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  گفتار پیش

 عمومـاً ( اوراق بهاداري هسـتند کـه گـواه تعهـد ناشـر      1خزانهدر ادبیات مالی، اسناد 

این اوراق به پشتوانه تعهـد و  . در آینده است آنهابه بازپرداخت مبلغ اسمی  )ها دولت

هـاي مرکـزي و ایـالتی     شـوند و معـاف از مالیـات دولـت     منتشـر مـی   ها اعتبار دولت

تـر   را ارزان آنهـا ها  دولت، وشفرندارند و در زمان  کوپن بهرهاسناد خزانه، . باشند می

هاي مـالی داراي ماهیـت    اسناد خزانه از ابزار .فروشند می خریدارانبه  مبلغ اسمیاز 

  .هستند 2بدهی

 شـود  د خزانه اسالمی که سازوکار انتشـار آن در ایـن گـزارش پیشـنهاد مـی     اسنا

مانکـاران طـرف   بـه نظـام بـانکی، پی    ایران هاي انباشته بخش دولتی مبتنی بر بدهی

، اي مذکور در قـوانین بودجـه سـاالنه    هاي سرمایه هاي تملک دارایی داد در طرحقرار

و برخـی دیگـر از    مین اجتمـاعی أهاي بیمه و تـ  ها و تعهدات دولت به سازمان بدهی

در گزارش حاضر پیشنهاد شده اسـت کـه   . شوند تعریف می کل داري خزانههاي  بدهی

هاي سررسـید متنـوع،    هاي اسمی و دوره این اسناد، به صورت متحدالشکل، با قیمت

ر اقتصـادي و  بدون کوپن سود، با تضمین بازپرداخت در سررسید توسـط وزارت امـو  

وستد تا پیش از سررسید در بازار ثانویه، توسط معاونت هزینـه و  داددارایی و قابلیت 

کـه   کـل  داري خزانـه هاي مسـجل   کشور انتشار یافته و در قبال بدهی کل داري خزانه

شـود، در اختیـار    تعریـف مـی  ) 1366مصـوب  (مطابق با قـانون محاسـبات عمـومی    

کـه از قابلیـت    بـر بـدهی  یب، ابزاري مالی و مبتنـی  به این ترت. دنگیر طلبکاران قرار 

در بازار ثانویه برخوردار است، به بـازار مـالی رسـمی کشـور      دادوستدکشف قیمت و 

مطابق با این تعریف، اسناد خزانه اسالمی از شرایط صحت معـامالت  . شود معرفی می

  .     برخوردار است ،بر اساس ضوابط نظام مالی اسالمی

با معرفی اسناد خزانه اسـالمی، در وهلـه   این گزارش طبق ترتیبات پیشنهادي در 

  
1. Treasury Bills 
2. Debt Instrument 

 الف



  ...ربا  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداري بدون  2

  

دارایـی بـراي    اقتصادي و وزارت امور کل داري خزانهاول ابزار مالی مناسبی در اختیار 

از این راه، انضباط مـالی مطلـوبی نیـز بـر      گرفته وهاي انباشته آن قرار  بدهی تسویه

کـه در وضـعیت مـالی    در وهله دوم، با گشایشی . شود عملکرد مالی دولت حاکم می

شـود، گـردش وجـوه مـالی در اقتصـاد       هاي بستانکار و پیمانکاران حاصـل مـی   بانک

و سـرانجام، بانـک مرکـزي بـا خریـد و       ابدی هاي معامالتی کاهش می تر و هزینه روان

خوانـده   عملیـات بـازار بـاز    فروش اسناد خزانه در بازار ثانویـه اسـناد کـه اصـطالحاً    

به این ترتیـب، بـا انتشـار    . مدیریت نقدینگی در اقتصاد بپردازدتواند به  شود، می  می

ــازي بیشــتر ترجی   ــه آشکارس ــالمی، زمین ــه اس ــناد خزان ــاس ــازار در ح ــاالن ب ات فع

ثر در اقتصاد کشـور  ؤپولی غیرمستقیم و م سیاستگذاريگذاري وجوه و اعمال  قیمت

  .شود فراهم می

تجربـه  «حسین قضاوي در همـایش  اولیه این مقاله ابتدا توسط آقاي دکتر  هنسخ

و ســپس در ) 1389تهـران، بهمـن   (» هـاي اسـالمی   سیاسـتگذاري پـولی در کشـور   

) 1390تهران، اردیبهشـت  (هاي پولی و ارزي  ویکمین همایش ساالنه سیاست بیست

یرایش متن ارائـه شـده در ایـن دو همـایش و     ومتن حاضر حاصل تنقیح و . ارائه شد

ابتکـار عمـل و نـوآوري    . از بـازبینی نسـخه اولیـه اسـت    هاي نویسندگان پس  افزوده

هاي بکر و پرچـالش مالیـه اسـالمی، جامعیـت      نویسندگان در ورود به یکی از عرصه

لی و شـرعی موضـوع و دقـت و وسـواس     شده در بررسی ابعاد مالی، پـو  مطالعه انجام

از زحمـات  همچنـین   .ی نویسندگان در اتقان متن مـورد سـپاس فـراوان اسـت    ملع

ویـرایش و   و معصومه ایالنلو که به ترتیـب ها محبوبه مهدوي  خانمهمکاران گرانقدر، 

  .نمایم  می تشکر ،اند تایپ این مجموعه را بر عهده داشته

مـورد اسـتفاده    پـژوهش پژوهشکده پولی و بانکی امیدوار اسـت کـه انتشـار ایـن     

هـاي   شـروعی بـراي پـژوهش    مندان، مسئولین و کارشناسان قرار گیرد و نقطه  عالقه

  .تکمیلی در این زمینه باشد

  فرهاد نیلی

  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
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  بانکداري بدون رباعملیات بازار باز در چارچوب 

  1اسناد خزانه اسالمی: مطالعه موردي

  

  مقدمه. 1

بیمه یکی از امور مستحدثی بود که مردم بـه نحـو رو بـه گسترشـی بـا آن سـروکار       

جـدي آن را مـورد    علماي دینی خود را ناچار دیدند تـا بـه طـور    همچنین. داشتند

بـراي آن   »تکافـل «اي کـه علمـاي اهـل سـنت از قـواره       به گونه بررسی قرار دهند،

استفاده کردند و مشهور فقهاي شیعه نیز بیمه را عقدي مستحدث و مستقل و البتـه  

 نیـز  نقش بیمه در جهان امروز به حدي گسترده است و دامنه آن. مشروع برشمردند

توانستند پاسخگویی به آن را بـه   که علماي دین نمی ،کند گسترش بیشتري پیدا می

.مرور زمان محول کنند

ثیري که از منظـر  أملیات بازار باز و ابزار مالی مناسب براي اعمال آن، به لحاظ تع

برخـوردار   »بیمه«هاي پولی دارد، به مراتب از اهمیت بیشتري در مقایسه با  سیاست

است، منتها چون کاربر اصلی آن بانک مرکزي است و بانک مرکزي بـه عنـوان یـک    

ون را با صداي رسا بـه گـوش برسـاند، تـاکن     بلندگو، تاکنون نتوانسته است نیاز خود

رود  امید می. از سوي علماي دین فراهم نشده است پاسخ مناسبی براي رفع این خأل

نوشتار حاضر اهمیت عملیات بازار باز را به نحو مناسب بازگو کند و در جهت معرفی 

  .هایی را بردارد گام الی مناسب و اتخاذ راهکاري مشروعابزار م

  
انـد،   سـهم بسـزایی داشـته    گـزارش هاي فکري همکاران خود که در تنظیم این  مؤلفین از کمک. 1

تنهـا بـر عهـده     گـزارش هـاي باقیمانـده در     بدیهی اسـت کـه مسـئولیت کاسـتی    . ارندزسپاسگ

 .نویسندگان است
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مخاطب نوشتار حاضر علماي ارزشمند اسالم هستند تـا کمـک کننـد     ترین عمده

امروزه بسیاري از کشورها . راهکاري براي استفاده کارآتر از سیاست پولی فراهم شود

بـدون  . اند بر فشارهاي تورمی فائق آینـد  کارگیري مناسب سیاست پولی توانسته هبا ب

ت پولی مناسب، جهـان اسـالم در   سازي ابزاري پویا و مشروع براي اتخاذ سیاس فراهم

  .مدیریت فشارهاي تورمی ممکن است با نارسایی همراه باشد

هاي مالی مرسوم، در نظـام مـالی     انتشار اسناد خزانه به شیوه معمول آن در نظام

اگرچه این اسناد فاقد کوپن بهره هستند، لیکن چون  رازی ،پذیر نیست اسالمی امکان

رسند، همانند اوراق قرضه ماهیـت   در بدو انتشار با کسر از مبلغ اسمی به فروش می

ایراد دیگري نیز بر انتشار اسـناد خزانـه بـه شـیوه مرسـوم آن بـراي       . یابند ربوي می

اربرد عقـد  هـاي کـ   شـود و آن محـدودیت   مین مالی عمومی بودجه دولت وارد مـی أت

در ایـن نظـام، عقـد قـرض تنهـا بـه صـورت        . قرض در نظـام مـالی اسـالمی اسـت    

اي  گونه اضـافه  تعهد بدهکار به بازپرداخت اصل مبلغ بدهی بدون هیچ( الحسنه قرض

مجاز ایجاد بـدهی  در احکام فقهی موارد  همچنین. قابل پذیرش است )نسبت به آن

  .  ي محدود شده استالحسنه به رفع نیازهاي ضرور به صورت قرض

ایـن اسـناد در مقایسـه بـا     . شـوند  مالی دولت منتشر می تأمیناسناد خزانه براي 

تـر از   زیـرا سـریع   رجه نقدشوندگی بیشتري برخوردارند،سایر ابزارهاي بازار پول از د

هـیچ   تقریبـاً  زیـرا اسناد خزانه بدون ریسـک هسـتند،   . شوند سایر ابزارها معامله می

تـرین ابـزار بـازار پـول در      اسناد خزانه اصلی. وجود ندارد آنهامورد  احتمال نکول در

  .باشند بسیاري از کشورها می

هاي اجرایی به پیمانکاران طـرف   دستگاه انباشته بر اساس اطالعات موجود، بدهی

کـل   داري هـاي اجرایـی و خزانـه    توانی دسـتگاه نـا . قرارداد، رقمی قابل مالحظه است

خیر ایشـان  اران و تـأ هاي مذکور، ناتوانی مالی پیمانک ع بدهیبه موق تسویهکشور در 

از طـرف دیگـر،   . در بازپرداخت به موقع تسهیالت بانکی را بـه دنبـال داشـته اسـت    

ها را بـه   هاي بانک هاي دولت به نظام بانکی کشور بخش قابل توجهی از دارایی بدهی

  .اند ته انباشت شدههاي گذش ها طی دهه بخشی از این بدهی. دهد خود اختصاص می
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شدن منابع بانکی و از سـوي دیگـر، موجـب     این مسائل، از یک سو موجب محدود

تـازگی واگذارشـده،    هـاي بـه   هاي دولتی و بانک هاي مالی بانک عدم شفافیت صورت

رسـد کـه    هاي دولتی به نظـر نمـی   هاي مالی بانک با توجه به ضعف صورت. باشد می

از مطالبـات معـوق و    آنهـا ز پاکسـازي ترازنامـه   هـا قبـل ا   سازي این بانـک  خصوصی

ــالی با  ــد ســاختار م ــکسررســید گذشــته و تجدی ــار برخــی   ن ــی، در کن هــاي دولت

  .آمیز باشد ، موفقیتآنهاهاي دیگر در محیط فعالیت  سازي آزاد

، تعریفی نوین از اسناد خزانه در محیطی که ضوابط مالی اسـالمی  گزارشدر این 

مشخصـات عمـومی   این ابزار مالی جدید، به لحـاظ  . شود یم ارائهبر آن حاکم است، 

ــهآن ــباهت ب ــج دارد،  ، ش ــف رای ــه در تعری ــناد خزان ــا از آن اس ــه ام ــه ب ــا ک ــم  ج زع

شده با ضوابط مالی اسالمی نیز سازگار است، عنـوان   ارائهدهندگان، سازوکار  پیشنهاد

  .اسناد خزانه اسالمی به خود گرفته است

هـاي بـانکی    پـولی در نظـام   سیاسـتگذاري ابتدا مروري بـر ابزارهـاي    این گزارش

سپس ابزارهاي مالی در نظـام   ،داشت لیات بازار باز در این نظام خواهدو عم 1مرسوم

مالی اسالم به طور کلی، و ضوابط انتشار ابزارهاي بدهی به ویژه در این نظـام مـورد   

کـارگیري   اسالمی در تعریف و بـه به کشورهاي گاه تجر آن. بررسی قرار خواهد گرفت

سـپس  . گیـرد  خصوص انتشار اسناد خزانه مـورد بررسـی قـرار مـی     به ،ابزارهاي مالی

تعریف اسناد خزانه اسالمی، سازوکار انتشار آن، مزایاي مترتب بر آن و سـازگاري آن  

هاي  بندي و توصیه و در پایان جمع شود با ضوابط مالی اسالمی به تفصیل بررسی می

  .تی خواهد آمدسیاس

  عملیات بازار باز در نظام مالی مرسوم .2

در بازار پـول  غیرمستقیم هاي مرکزي براي مداخله  بانک  هاي بانکی مرسوم، در نظام

از سه ابزار نسبت سپرده قانونی، نرخ تنزیل و عملیات بازار باز بـر روي اسـناد    عموماً

ثیرگذاري این ابزارها بـر  أالی که تدر ح. کنند خزانه یا اوراق قرضه دولتی استفاده می

 آنهـا متغیرهاي حجم پول و نرخ بهره بازار قطعی است، لیکن در طی زمـان اهمیـت   

  
1. Conventional Banking System  
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در حال حاضر، عملیات بازار باز . هایی داشته است پولی فراز و فرود سیاستگذاريدر 

 پـولی  سیاستگذاريتري نیز در  که در مقایسه با دو ابزار سنتی دیگر طول عمر کوتاه

هـاي   دارد، به دلیل مزایاي برجسته خود، از کاربرد وسیعی در مداخالت روزانه بانـک 

ي کوتـاه بـر تعریـف و    در ادامه مرور. دار گشته استرمرکزي در بازارهاي مالی برخو

گانه مذکور بر متغیرهـاي کلیـدي حجـم پـول در      گذاري ابزارهاي سهچگونگی تأثیر

  .شتگردش و نرخ بهره در اقتصاد خواهیم دا

ات هـا توسـط مقامـ    دریافت سپرده قانونی از بانـک  :قانونی  نسبت سپرده )الف

هاي مردم و  امنیت بخشی از سپرده تأمین  نظارت بانکی، در گذشته به انگیزه پولی و

اصلی براي رعایـت ایـن     اما امروزه انگیزه. ها وضع شد جلوگیري از ورشکستگی بانک

آن در مقایسـه بـا ابزارهـاي      مزیت عمده. ستم پول و نقدینگی اضابطه، کنترل حج

 در زمان انبساط پـولی،   ها مجبور به رعایت آن هستند، چون دیگر، آن است که بانک

پـولی نیـز، از طریـق     ضها داشته و هنگام انقبـا  قیم و آنی بر خلق پول بانکاثر مست

نـرخ سـپرده   کـاهش  . کند  می ها القا آفرینی بانک ها اثر خود را بر پول افزایش سپرده

  . کند انقباض پولی ایجاد می ،انبساط پولی و افزایش آن قانونی،

ها از بانک مرکـزي را نـرخ تنزیـل     استقراض بانک  هزینه :نرخ تنزیل مجدد )ب

تر از و بـاال (ها  تسهیالت اعطایی توسط بانک  مجدد گویند و معموالً کمتر از نرخ بهره

افزایش آن، نوعی سیاست انقباضی و کـاهش آن  . ستا) بانکی یا فدرال نرخ بهره بین

قابـل   کـارایی توانـد   این ابزار هنگامی مـی . آید سیاست انبساطی پولی به حساب می

  .ها از مازاد منابع قابل مالحظه برخوردار نباشند مالحظه داشته باشد که بانک

  ق قرضـه ار اسناد خزانه و یا اورادخالت بانک مرکزي در باز :عملیات بازار باز )ج

 کـارایی شـرط  . نامنـد  دولتی به منظور تنظیم حجم نقدینگی را عملیات بازار باز می

  .این ابزار وجود بازار مالی گسترده است

عملیات بازار باز بانـک  الذکر از جمله  فوق هاي ابزار از هر یکثیرگذاري نحوه تأ

عرضـه و  هـاي    نیازمند تشـریح مختصـر منحنـی    ،)ذخایر(مرکزي بر حجم نقدینگی 

نـرخ بهـره   (یابی بـه نـرخ بهـره تعـادلی     و چگونگی دست) بازار ذخایر(ذخایر تقاضاي 
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در ایـن  . دهـد  وضعیت بازار ذخایر را نشان می 1نمودار . در این بازار است) نکیبا بین

به ترتیب حاکی از تقاضا و عرضه وجـوه در ایـن بـازار     sRو dRهاي نمودار، منحنی

کـه   ذخایر قانونی: تواند به دو بخش تقسیم شود مقدار ذخایر مورد تقاضا می. هستند

هاي مشـمول اسـت و ذخـایر مـازاد کـه       ضرب نسبت ذخایر قانونی در سپرده حاصل

مقـدار ذخـایر   لذا . کنند ها به اختیار خود نگهداري می که بانک هستندذخایر اضافی 

  .ذخایر مازاد مورد تقاضا  مورد تقاضا برابر است با ذخایر قانونی به اضافه

  و هزینهشود  محسوب میها از بانک  اي در برابر خروج سپرده ذخایر مازاد، بیمه

دادن  اي که با قرض یعنی نرخ بهره ؛ستآنهافرصت   همان هزینه نگهداري این ذخایر

  فرصـت، چیـزي غیـر از نـرخ بهـره       ایـن هزینـه  . آورد دسـت  بـه  تـوان  این ذخایر می

بنـابراین،  . نیست) دهند ها به یکدیگر وام می اي که طی آن بانک نرخ بهره(بانکی  بین

فرصـت نگهـداري ذخـایر مـازاد پـایین        بانکی کاهش یابـد، هزینـه   بین  اگر نرخ بهره

، مقدار ذخایر مـورد  آید و با فرض ثبات سایر شرایط از جمله مقدار ذخایر قانونی می

 1نمـودار  مطـابق   dRدر نتیجه، منحنی تقاضـا بـراي ذخـایر   . یابد تقاضا افزایش می

  .شیب نزولی خواهد داشت

ذخـایري کـه از طریـق    : تواند به دو بخـش تقسـیم شـود    نیز می sRعرضه ذخایر

نامیده  1شود که ذخایر غیراستقراضی میعملیات بازار باز توسط بانک مرکزي عرضه 

از آن یـاد   BR تحـت عنـوان  کـه   2گرفته شده از بانک مرکزي شود و ذخایر قرض می

اي است کـه بانـک مرکـزي     استقراض از بانک مرکزي نرخ بهره  اولیه  هزینه. کنیم می

از . شـود  یـاد مـی   diیا  3کند و از آن تحت عنوان نرخ تنزیل ها بار می گونه وام بر این

نـک مرکـزي اسـت،    ها جایگزینی براي استقراض از با آنجا که استقراض از سایر بانک

dتر از نرخ تنزیـل   پایین ffiبانکی یا  بین  لذا اگر نرخ بهره
3 ii    هـا از   باشـد، بانـک

شـده در حـد صـفر بـاقی       گرفتـه   ذخـایر قـرض  کنند و  بانک مرکزي استقراض نمی

بـانکی بـاالتر از نـرخ     بین  چنانچه نرخ بهره. )سمت عمودي منحنی عرضهق( ماند می
  

1. Non-Borrowed Reserve (NBR). 

2. Borrowed Reserve (BR). 

3. Discount Rate 



  ...ربا  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداري بدون  6

  

 نرخ بهره

ه بیشـتر  هـر چـ  ، تمایـل خواهنـد داشـت    تنزیـل ها بـه نـرخ    تنزیل قرار گیرد، بانک

شـاید هـم بـا یـک حاشـیه      (بـانکی   بهـره بـین   رخاستقراض کنند و آن را بر اساس ن

این وضعیت آن است کـه    نتیجه. برند میسود  بیشتر ،در بازار قرض بدهند )تر اضافه

تعادل بازار در جایی . آید ، منحنی عرضه به شکل افقی در می3iدر سطح نرخ تنزیل

برابـر باشـد،    شـده  عرضـه گیرد که مقدار ذخایر مورد تقاضا با مقدار ذخـایر   شکل می

ds :یعنی داشته باشیم RR  .  

  بانکی عرضه و تقاضاي وجوه در بازار بین ـ1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بانـک مرکـزي   سازوکار عملکرد نرخ ذخیره قانونی بدین ترتیب اسـت کـه وقتـی    

 زیـرا  ،رود بـاال مـی   بـانکی  بـین ره نرخ بهـ  دهد، یرا افزایش م »ینسبت ذخیره قانون«

، مورد نیاز خواهد بـود  کمتر ي آزادها سپردهبراي پشتیبانی از ي قانونی بیشتر ذخایر

ایـن نسـبت    اگـر . شـود  ها کاسته می بانک دهی وامشود که از قدرت  و نتیجه این می

  .شود فرایند برعکس میکاهش یابد 

  

S R

d R

R 

1i

*i

2i

3i

NBR  یا ذخایر  

SR

dR

R 

1i

*i

2i

3i

  مقدار ذخایر
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نحوه اعمال سپرده قانونی و اثر آن بر بازار ذخایر ـ2نمودار   

  

  

هـا، عامـل    بانـک  بسـیاري از  بـراي  این ابزار آن است که امروزه  ضعفنقاط از 

نااطمینانی ، ها بانکنوسان مستمر نسبت ذخایر قانونی براي . اي نیست کنندهمحدود

فرایند تعـدیل  به عالوه  .کند شان را دشوار می به بار آورده و مدیریت آنها بر نقدینگی

 زا(ند کمـا اینکـه کانـادا    باش می ذف آنحاز اقتصاددانان طرفدار  برخی .بر است زمان

مالیات بـر   حکم و اند انجام داده، سوئیس، استرالیا و نیوزیلند این کار را )1992 سال

المعـارف   ةاز دایر سپرده قانونی در برخی از کشورها فهرست نرخ .درآمد بانک را دارد

  .شود مرور می پدیا اقتباس شده و ذیالً ویکی

 

Rs  
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  نرخ ذخیره قانونی در کشورهاي منتخبـ 1جدول 

  کشور
 ذخیره قانونینرخ 

  )درصد(
  یادداشت

ه جاي آن سپرده قانونی حذف و ب 1988در سال   ندارد  استرالیا

  . دیداري جایگزین شد درصد سپرده غیر 1

  1992از   ندارد  کانادا

    ندارد  نیوزیلند

    ندارد  سوئد

  2009اکتبر  7از   2  جمهوري چک

  1999از   2  منطقه یورو

  2008از نوامبر   2  مجارستان

    5/2  آفریقاي جنوبی

    5/2  سسوئی

درصد  7نرخ ذخیره قانونی از  2008دسامبر  24از   3  التویا

  .درصد کاهش یافت 3به 

    3  لهستان

    5/4  شیلی

    6  هند

    6  لیتوانی

 5/5ثر ؤبه صورت م 2010دسامبر  15تا قبل از   6  بنگالدش

  .درصد بوده است

   2008از اول نوامبر   5  پاکستان

    7  تایوان

    8  اردن

    8  زامبیا

    5/8  يدنوربو

    9  غنا

    10  سریالنکا

    10  بلغارستان

    5/10  مکزیک

  http://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_requirement :منبع
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به این بستگی دارد که منحنی تقاضا در قسـمت عمـودي    »نرخ تنزیل«اثر تغییر 

، در 3نمـودار  در  .منحنی عرضه با این منحنی تالقی پیدا کند یا در قسمت افقی آن

 3iبه سطح 2iشود که نرخ تنزیل مجدد از سطح   قسمت چپ وضعیتی مشاهده می

در قسمت سـمت راسـت   . استنکرده افزایش یافته است اما وضعیت ذخایر تغییري 

   .کند با تغییر نرخ تنزیل، میزان تقاضا براي ذخایر نیز تغییر می

  نحوه انجام عملیات تنزیل مجدد و اثر آن بر بازار ذخایر ـ3نمودار 

  

  

مین ذخـایر  تـأ  جهـت مـؤثري   همزیت این ابزار آن است که تنزیل به طور ویـژه را 

یی کـه  هـا  بانـک زیرا ایـن ذخـایر بـه سـمت      ،بحران است هبراي نظام بانکی در دور

آن معایب ایـن ابـزار    در مقابل. دهی است بیشترین نیاز را دارند، بالفاصله قابل جهت

را در حاشـیه   هـا  سـپرده بیمه  ،کند یرنگ م را کم »نهایی  دهنده وام«نقش  است که 

ازوکار وام تنزیلـی بـر پایـه    سـ  و آورد منشـی بـه بـار مـی     مشـکل کـج   ،دهـد  یقرار م

به عبارت دیگر درست است که منحنـی عرضـه ذخـایر، در     ؛گیري استوار است وثیقه

سطح نرخ تنزیل مجدد حالت افقی به خود گرفته و حکایـت از آن دارد کـه در ایـن    

رکـزي  ها هر چقدر که وجوه استقراضی طلب کنند، بانـک م  سطح از نرخ بهره، بانک

میـزان وثـایقی    آمادگی دارد تا به آنها بدهد اما این گشودگی پنجره تنزیل، مقید به
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هـا وثـایقی    بانک ،در ایران. تواند براي بانک مرکزي فراهم کند است که یک بانک می

ي قـانونی شـبکه بـانکی، بـدهی     هـا  سپردهاند اما به اندازه  نزد بانک مرکزي نگذاشته

ها و نیز  ک مرکزي نزد بانکقالب خط اعتباري، سپرده بان در(بانکی به بانک مرکزي 

به لحاظ مدیریت ریسـک مطلـوب هـم، نبایـد وضـعیتی      . وجود دارد) برداشت اضافه

نـزد بانـک    هـا  بانـک ي هـا  سپردهاز  ها و بانکپیش آید که مطالبات بانک مرکزي از 

  .مزبور هستند ادعايگویاي  3و  2جداول  ،مرکزي بیشتر باشد

  1389مانده سپرده قانونی براي انواع سپرده بانکی در پایان آذر  ـ2جدول 

  )میلیارد ریال(

  تجاري  انواع سپرده
  جدیداً

  خصوصی شده
  دولتی غیر  تخصصی

هاي  کل بانک

  تجاري

  شبکه

  بانکی

  76499  71977  4453  4522  41951  25573  دیداري

  18967  14220  329  4747  8778  5114  الحسنه قرض

الحسـنه   قرض

  مسکن

0  0  752  0  0  752  

  97733  88886  23370  8847  41586  23929  مدت کوتاه

مــدت   کوتــاه 

  ویژه

3234  5256  909  2471  10961  11870  

  45307  41258  12279  4049  16520  12459  یک ساله

  4036  3675  546  361  1790  1339  دو ساله

  2375  2187  365  189  1067  755  سه ساله

  1424  1220  868  204  206  146  چهار ساله

  64545  60018  27005  4528  20276  12737  پنج ساله

  9196  8021  976  1175  3777  3268  سایر

  332705  302422  72662  30282  141206  88555  کل

نسبت سـپرده  

قانونی موزون 

  )درصد(

1/14  1/14  1/9  7/12  8/13  1/13  
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مطرح خواهد شد، ایـن نتیجـه را    در زیرگفته و مزایایی که  با توجه به نکات پیش

  . و کاراترین ابزار سیاست پولی است ترین مهمتوان گرفت که عملیات بازار باز  می

افـزایش   شـده  عرضهشود مقدار ذخایر  موجب می )خرید بازار باز(عملیات بازار باز 

زیـرا ذخـایر    ،مصـداق دارد  بـانکی  بـین   این نکته در هـر سـطحی از نـرخ بهـره    . یابد

. یابـد  افزایش می 2NBRبه  1NBRرود و به عنوان مثال از  تقراضی باال میغیراس

sلذا خرید بازار باز، منحنی عرضه را از 
1R  بهs

2R دهـد و نقطـه تعـادل را     می انتقال

 2iبـه  1iبـانکی از   شـود نـرخ بهـره بـین     کند که موجب مـی  جابجا می 2به  1نیز از 

کـار   توان براي فروش بازار باز به مشابه همین استدالل را می). 4نمودار (کاهش یابد 

یابد، منحنـی   کاهش می شده عرضهبست و نتیجه گرفت که مقدار ذخایر استقراضی 

 در. شـود  مـی  بـانکی  بـین  نرخ بهـره  افزایشو موجب  گردد عرضه به چپ منتقل می

بانکی افت کنـد، در حـالی کـه     شود که نرخ وجوه بین باعث می نتیجه خرید بازار باز

   1.شود فروش در بازار باز، موجب افزایش نرخ این وجوه می

و  ساًبانک مرکزي رأ که طوري به تواند جنبه پویا داشته باشد عملیات بازار باز می

نقباضـی  اهاي کالن اقتصادي به این نتیجـه برسـد کـه سیاسـت پـولی       بنا به تحلیل

اعمال کند که در این صورت با فروش حجم معینی از اوراق قرضـه دولتـی در بـازار    

، در مدت زمان کوتاهی در حد یک ساعت، مبادرت به فـروش  )برگزاري حراج(اولیه 

ت رسیدن به این نتیجـه  بازار باز کرده و پایه پولی را منقبض کند کما اینکه در صور

توانـد مبـادرت بـه     که الزم است پایه پولی منبسط و حجم نقدینگی زیاد شـود، مـی  

تواند جنبه تدافعی هم داشـته   عملیات بازار باز می. انجام عملیات خرید بازار باز کند

ي دولتی به یکباره نزد بانـک  ها سپردهبدین ترتیب که به عنوان مثال چنانچه  ،باشد

ار افت شود اما بانک مرکـزي خواهـان ثبـات پایـه پـولی باشـد، در ایـن        مرکزي دچ

تواند میزان انبساط پایه  صورت با استفاده از فروش بازار باز انفعالی، بانک مرکزي می

  . ي دولتی را خنثی کندها سپردهپولی از محل برداشت 

  
   .834ـ841ص، .ص ).1388. (مشکین فردریک. 1
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تـدافعی یـا انفعـالی    ر باز نیز نوعی عملیات بازا 1ها برداشت بانک مقابله با اثر اضافه

 یاثـر انبسـاط   يسـاز  یامکـان خنثـ  : مزایاي این ابزار بدین شرح است. شود تلقی می

، یبخـش دولتـ   يهـا  نوسانات سپرده یاثر انبساط يساز یخنث امکان ،اضافه برداشت

زیـل  در حـالی کـه مـثالً در تن   ( بانک مرکزي بر حجم عملیات بازار بازکنترل کامل 

توانـد تغییـر جهـت     مـی  راحت ،است منعطف هر حجمی ، در)طور نیست مجدد این

  .سرعت قابل انجام است به و دهد

  بانکی ثیر عملیات خرید بازار باز بر نرخ بهره بینأت ـ4 نمودار

  
  

هاي پولی مرسوم که ممنوعیت عملیـات   در پایان این بخش از گزارش، در اقتصاد

بـر روي اسـناد    هاي مرکـزي عمـدتاً   بانکعملیات بازار باز وجود ندارد،  آنهاربوي در 

اسناد خزانه مرسـوم اوراق  . گیرد صورت می 3مدت خزانه میانو یا اوراق قرضه  2خزانه

 آنهـا به بازپرداخت مبلغ اسـمی   )ها دولت عموماً( بهاداري هستند که گواه تعهد ناشر

ایـن اوراق  . شـوند  در آینده است و به پشتوانه تعهد و اعتبار کامل دولت منتشـر مـی  
  

1. Float 
2. Treasury Bills 
3. Treasury Notes 
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هاي مرکـزي و ایـالتی    داراي سررسید یک سال و کمتر بوده و معاف از مالیات دولت

تر از مبلغ اسـمی   را ارزان آنهاها  کوپن بهره ندارند و در زمان فروش دولت ،باشند می

نیز که با دوره سررسید از یک  مدت خزانه میانق قرضه اورا. فروشند به خریداران می

شـده   شـوند، داراي کـوپن بـا نـرخ بهـره از قبـل تعیـین        سال تا پنج سال منتشر می

 هسـتند،  1هاي مالی داراي ماهیت بدهی از ابزارو اوراق قرضه اسناد خزانه . باشند می

در نظـام مـالی    و داراي ماهیت قرض ربوي هسـتند  ابزارهاي مالی این به دلیل آنکه

  .اسالمی قابلیت کاربرد ندارند

  ضرورت طراحی ابزارهاي مالی مبتنی بر بازار در نظام اسالمی .3

مـالی   تـأمین در چند دهه گذشته، تعداد و دامنه کاربرد ابزارهاي مالی که با اصـول  

 تـأمین چندین ابـزار  . اي داشته است اسالمی سازگاري دارند، گسترش قابل مالحظه

 هـاي خـاص   مالی پروژه تأمینناسب براي بانکداري تجاري اسالمی و یا براي مالی م

مـالی غیرتـورمی    تـأمین با این حال، در بهبود ابزارهایی که براي . معرفی شده است

پیشـرفت انـدکی    ،کسري بودجه و یا مدیریت پولی مبتنی بـر بـازار مناسـب باشـند    

معرفی ابزارهـایی کـه ضـمن شـفافیت، بـه لحـاظ عملیـاتی نیـز         . حاصل شده است

مالی عمومی دولـت و بـراي مـدیریت کلـی نقـدینگی       تأمینپذیر باشند، براي  امکان

  .همچنان باید در دستور کار قرار داشته باشد

هـاي بانکـداري    کارگیري سیاست پـولی مبتنـی بـر بـازار در نظـام      هاي به  چالش

ثر تحـت هـر نظـامی،    پولی مـؤ   براي کنترل. یچیده استپ اسالمی، منحصر به فرد و

بر روي ترازنامه خـود و   هدفمندشود که بانک مرکزي داراي کنترل  عموماً فرض می

بدون تردیـد، ایـن مهـم بـا وجـود ابزارهـا و       . به تبع آن بر روي رشد پایه پولی است

رهـاي  مـالی مسـتقل بـراي بودجـه دولـت و در دسـترس بـودن ابزا        تأمینبازارهاي 

منعطفی که با استفاده از آنهـا بتـوان جریـان نقـدینگی ایجـاد شـده توسـط اقـالم         

ــرون ــران و تنظــیم کــرد، تســهیل    ب ــزي را جب ــک مرک ــه بان   زاي موجــود در ترازنام

  .شود می

  
1. Debt Instrument 
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  هـاي پرداخـت   شود کـه بازارهـاي پـول و نظـام     عالوه بر این، همچنین فرض می

وضـعیت نقـدینگی خـود را متناسـب بـا      ها  اي که بانک حساسی وجود دارد، به گونه

هاي سیاستگذاري بانک مرکزي  کنند و از این طریق اقدام شرایط جدید، مدیریت می

در کشورهایی که داراي نظام بانکداري اسـالمی بـه   . شود به پیکره اقتصاد منتقل می

صورت کامل یا بخشی هستند، همانند بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، چنـین  

  .ثر، در مراحل مختلف تکامل قرار داردبراي تسهیل سیاستگذاري پولی مؤ یترتیبات

هـاي بانکـداري اسـالمی بـراي طراحـی       فـرد نظـام   بههاي منحصـر  یکی از چالش

مـالی دولـت، پیچیـدگی     تأمینابزارهاي مبتنی بر بازار به منظور کنترل نقدینگی و 

  طراحی ابزارهایی است که ممنوعیت تعهد به پرداخت بهره از قبل را رعایت نماینـد 

را کــه و در مــورد ابزارهــاي مبتنــی بــر تســهیم ســود و زیــان، معــامالت مرتبطــی  

مـالی اسـالمی،    تأمیندر الگوي . مدنظر قرار دهند ،کننده نرخ بازدهی هستند تعیین

از راه دریافـت  ( توانند نرخ بازدهی مثبتی مبتنی بر بدهی، نمی مالی تأمینابزارهاي 

. توانند در بازار ثانویه تنزیل شـوند  کسب نمایند و همچنین نمی )بهره ثابت یا متغیر

هایی قابل انتقـال بـه    به عبارت دیگر، این ابزارها تنها به قیمت اسمی و با محدودیت

هاي  رزشمبتنی بر سهام، بر حسب ا از سوي دیگر اوراق بهادار. شخص دیگر هستند

هـاي بـازدهی هسـتند،     انتظارات بازار از عملکرد اقتصادي و نرخ  معامالتی که بازتاب

ما ابزارهاي مبتنی بر سهامی که به عملیـات دولـت و   ا ،باشند میوستد در بازار  قابل داد

بط و شند، بـه دلیـل پیچیـدگی زیـاد محاسـبه سـودهاي مـرت        با بانک مرکزي مرتبط می

 هایی، گسـترش  چنین محدودیت. رو هستند ههاي زیادي روب يهاي بازدهی، با دشوار نرخ

اعتبـاري توسـط بانـک    در بـازار پـول و اعطـاي تسـهیالت      دادوستد کارامدسازوکارهاي  

هاي پولی مبتنی بـر بـازار و بهبـود مـدیریت سـبد       که براي اثربخشی سیاست را مرکزي

 ضمن آنکـه . کند ها ضروري است، با محدودیت مواجه می العاده نقد بانک هاي فوق دارایی

هـاي   هاي اسالمی تا حدودي به دلیل ساختار سبد دارایی هاي بانک نقدینگی سبد دارایی

  .رسوم باشدهاي م تواند بیشتر از بانک آنها می
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. فرد، نیاز فوري به حل این مشکالت وجود دارد هاي منحصربه رغم این چالش علی

مالی دولـت، ادامـه اتکـا بـه      تأمینبراي عملیات پولی و  کارامدبدون وجود ابزارهاي 

نونی باال و بدون بـازدهی از  ها و دریافت ذخایر قا هاي مستقیم اعتبارات بانک کنترل

همچنـین،  . دهد، ناگزیر خواهد بـود  ها را افزایش می گري بانک طهکه حاشیه واس آنها

منجـر   هاي مـالی  نبود بازارهاي پول، به ایجاد ذخایر مازاد فراوان براي برخی واسطه

در این شـرایط، هنگـامی کـه     .افزاید گري می به حاشیه واسطه که مجدداً خواهد شد

کنند که فاقـد   می اقدام منفرديهاي  اعتبارات براي بانک تأمینهاي مرکزي به  بانک

ها هستند، ایجاد سسـتی در   پذیر براي جذب ذخایر مازاد سایر بانک ابزارهاي انعطاف

گسـترش  عـدم  هـایی،   مـدي امد کلـی چنـین ناکار  اپی. آید هاي پولی پدید می کنترل

گــري مـالی در بازارهــاي رسـمی و وجــود فشـارهاي تــورمی در بســیاري از     واسـطه 

  1.بانکداري اسالمی بوده استهاي  نظام

  مروري بر ابزارهاي مالی اسالمی. 4

مالی بر اساس قراردادها یـا عقـود طراحـی     تأمیندر نظام مالی اسالمی، ابزارهاي 

هـایی حقـوقی و قـانونی هسـتند کـه از نگـاه        قراردادها یا عقود، چـارچوب . شوند می

در . کنند را نقض نمی 2ررمانند ربا یا غ هاي دین مبین هیچ یک از ممنوعیت شریعت

اي از قراردادهاي اصلی وجود دارد کـه بـه عنـوان عناصـر      نظام مالی اسالم، مجموعه

. گیرنـد  تـر و ترکیبـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی       اصلی طراحی ابزارهاي مالی پیچیده

کـرد تحلیلـی خـود، در    اقتصـاد اسـالمی، ایـن قراردادهـا را بنـا بـر روی       پژوهشگران

 نقشی کـه ه لحاظ عملکرد و ببه عنوان مثال، . دهند تنوعی قرار میهاي م بندي دسته

عقـود    در چهار گـروه گسـترده   کنند، ایفا می تجهیز منابع مالیها یا عقود در  قرارداد

  
1. Sundrarajan,V., Marston, D. & Shabsigh, G. (1998).  

این گونه معامالت در اسـالم تحـریم   . غرر به معنی خطر ناشی از خدعه و نیرنگ در معامله است. 2

، )صکوك(اسالمی ، ابزارهاي مالی )1386. (عباس، موسویان«براي توضیح بیشتر به . شده است

   .مراجعه شود» 116-132ص  ص



  17  پژوهشکده پولی و بانکی
 

. گیرنـد  قـرار مـی   4رفاه اجتماعی تأمینو  3گري مالی واسطه 2،مالی تأمین 1،يا بادلهم

در برابـر   5مالی خـاص  تأمینبه قراردادهاي تر، این قراردادها  هاي کلی بندي در دسته

برابـر   در 7مالی بدون ایجاد بدهی تأمینو قراردادهاي  6،مالی عام تأمینقراردادهاي 

در ادامـه، بـه اختصـار    . شـوند  تفکیـک مـی   8مالی با ایجاد بـدهی  تأمینقراردادهاي 

  .تهاي فوق خواهیم داش بندي مالی اسالمی در دسته تأمینمروري بر ابزارهاي 

  انواع قراردادها در نظام مالی اسالمی ـ 5نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 Igbal, Z. and Mirakhor, A. An Introduction to Islamic Finance: Theory and :منبع

 Practice, 2007, p.79. 

  
1. Transactional Contracts 
2. Financing Contracts 
3. Intermediations Contracts 
4. Social Welfare Contracts 
5. Specific Funding Instruments 
6. General Funding Instruments 
7. Non-debt Financing Instruments 
8. Debt Financing Instruments 

ابزارها یا قراردادها (عقود)  در نظام 

مالی اسالمی

قراردادهاي مبادله اي قراردادهاي تامین مالی قراردادهاي واسطه گري وجوه قراردادهاي تامین رفاه عمومی

خرید و فروش (بیع) 

فروش حق استفاده 

(اجاره و استصناع ) 

معامالت ارزي 

(صرف) 
امانت داري  (وقفه) 

مضاربه

مشارکت سهامی 

(مشارکت) 

تامین مالی به 

پشتوانه دارایی 

(اجاره و استصناع ) 

تامین مالی تجاري 

(مرابحه) 

خدمات مبتنی 

بر کارمزد 

ضمانت 

(کفالت) 

مشارکت

نمایندگی 

(وکالت) 

ضمانت 

(امین) 

وام هاي مجانی 

(قرض الحسنه) 

مشارکت خدمات مبتنی بر 

کارمزد

بیمه (تکفل) 

 تأمین رفاه عمومیهاي  قرارداد اي مبادلههاي  قرارداد  گري وجوه هاي واسطه قرارداد

هاي مجانی  وام

 )الحسنه قرض(

 )وقف(داري  امانت

تأمین مالی تجاري 

 )مرابحه(

  تأمین مالیهاي  قرارداد

تأمین مالی به پشتوانه 

  دارایی

  )اجاره و استصناع(
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  مالی بر حسب عملکرد و هدف تأمینقراردادهاي  .1ـ4

بنـدي کـه بـر اسـاس عملکـرد و هـدف قراردادهـا صـورت گرفتـه اسـت،            این دسته

گـري و   مـالی، واسـطه   تأمیناعتبار، انواع ابزارهاي  تأمینچارچوبی براي فهم ماهیت 

کننـد، در اختیـار    هاي متفاوتی که هر گروه از ابزارها در نظام اقتصادي ایفا می نقش

قـوانین تجـاري اسـالم قـادر بـه       به لحاظ نظري به عبارت دیگر،. گذارد خواننده می

 ،اقتصادي در مراحل گوناگون فعالیت اقتصـادي اسـت   نپاسخگویی به نیازهاي فعاال

ترتیبـات دریافـت    و سپاري و ضـمانت  از مرحله خرید و فروش کاال تا ترتیبات وثیقه

  .گذاري هاي سرمایه مالی و سرانجام تا ایجاد فرصت تأمیناعتبار یا 

  اي بادلهراردادهاي مق )الف

ها با معامالت اقتصادي بخش واقعی سروکار دارند و مبـادالت، فـروش و    این قرارداد

، بـر  اي بادلههسته مرکزي قراردادهاي م. کنند تجارت کاالها و خدمات را تسهیل می

ممکـن اسـت کـه مبادلـه بـه      . الت متکی استعامهاي مبتنی بر م تجارت یا فعالیت

. ، کاال در برابر قیمت یا کاال در برابر وعده پرداخت در آینده باشدصورت کاال به کاال

هـاي   مـالی و ایجـاد فرصـت    تـأمین این قراردادها موجد دارایی بوده و خـود مبنـاي   

تـوان از قراردادهـاي    مـی  اي بادلـه از جملـه قراردادهـاي م  . باشـند  گذاري می سرمایه

ارز و بدهی و فـروش حـق    1قعیهاي وا معاوضه و فروش، مانند فروش مالکیت دارایی

هاي واقعـی ممکـن اسـت کـه در بازارهـاي       معامالت دارایی. نام برد) اجاره(استفاده 

و سـفارش  ) سـلف (خریـد   مانند فروش نسـیه، پـیش  . نقدي و یا نسیه صورت بگیرد

  ).اعصناست(ساخت 

  مالی تأمینهاي دقراردا )ب

مالی را از نگاه ریسک مرتبط به آنها در نظـر بگیـریم، در    تأمینچنانچه قراردادهاي 

که داراي ریسک کمی است،  اوراق بهادار به پشتوانه دارایی یک سمت طیف ریسک،

مالی مبتنی بـر   تأمینهاي پر ریسک  در سمت دیگر این طیف، شیوه و گیرد قرار می

هـا،   ایـن روش  در بـین . گذاري مشترك و سهام خصوصی سهام قرارداد مانند سرمایه
  

1. Property 
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اجاره یا قراردادهاي استصناع که به مسـتقالت   منشأدار با سر وراق بهادار وثیقهسایر ا

مـدت قابـل تعریـف     و میـان   گـذاران در کوتـاه   متصل بوده و بسـته بـه نیـاز سـرمایه    

فـروش  (توان به مرابحه  مالی می تأمیناز جمله قراردادهاي . گیرد باشند، قرار می می

  .کت اشاره کردو مشار) اقساطی

  اي انواع قراردادهاي مبادله ـ6نمودار 

  
 

  Iqbal,Z. and Mirakhor,A.2007, P81: منبع

  

  گري مالی قراردادهاي واسطه )ج

مـالی را   تـأمین ي و ا بادلـه این قراردادهـا وظیفـه تسـهیل در اجـراي قراردادهـاي م     

جـامع از قراردادهـا کـه بـراي     اي  مجموعـه . و شفاف بر عهده دارند کارامداي  گونه به

هـا،   گري معمول مانند انتقـال دارایـی   اي وسیع از خدمات واسطه نمودن دامنه فرآهم

قراردادهـاي  . کننـد  هاي پرداخت، خدمات امین و مدیریت ریسـک کفایـت مـی    نظام

 بدهی
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اول، گـروه خـدمات   . بنـدي کـرد   توان به سه زیربخش طبقـه  گري مالی را می واسطه

هـاي   گـري از طریـق مشـارکت در سـرمایه و مهـارت      که با واسـطه  گري مالی واسطه

دومـین  . شـود  کارآفرینی سروکار دارد و شامل قراردادهاي مضـاربه و مشـارکت مـی   

گر مالی، براي  گروه، بر مبناي مفهوم تضمین هستند و با قراردادن دارایی نزد واسطه

ودیعه، وکالـت   1،قراردادهاي امانت، عاریه. شوند جام میدریافت حمایت یا ضمانت ان

بـا   آنهـا گروه سوم، قراردادهـایی هسـتند کـه از    . گیرند و جعاله در این گروه قرار می

صریح و ضمنی  هاي تضمین ارائه ،این قراردادها. بریم نام می 2تضمین تعهداتعنوان 

کنند و نقشی  تسهیل می نسبت به یکدیگر را عملکرد مالی عوامل اقتصاديدر مورد 

قراردادهـاي  . نماینـد  ثبات و کاهش ریسک در نظام مالی ایفـا مـی   تأمیناساسی در 

  .شامل کفالت، رهن و حواله است تضمین تعهدات

  رفاه اجتماعی تأمین) عقود(قراردادهاي ) د

رفاه اجتمـاعی، قراردادهـایی بـین افـراد و جامعـه بـراي تقویـت         تأمینقراردادهاي 

رفـاه اجتمـاعی    تـأمین تسهیالت قراردادهاي . باشند رفاه افراد نیازمند میآسایش و 

گر مـالی در نظـام    با این حال، یک واسطه. گري مالی قرار دارند فراتر از حوزه واسطه

از طریـق برخـی قراردادهـاي    توانـد خـدمات اجتمـاعی معینـی را      مالی اسالمی می

   3.ه عرضه نمایدالحسنه و وقف به جامع شده، مانند قرض نهادینه

  
دهنـده   قراردادي است که به موجب آن یک دارایی توسـط وام  ،دهی مجانی یا وام) Ariya(عاریه  

گیرنده هیچ پرداخت یا  وام. گیرد گیرنده قرار می ازایی براي استفاده در اختیار وام بهبدون هیچ ما

 آنو فقط مسئول نگهداري دارایی در بهترین شـکل   پردازد اي بابت استفاده از دارایی نمی اجاره

دهنده ممکن اسـت   وام. گرداند دهنده دارایی را به او باز می و بالفاصله با درخواست وام باشد می

تواند هر زمان که مایل بود، این  دهنده می یا وام که زمان، مکان و نحوه استفاده را مشخص کند

  .مراجعه شود 647تا  635، مواد 1307قانون مدنی ایران، همچنین به . قرارداد را ادامه ندهد

2. Security  
3. Z. Igbal, & A, Mirakhor. (2007). P. 80. 
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  گري مالی انواع قراردادهاي واسطه ـ7نمودار 

  

  Iqbal, Z. and Mirakhor,A.2007, p.101: منبع

  مالی خاص و عام تأمینابزارهاي  .2ـ4

  مالی خاص تأمینابزارهاي  )الف

کـارگیري   مـالی خـاص پـروژه بـا بـه      تأمیندر کشورهاي اسالمی متعددي ابزارهاي 

هایی کـه نـرخ بـازدهی     براي پروژه. اند یا اجاره معرفی شده) مشارکت(اصول مضاربه 

تواند گـواهی   قابل شناسایی دارند، مانند یک کارخانه یا یک بنگاه تجاري، دولت می

منتشر نمـوده و وجـوه حاصـله را در آن پـروژه     ) مشارکت ـ  مضاربه محدود(مضاربه 

ن مالک سهمی از سـود آن پـروژه   گذارا در مقابل، سرمایه. گذاري نماید خاص سرمایه

این گواهی یک ابزار مالی مبتنـی بـر سـهام اسـت و از ایـن روي قابـل       . خواهند شد

انداز عملکرد   اساس چشم بر و در بازار ثانویه به قیمتی است که توسط بازار دادوستد

  .شود پروژه مرتبط، تعیین می

خ بـازدهی قابـل شناسـایی    هاي دولتی که در بدو امر نر در مورد آن گروه از پروژه

آوري  ، در مواردي ابزارهاي مبتنی بر اجـاره بـراي جمـع   )سازي مانند مدرسه(ندارند 

 تأمینگذاران با  طبق این قرارداد، سرمایه. اند منابع مالی مورد نیاز به کار گرفته شده

مالی کامل پروژه، با دولت که مالک زمین است، مالکیت مشترك پروژه را بـه دسـت   
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گذاران سـهام خودشـان را بـراي یـک دوره      در زمان تکمیل پروژه، سرمایه. ورندآ می

. دهنـد  شود، بـه دولـت اجـاره مـی     زنی تعیین می زمانی معین و با نرخی که در چانه

  .اغلب، قرارداد اجاره شامل حق خرید پروژه در پایان قرارداد توسط دولت است

هاي دولت معتبر هستند، قابلیت  مالی پروژه تأمینهاي مذکور براي  اگر چه شیوه

بدهی داخلی دولـت،   کارامدهاي پولی و مدیریت  براي مدیریت حوزه آنهااستفاده از 

کشـف قیمـت بـراي گسـترش      کارامـد به طور کلی، یـک نظـام   . کامالً محدود است

گـذاري اوراق بهـادار،    هاي قیمـت فرایندچنانچه . بازارهاي اوراق بهادار ضروري است

بـه لحـاظ تـواتر انتشـار و     فاقد شفافیت یا به اندازه کافی مبتنی بـر بـازار نباشـند    

مشـارکت   )ثر بـر ارزیـابی قیمـت اوراق   گـذاري و دسترسـی بـه اطالعـات مـؤ      یمتق

  .گذاران محدود خواهد شد سرمایه

مالی خاص، انتشار اولیه اوراق، با تواتر خیلی کم صـورت   تأمیندر مورد ابزارهاي 

مـالی   تـأمین اینکه اوراق براي . براي تشکیل و گسترش بازار کافی نیست گیرد و می

گریـزي را   گـذاران ریسـک   یابـد، سـرمایه   پروژه خاص و با سررسید معین انتشار مـی 

بنـابراین، قابلیـت   . اي هسـتند  شده تعیین  پیش طلبد که به دنبال سود معین و از می

گـذاري سـایر    یا مرجعی بـراي قیمـت  استفاده از قیمت این اوراق به عنوان نرخ مبنا 

  .اوراق، بسیار محدود خواهد بود

مالی قادر بـه دسـتیابی بـه     تأمینهاي مذکور  عالوه بر مشکل کشف قیمت، شیوه

هاي عمومی است،  ها که اصلی کلیدي براي مدیریت بدهی سازي هزینه هدف حداقل

مبتنـی بـر بـازار بـراي     هاي  براي اطمینان از اینکه شیوه این اصل عموماً. باشند نمی

بازارهـاي  . شـود  کار گرفته می گیرد، به انتشار اولیه اوراق بهادار مورد استفاده قرار می

اوراق بهادار با ترتیباتی از قبیل تنزیل، قراردادهاي بازخرید و بازارهاي ثانویه فعـال،  

سیع صـورت  شوند و توزیع اوراق بهادار بر مبنایی و ایجاد می کارامداي نقد و  به گونه

هـاي فـروش و ایجـاد     براي دستیابی به این مشخصات، طراحی ابزار، شیوه. گیرد می

  .ترتیباتی که نقدینگی ابزار مالی را تضمین کند، بسیار مهم است
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  مالی عام تأمینابزارهاي  )ب

شـوند، تعیـین    مالی عمومی دولت طراحی مـی  تأمیندر خصوص ابزارهایی که براي 

هاي مفهومی در زمینـه   حاسبه نرخ بازدهی کلی آنها با دشواريشیوه مناسبی براي م

خـدمات دولتـی مواجـه     تـأمین هاي  ها و ریسک ها، فایده گیري هزینه چگونگی اندازه

باید توجه داشت که این نرخ بازدهی کلی بایستی بـه عنـوان شاخصـی از    . شویم می

. داشـته باشـد   هـاي عمـومی دولـت، قابلیـت اسـتفاده      سوددهی و یا بازدهی فعالیت

شـده اسـت کـه     ارائـه ها  تاکنون، پیشنهادهاي متعددي براي پاسخ به این پیچیدگی

  .باشد می 2و استفاده از نرخ بازدهی اجتماعی 1هاي سایه پروژه شامل محاسبه قیمت

را بـا   3گذاري دولتی  در گذشته، دولت مالزي اوراق بهاداري با عنوان اوراق سرمایه

از آنجا که ایـن اوراق بـر مبنـاي    . دولت منتشر کرده است مالی عمومی تأمینهدف 

گـذاران بـه منزلـه     توسط سرمایه این اوراقاند، خرید  شده الحسنه طراحی  عقد قرض

خـدمات بـه نفـع     تـأمین ها و یا  اعطاي وامی خیرخواهانه به دولت براي اجراي پروژه

بـازدهی از وام  کننـدگان وجـوه، انتظـاري بـراي کسـب       فـراهم . شـود  مردم تلقی می

با . اعطایی خود ندارند، اما انتظار دارند که اصل وام آنها در سررسید بازپرداخت شود

بـازدهی   مینتـأ تواند تصمیم به  دادن حسن نیت خود می این حال، دولت براي نشان

این نرخ سود که توسـط  . به دارندگان اوراق کند) هدیه(اوراق به شکل پرداخت سود 

شود، متغیرهایی نظیر تورم، رشد واقعی اقتصـاد و بـازدهی    یین میاي ویژه تع کمیته

  .دهد سایر ابزارهاي مالی را مدنظر قرار می

کردن امکـان نگهـداري    گذاري دولتی در ابتدا براي فرآهم اوراق سرمایهابزار مالی 

اوراق نقد توسط بانک اسالمی مالزي در انطباق با الزامـات نقـدینگی بانـک مرکـزي     

امـا نبایـد انتظـار    . گذاري ذخایر اضـافی آن طراحـی شـد    همچنین سرمایه و 4مالزي

به عنوان ابـزار سیاسـت پـولی بانـک مرکـزي       گذاري دولتی اوراق سرمایهداشت که 

  
1. Project Shadow Prices  
2. Social Rates of Return 

3.Government Investment Issues (GII) 

4. Bank Negara Malaysia (BNM) 
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 گذاري دولتـی  اوراق سرمایهعالوه بر این، در گذشته . گیردمالزي مورد استفاده قرار 

مـالی   تـأمین ولت کـه ابـزار اصـلی    دار مرسوم د به صورت موازي همراه با اوراق بهره

شـیوه تعیـین نـرخ    . داخلی کسري بودجه هستند، مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت   

توســط کمیتـه مربوطـه بـر مبنـاي عملکــرد      گـذاري دولتـی   سـرمایه بـازدهی اوراق  

تواند شفافیت کافی و مـورد نیـاز بـراي تقویـت      متغیرهاي کلیدي اقتصاد کالن، نمی

  1.فراهم نماید گذاران مشارکت سرمایه

بـه بعـد، اوراق مشـارکت ملـی و اوراق      1367هـاي   در اقتصاد ایران نیز طی سال

مـالی عمـومی    تـأمین اي دولـت، بـراي    هاي سرمایه هاي تملک دارایی مشارکت طرح

الحساب این اوراق نیز در کارگروهی  نرخ سود علی. اند هاي عمرانی انتشار یافته پروژه

بانــک مرکــزي و معاونــت  ت امــور اقتصــادي و دارایــی،متشــکل از نماینــدگان وزار

سازمان حسابرسی امـین ایـن اوراق اسـت و    . شود س جمهور تعیین میراهبردي رئی

مسئولیت نظارت بر حسن مصرف وجوه طی دوره انتشار اوراق و تعیین نرخ بـازدهی  

نـرخ سـود   . حداکثر شش مـاه پـس از سررسـید اوراق را بـر عهـده دارد      آنهاقطعی 

الحساب اوراق مشارکت ملی نیز بر مبناي نرخ تورم مورد انتظار و نـرخ بـازدهی    علی

طـی   .شـود  هاي بلندمدت بانکی تعیین می هاي رقیب، مانند سود سپرده سایر دارایی

در همه مواردي که اوراق مشـارکت ملـی و یـا اوراق مشـارکت      چندین سال گذشته

هـاي نظـارتی سـازمان     تناد گـزارش انـد، بـه اسـ    هاي عمرانی دولت انتشار یافته طرح

الحسـاب   حسابرسی، نرخ سود قطعی این اوراق، کمتر و یا برابـر بـا نـرخ سـود علـی     

عالوه بر این، شرایط بازخرید پیش از سررسید . پرداختی به دارندگان آنها بوده است

مـنظم   ارائـه الحسـاب روزشـمار در بانـک عامـل و عـدم       این اوراق با نرخ سود علـی 

  2.ه بازار، مانع از تشکیل بازار ثانویه براي این اوراق شده استاطالعات ب

منابع مالی  کارامدمالی عام براي مدیریت  تأمینهاي ابزارهاي اسالمی  محدودیت

هـاي بودجـه بـه     مالی کسـري  تأمینمورد نیاز بخش عمومی، موجب اتکاي گسترده 

عامـل   مسألهاین . هاي مرکزي در برخی کشورهاي اسالمی شده است اعتبارات بانک
  

1. Sundararajan, V. et al, pp. 94. 

  .1386حسین بازمحمدي و همکاران، بهمن ماه  2.
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  1.اصلی تشدید فشارهاي تورمی در این کشورها بوده است

  مالی از نگاه ایجاد بدهی تأمینابزارهاي  .3ـ4

مالی اسالمی را بـه دو گـروه کلـی     تأمینبرخی از پژوهشگران مسلمان، ابزارهاي 

مـالی بـا    تأمینو ابزارهاي  2مالی بدون ایجاد بدهی تأمینابزارهاي : کنند تقسیم می

بندي فـوق آن اسـت کـه در     مالحظه این گروه از نویسندگان در دسته 3.ایجاد بدهی

هاي تسهیم سود و زیان و تسهیم محصول، صـاحب مـال، تسـهیالت مـالی در      توافق

در قـرارداد اجـاره، مـوجر، مالـک      همچنـین . دهد قرار نمی اختیار شریک کاري خود

. دهـد  جر قرار نمـی ار مستأالت مالی در اختییباشد و تسه دارایی اجاره داده شده می

گونـه بـدهی    مـالی دولـت، هـیچ    تأمینگیري این گونه قراردادها براي  کار بنابراین به

گـذاران خصوصـی بـراي     همچنین، تضمین دولت به سـرمایه . کند عمومی ایجاد نمی

هـاي عمـومی    مالی پروژه تأمینتولید کاالهاي عمومی، شیوه جایگزین دیگري براي 

مالی مبتنی بر فـروش، بـدهی    تأمیناز طرف دیگر، . ایجاد بدهی عمومی است دونب

بـا ایـن    ،شود اگرچه به مفهوم دقیق کلمه استقراض عمومی تلقی نمی ،کند ایجاد می

مالی مبتنـی بـر فـروش را جـزء ابزارهـاي       تأمینحال پژوهشگران ابزارهاي ناشی از 

  .دکنن بندي می کننده بدهی عمومی دسته ایجاد

  مالی بدون ایجاد بدهی تأمینابزارهاي  )الف

اوراق  4،مالی بدون ایجاد بدهی و یا ابزارهاي موجد مالکیت تأمینمنظور از ابزارهاي 

شـوند و ضـمن بـازدهی     بهاداري هستند که در انطباق با احکام شریعت منتشر مـی 

. در بـازار ثانویـه برخـوردار هسـتند     دادوستدزنی و  گذار، از قابلیت چانه براي سرمایه

هـاي بـازار را    به قیمت آنها دادوستدکنند و امکان  همه این ابزارها ایجاد مالکیت می

زنی ویژگی مطلوبی براي هـر ابـزار مـالی     بدون تردید، قابلیت چانه. نمایند  فراهم می

مـد،  پذیري و جمـع تمـایالت بـه کسـب درآ     زیرا این ویژگی به معناي انعطاف ،است
  

1. Sundararajan, V. et al, p. 95. 
2. Non-debt Financing Instrument 
3. Debt Financing Instrument 
4. Ownership Based Instruments 
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از نگاه شریعت اوراق بهادار باید نماینده و گواه مالکیت . نقدشوندگی و احتیاط است

بـه   ،کاال یا دارایی فیزیکی، به منظور فروش به قیمتی متفاوت با قیمت اسمی باشند

مـالی بـدون ایجـاد بـدهی      تـأمین گذاران همه ابزارهـاي   عبارت دیگر از نگاه سرمایه

ابزارهاي اجـاره،  . کنند میخلق ا فیزیکی هستند که درآمد هاي واقعی ی بیانگر دارایی

و ابزارهاي تسهیم محصـول از  ) مانند شراکت و مضاربه(ابزارهاي تسهیم سود و زیان 

  .باشند جمله این ابزارها می

  مالی با ایجاد بدهی تأمینابزارهاي   )ب

ابزارهاي موجد مالکیت، ممکن است همه نیازهاي مـالی بخـش عمـومی را بـرآورده     

دولت ممکن است ترجیح دهد در شرایط محیطی معینی اقدام بـه اسـتقراض   . نکند

مالی که براي پوشش  تأمینبه عنوان مثال، در خصوص نیازهاي فصلی . عمومی کند

توان نیـاز   شود، نمی ایجاد میآوري درآمد و پرداخت مخارج   اختالف زمانی بین جمع

 ، زیـرا بنـدي کـرد   کدام از ابزارهاي موجد مالکیـت صـورت   مالی معینی را تحت هیچ

ضـوابط خاصـی بــه ایـن منظــور وجـود دارد و ایـن ابزارهــا قـادر بــه جـذب منــابع        

کننـده بـدهی،    مـالی ایجـاد   تـأمین در این شرایط، ابزارهـاي  . گذاران نیستند سرمایه

بـه خصـوص آنکـه    . و مکمل ابزارهاي موجد مالکیـت هسـتند   هاي مناسب جایگزین

 ،باشـند  مدت می براي نیازهاي کوتاه کننده بدهی، اساساً مالی ایجاد تأمینهاي  شیوه

  .کار گرفته شوند مالی بلندمدت نیز به تأمیناگرچه ممکن است براي 

باید به یاد داشت که حرکت از سمت ابزارهاي موجد مالکیـت دارایـی بـه سـمت     

هایی مواجه  هاي شرعی با محدودیت کننده بدهی، به دلیل برخی الزام ابزارهاي ایجاد

اول آنکه هر نوع افزایش در مبلغ بدهی در مقابـل تمدیـد مـدت، ربـا و حـرام      . است

به عبارت دیگـر در یـک مبادلـه     ،توان با بدهی معاوضه کرد دوم، بدهی را نمی. است

بایـد موجـود    ،شـود  می ارائهخیر انچه دیگري با تأقیمت یا کاال، چنمجاز و قانونی یا 

   1.باشد

از سوي دیگر، به منظـور تشـکیل بـازار ثانویـه و افـزایش نقدشـوندگی ابزارهـاي        

  
1. Kahf, M. (1997). 1412 H, P, 31. 
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نـد از تنزیـل   ا هـا عبـارت   حـل  این راه. هایی مشروع ضروري است حل بدهی، یافتن راه

سررسید بـدهی  تنزیل بدهی، در اینجا به معنی خرید پیش از  2.و خرید دین 1بدهی

تواند به ارزش اسمی یـا بـه صـورت تنزیلـی بازخریـد       بدهی می. توسط بدهکار است

در بحث بازپرداخت پیش از سررسید بدهی، ضوابط شرعی معینی براي تنزیـل  . شود

اي که بدهی به موجب آن ایجاد  مثالً، در قرارداد اولیه. و موارد کاربرد آن وجود دارد

  .بینی شود یل آن از قبل پیششود، نباید امکان تنز می

 هنگام بـدهکار  وسط بستانکار به ازاي پرداخت زودکاهش در مبلغ بدهی ت ،تنزیل

بـه  ) ص(پذیري چنین اقدامی، مبتنی بر نقل قولی از پیـامبر اسـالم    امکان. باشد می

مبلغ بدهی را کاهش دهید و آن را قبل از سررسید دریافـت  «: این مضمون است که

بـود کـه قصـد تـرك محـدوده مسـلمانان را        یمله خطاب به یهودیـان این ج. »کنید

حقیقت آن . نمودند کردن مطالبات خود قبل از سررسید را می داشتند و تقاضاي نقد

پـذیرش اسـت، بایـد     خیر قابـل أاست که اگر افزودن به قیمت، به دلیل پرداخت با تـ 

هـم  . قبـول باشـد  کاهش در مبلغ بدهی به دلیل پرداخت پیش از سررسید هم قابل 

افزودن به قیمت در فروش نسیه و هم کاهش بدهی در صورت بازپرداخـت آن قبـل   

لـیکن  . ید این نکته است که زمان در معـامالت داراي اهمیـت اسـت   ؤاز سررسید، م

نباید جداي از معامالت تجاري واقعی و به عنوان یک پدیده صرفاً پولی مـورد توجـه   

  3.قرار گیرد

ل دو سـازوکار  توان انتظـار داشـت کـه بـه دلیـ      اي فوق، میه رغم محدودیت علی

و خرید دین، در صورتی ) تنزیل(شده کاهش بدهی در مقابل پرداخت زودتر  پذیرفته

که بازارهاي مالی از کارایی الزم برخوردار باشند، کشف قیمت و قابلیت نقدشوندگی 

  .شود اي قابل قبول فراهم ابزارهاي مالی ایجادکننده بدهی، به گونه

مالی دولت پیشنهاد  تأمیناز جمله ابزارهاي مالی مبتنی بر ایجاد بدهی که براي 

یا خرید کاال و خدمات توسط دولـت  از ابزارهاي مبتنی بر فروش توان  شده است می

  
1. Redemption 

2. Bay al-Dayn 

3. Kahf, M. (1997). 1412 H, P.31 
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اساس عقود مرابحه، استصناع، گواهی سلف، گواهی استصناع، گواهی تضـمین   که بر

، اوراق قرضه مبتنی بر عقـد اجـاره،   )مخابرات مانند آب، برق،(خرید خدمات دولتی 

نـام   باشـد،  مـی  الحسـنه   اوراق قرضه بدون بهره بر حسب پول خارجی و اوراق قـرض 

  1.برد

  کنونشده تا ي بر ابزارهاي پولی معرفیمرور .5

مبتنی بر ابزارهـاي   توسعه نظام مالی و بانکداري اسالمی در چند دهه گذشته عمدتاً

اگرچـه اسـتفاده از   . موجد دارایی مانند مرابحه، اجاره، مضاربه و مشارکت بوده اسـت 

هاي کمتري مواجـه اسـت    هاي خاص با محدودیت مالی پروژه تأمیناین ابزارها براي 

مـالی عمـومی کسـري بودجـه دولـت و       تـأمین مالی عام و به ویـژه   تأمینلیکن در 

ـ   مدیریت نقدینگی بانک  رو  همرکزي، استفاده از شیوه مذکور با مشـکالت جـدي روب

  . است

شـود،   هـایی کـه توسـط دولـت ایجـاد مـی       چگونگی تعریف دامنه شمول دارایـی 

هاي خدمات دولتی مرتبط و چگـونگی تعیـین    ها و فایده گیري هزینه چگونگی اندازه

کند، اولین چـالش  گذاران را جبران  اي که سرمایه ها، به گونه نرخ بازدهی این دارایی

بانکداري اسالمی براي کاربرد ابزارهاي مبتنـی بـر تسـهیم سـود و زیـان و تسـهیم       

اي،  هـاي بهـره پایـه    دوم، در غیـاب نـرخ  . مالی عام اسـت  تأمینمحصول در موضوع 

کننـدگان   شده، چگونگی قادرساختن مشارکت هاي ثابت و از پیش تعیین همانند نرخ

هـاي   گونه که در نظام مورد قیمت اوراق بهادار دولت، آندر بازار به اتخاذ تصمیم در 

داري اسـالمی بـوده   کهاي بان مالی مرسوم وجود دارد، دومین مشکل پیش روي نظام

  .است

ویی به این مشکالت، ابداعات متعددي از سوي پژوهشـگران صـورت   براي پاسخگ

 تـأمین اي چند نمونه از ابزارهاي مالی که در چندین سـال گذشـته بـر   . گرفته است

 2اند، عبارت از اوراق مشـارکت ملـی   مالی عمومی دولت و مدیریت پولی معرفی شده

  
1. Ibid, pp. 31-36.  
2. National Participation Paper (NPP). 
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، گـواهی مضـاربه   )ایـران و سـودان  ( 1، اوراق یا گواهی مشارکت بانک مرکزي)ایران(

بــر اســاس . باشــند مــی) مــالزي( 3گــذاري دولــت و اوراق ســرمایه) ســودان( 2دولــت

زارهاي مالی اسالمی در بخش قبلی این گـزارش  هایی که از قراردادها و اب بندي دسته

گردید، سه ابزار ابتداي این فهرست، مبتنی بر قراردادهاي موجد دارایی و اصـل   ارائه

ابزار مالی چهارم، بر اسـاس تعریفـی کـه در    . تسهیم سود و زیان یا محصول هستند

نه الحسـ  نظام مالی اسالمی کشور مالزي صورت گرفته است، مبتنی بـر عقـد قـرض   

  .اشکاالت وارد بر این گونه ابزارها در قسمت قبل به اجمال بیان گردید. است

همچنین، در راستاي گسترش توان سیاستگذاري و کنترل متغیرهاي پولی، بانک 

اسـاس مصـوبات شـوراي پـول و      بـر  1379در سال  جمهوري اسالمی ایرانمرکزي 

گـواهی سـپرده ویـژه در     .اعتبار، ابـزار سـپرده ویـژه بانـک مرکـزي را معرفـی کـرد       

ایـن  . گردیـد  ها عرضه می  به بانک 4ماهه از طریق حراج سررسیدهاي یک، سه و شش

تر منتشـر   ها در مقایسه با اوراق مشارکت بانک مرکزي، با دوره سررسید کوتاه گواهی

هـا را هـدف قـرار     این ابزار به طور مستقیم، جذب نقـدینگی مـازاد بانـک   . شدند می

هـا و   اساس، بانک مرکزي به منظور تنظـیم منـابع و مصـارف بانـک     بر این. دهد می

اي بـراي   تواند با افتتاح حساب سپرده جداگانـه  هاي پولی مناسب، می اعمال سیاست

  .ها را به عنوان سپرده دریافـت و بـه آن سـود پرداخـت نمایـد      هر بانک، منابع بانک

  :است زیره شرح اساس آخرین تغییرات آن ب شرایط افتتاح سپرده ویژه بر

میلیارد ریال براي هـر   100گذاري مشمول دریافت سود، معادل  مبلغ سپرده ـ

  .گذاري است بار سپرده

  .دنباش سه و شش ماهه می  ها با سررسیدهاي یک، این سپرده ـ

  .باشد ها قبل از سررسید مجاز نمی برداشت از این سپرده ـ

هاي دیگـر   انتقال به بانک یا بانکها به دفعات قابل  مالکیت سپرده ویژه بانک ـ

  .است

  
1. Central Bank Musharaka Certificate (CMC). 
2. Government Mudharaba Certificate (GMC). 
3. Government Investment Issue (GII). 
4. Auction 
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هـا   ها به روش رقابتی پـس از کسـب نظـر بانـک     نرخ سود ساالنه این سپرده ـ

گذاري در هنگام اعـالم بانـک    هاي متقاضی سپرده لذا بانک ،گردد تعیین می

ي را همزمـان بـه    گذاري و نرخ سود پیشنهاد بایست مبلغ سپرده مرکزي، می

  .یدبانک مرکزي اعالم نما

  .مختار است هابانک مرکزي در رد یا قبول پیشنهاد ـ

  1.هاي مذکور در سررسید پرداخت خواهد شد سود متعلقه به سپرده ـ

با مصوبه کمیسیون اعتباري بانک مرکزي، سازوکار پذیرش  1389از ابتداي سال 

دلیل ایـن  . ها توسط بانک مرکزي متوقف شده است گذاري ویژه بانک سپرده سرمایه

هاي عملیاتی اعمال این ابـزار و کمـک بـه گسـترش بـازار       توقف، جلوگیري از هزینه

  .   بانکی ریالی بوده است بین

 2در کشور مالزي بانک مرکزي به نمایندگی از سوي دولت، گواهی دولـت مـالزي  

الحسـنه منتشـر    این اسناد بر مبنـاي قـرارداد قـرض    3.کند اسناد خزانه را منتشر می

هـر برگـه   . مدت تا بلندمدت هستند هاي متفاوتی از کوتاه داراي سررسیدشوند و  می

اسناد به قیمـت اسـمی   . ستواحد پول ملی ا 10000داراي قیمت اسمی از مضارب 

شوند و در هـر زمـان بـه درخواسـت مالـک و در سررسـید توسـط بانـک          منتشر می

  . خرید هستندکزي مالزي به قیمت اسمی قابل بازمر

  . مالی مبتنـی بـر ایجـاد بـدهی و خیرخواهانـه اسـت       تأمینارداد الحسنه قر قرض

ي بـه جبـران اقـدام خیرخواهانـه     گیرنـده هـیچ تعهـد    قـرض  ،اساس این قـرارداد  بر

بنابراین دولت داراي اختیار مطلق است . اگرچه چنین انتخابی دارد ،دهنده ندارد وام

تصمیم به جبـران گرفـت بـا    دهندگان را جبران کند یا نکند و در صورتی که  که وام

مـدت   همچنین ممکن است که بین میزان جبران اوراق کوتاه. چه نرخی جبران کند

نرخ تقسیم سود اوراق به هر میزان کـه توسـط   . مدت تفاوت وجود داشته باشد و بلند
  
  .1386ماه بازمحمدي و همکاران، بهمن حسین . 1

2. Malaysian Government Certificates (MGC). 

که در کشور مـالزي منتشـر   ) GII(گذاري دولت  طبق تعریف، این ابزار شباهت زیادي به اوراق سرمایه.  3

  .  شود و در بخش قبل معرفی شد، دارد می



  31  پژوهشکده پولی و بانکی
 

گشت انتشار و یا در سررسـید اوراق بـه    دولت مشخص شود در مبناي ساالنه یا سال

اي متشـکل از نماینـدگان    نرخ تقسیم سود توسط کمیته. شود یدارندگان پرداخت م

اقتصـادي و بانـک اسـالمی     ریـزي  اداره برنامه ،بانک مرکزي مالزي ،داري اداره خزانه

بـراي تعیـین نـرخ تقسـیم سـود در نظـر گرفتـه         عواملی که عمومـاً . شود تعیین می

زارهاي دولتی مشابه نرخ بازدهی اب ،نرخ تورم ،شامل عملکرد اقتصاد کشور ،شوند می

   1.و سایر عوامل است

  توسعه ابزارهاي بازار پول .6

هـایی را   مالی عـام، محـدودیت   تأمینهاي تعریف نرخ بازدهی ابزارهاي  پیچیدگی

 کـارایی ها،  این محدودیت. ایجاد کرده است بانکی بینبراي گسترش بازارهاي پول و 

به این جهت حوزه مدیریت پولی تسهیالت اعتباري بانک مرکزي را محدود نموده و 

نبودن آمارهاي حسابداري بـا   به عالوه، در دسترس. را با تنگناهایی مواجه کرده است

مـدت شـده    تواتر باال و مبتنی بر استانداردهاي یکسان، مانع گسترش ابزارهاي کوتاه

اسـالمی نیسـت، سـبد     بانکـداري ذات  ءجـز  مسـأله با این حال، اگرچـه ایـن   . است

نقد است و عـدم وجـود بازارهـاي پـول      هاي اسالمی در عمل اساساً بانک هاي بدهی

اي  هـاي قابـل مالحظـه    تواند به تحمیل هزینه مدت نقدینگی، می براي مدیریت کوتاه

  .منجر شودهاي تجاري اسالمی  بر بانک

اول، . پذیرنـد  هـا را مـی   هاي اسالمی به طور معمول سه گروه گسترده سپرده بانک

گـذاران پرداخـت    همانند بانکداري مرسوم هیچ بازدهی بـه سـپرده   حساب جاري که

وجــوه ) ودیعــه(ترتیبــاتی بــراي نگهــداري امــن  ســپرده جــاري اساســاً. شــود نمــی

گذار در هر زمان  دهد سپرده گذار و بانک است که اجازه می گذاران بین سپرده سپرده

دهـد کـه از وجـوه     یکند، اما بـه بانـک نیـز اجـازه مـ     اقدام از بانک به برداشت پول 

انداز که همچنان بر مبناي ودیعـه   هاي پس دوم، سپرده. گذاران استفاده نماید سپرده

اي و بر اساس سودآوري  ، اما بانک ممکن است به تشخیص خود به صورت دورهاست

گـذاري   هـاي سـرمایه   سوم، حساب .گذاران بپردازد خود، یک بازدهی مثبت به سپرده

  
1. Bashir, M. and Amine, M. (1994).  
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دار را  هـاي مـدت   باشند و سـپرده  می) مشارکت(مضاربه محدود که بر مبناي قرارداد 

گذاري قبـل از سررسـید، بـدون     هاي سرمایه دهامکان برداشت سپر. دهند تشکیل می

گـذاري داراي   هاي سـرمایه  لیکن در عمل، سپرده. پذیر نیست پرداخت جریمه امکان

اي از  مالحظـه  هاي دیداري سهم قابـل  کوتاهی هستند و سپرده دوره سررسید نسبتاً

هاي دیداري، شبکه بانکی را وادار به نگهداري  سهم باالي سپرده. ها دارند کل سپرده

بـازار پـول و تسـهیالت    در غیـاب ابزارهـاي   . کند هاي نقد می مبالغ بزرگی از دارایی

مدت نیاز به نقدینگی،  هاي کوتاه مد بانک مرکزي براي مدیریت وضعیتاعتباري کارا

ا اقدام به نگهداري مبالغ بزرگی از ذخایر اضافی بدون بازدهی نزد بانک ه  بانک عموماً

این تمایل به انباشـتن ذخـایر بـزرگ اضـافی، بـه قیمـت کـاهش        . کنند مرکزي می

کاهش سودآوري نیز به نوبه خود، بین بـازدهی کمتـر   . شود سودآوري بانک تمام می

از ایـن راه تعمیـق    گـردد و  ها و حاشـیه بـاالي سـود تسـهیالت تقسـیم مـی       سپرده

  .کند گري مالی و بازار مالی را محدود می واسطه

بانـک   کارامـد دهـی   و تسـهیالت وام  بـانکی  بینحضور بازارهاي  در شرایط عدم

مرکزي، استفاده از ابزارهاي غیرمسـتقیم مـدیریت پـولی محدودشـده و اسـتفاده از      

  1.یابد می هاي بازدهی تداوم هاي مستقیم بر روي اعتبارات و نرخ کنترل

  هاي نزد شبکه بانکی ها از کل سپرده هاي دیداري و ذخایر بانک سهم سپرده ـ4جدول 

)درصد(  

  1388  1387  1386  1385  1380  1375  1370  سهم

هاي دیداري به  نسبت سپرده

  ها مجموع سپرده

7/37  7/41  39  9/28  2/29  1/21  9/18  

ها بـه   نسبت کل ذخایر بانک

  ها مجموع سپرده

2/32  33  25  9/17  3/18  9/21  19  

گزارش اقتصادي و ترازنامه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و گزارش خالصـه تحـوالت   : مأخذ

  .1388و  1387هاي  سال

  
1. Sundararajan, V. etal, p. 96. 
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ي هـا  مالی نـاترازي  تأمینابداع ابزارهاي مالی مناسب براي  به این ترتیب، مجدداً

در بـازار   دادوسـتد گـذاري و   که قابلیـت قیمـت   فصلی منابع و مصارف بودجه دولت

عملیـات   ثانویه را داشته باشند و از این راه براي مدیریت نقدینگی بانـک مرکـزي و  

ها در حوزه نظام مالی اسالمی  قابل استفاده باشند، در اولویت پژوهش بانکی بینبازار 

  .گیرد قرار می

  هاي ایجاد بدهی عمومی مزایا و محدودیت .7

 :در اختیـار دارنـد  گذاري سیاسـت ابـزار  گروه   دو ،براي رهایی از رکود ها معموالً دولت

ها  که دولت استهاي مالی تغییراتی  سیاست. هاي مالی هاي پولی و سیاست سیاست

دهند تا به اهـداف   هاي مختلف اقتصاد ملی می در بودجه و نحوه هزینه آن در بخش

افـزایش   تـأمین نبعـی بـراي   م امـا در دوره رکـود معمـوالً    ،اقتصادي معینی برسـند 

  توانـد باعـث تشـدید رکـود     ها هم می ندارند و افزایش مالیاتي دولت وجود ها هزینه

پذیرنـد و از   کسـري بودجـه را مـی    ،براي خـروج از بحـران   ها دولت در نتیجه. گردد

بـا   هـایی معمـوالً   چنین دولـت . کنند منابع الزم را تهیه میعمومی، طریق استقراض 

تواننــد  درآمدهایشــان پــس از پایــان رکــود و تــوان بازپرداخــت مــیوعــده افــزایش 

و  )خرید اوراق قرضـه و یـا اسـناد خرانـه    ( گذاري گذاران را متقاعد به سرمایه سرمایه

   .کمک نماینداز بحران ، به خروج اقتصاد ملی دادن وام کنند و به این ترتیب

بـودن   محـدود . ن اسـت ناخالص داخلی کشورشـا تولید از  یابعتها  درآمد دولت اما

شـده بـه تولیـد     نسبت بدهی انباشت .بودن توان بازپرداخت وام یعنی محدود ،درآمد

و  هـاي موجـود   هـا بـراي بازپرداخـت وام    دولـت  دهنـده تـوان   نشان ،ناخالص داخلی

بـه معنـاي    نسـبت، افزایش ایـن  . هایی است که دریافت خواهند کرد بازپرداخت وام

هاي موجود و محدودترشدن توان بازپرداخت  بازپرداخت وامی دولت در ایتوانکاهش 

گذاران بـه   افزایش ریسک و کاهش عالقه سرمایه ،نتیجه این امر. هاي جدید است وام

  1.اقتصاد خواهد بود اینگذاري در  سرمایه

  
  .21/4/1389، روزنامه جمهوري اسالمی، مورخ دادپی علی 1.
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  نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ـ5جدول 

  )درصد(

  نسبت  نام کشور

  7/92  آمریکا

  7/76  انگلیس

  3/74  آلمان

  4/43  ترکیه

  8/225  ژاپن

  1/32  جنوبی کره

  1/55  مالزي

  7/26  اندونزي

  8/56  پاکستان

  7/21  ایران

  2/50  متوسط دنیا

 IMF. 2010, from: Wikipedia.com: منبع

  

نسبت بـدهی بـه تولیـد ناخـالص داخلـی در تعـدادي از        8و نمودار  5 در جدول

متوسط این نسـبت  . در حال توسعه نمایش داده شده استیافته و  هاي توسعه اقتصاد

 2010هـا را در سـال   المللی پول آمار آن کشوري که صندوق بین 120در بین حدود 

بیشترین این نسبت بـراي کشـور   . باشد درصد می 50داده است، حدود  ارائهمیالدي 

حاسـبه  درصد و کمترین آن براي کشور لیبی به میزان صفر درصـد م  8/225ژاپن با 

بر اساس آمار صندوق، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلـی در   ،شده است

  .درصد است 7/21کشور ما در حدود 
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  )درصد(توزیع جغرافیایی نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی  ـ8نمودار 

  
  

قضاوت در مورد اندازه بهینه نسـبت بـدهی عمـومی بـه تولیـد ناخـالص داخلـی        

در یک تعریف کلـی، بـدهی عمـومی مجمـوع کسـري بودجـه       . آسان نیستچندان 

انـدازه ایـن نسـبت در هـر      .اسـت  هاي مرکزي، ایالتی و محلی در طول زمـان  دولت

اقتصادي به شرایط اقتصادي کشور بر حسب متغیرهایی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و 

نسـلی   وزیع بینترکیب مخارج جاري و عمرانی بودجه دولت، سیاست ت  نرخ بیکاري،

وري مخارج در بخـش عمـومی و خصوصـی و مالحظـات      ثروت و درآمد، میزان بهره

  1.اخالقی و سیاسی بستگی دارد

ها مخارج خود را از طریق سیاست کسـري   در تحلیل کالن اقتصادي، اینکه دولت

نمایند یا از طریق دریافت مالیات بیشتر، به سطح بیکـاري موجـود در    تأمینبودجه 

چنانچه نرخ بیکاري خیلی پـایین باشـد، مخـارج بیشـتر     . اقتصاد کشور بستگی دارد

بنـابراین ضـروري اسـت کـه بـا افـزایش       . تواند به افزایش تورم منجر شود دولت می

بـه عکـس،   . شـود ها، بخشی از قدرت خریـد بخـش خصوصـی از آن گرفتـه      مالیات

ي بودجه و ایجاد بـدهی عمـومی،   چنانچه نرخ بیکاري باالست، اجراي سیاست کسر
  

1. Rosen, H. S. (1988). pp.415-432. 
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از این نگرش، گاهی بـا عنـوان   . حل مناسبی براي تحریک تقاضاي کل خواهد بود راه

هـا یـا اتخـاذ     این اساس، افزایش مالیـات  بر. شود نام برده می 1مالی عملکردي تأمین

تقاضاي کل در سطح درسـت آن، مـورد اسـتفاده     سیاست کسري بودجه براي حفظ

   2.درباره توازن بودجه نگران بود گیرد و نباید صرفاً قرار می

قیمـت   ارزان الوصـول نفـت و منـابع نسـبتاً     در اقتصاد ایران، با وجود درآمد سـهل 

مـالی   تـأمین هاي پس از جنگ، دولـت نیـازي بـه     هاي دولتی، به ویژه در سال بانک

البتـه نبـود ابـزار مـالی     . طریق ایجاد بدهی عمـومی نداشـته اسـت   کسري بودجه از 

به هر حـال در دو دهـه اخیـر، سیاسـت     . تواند از دالیل این امر باشد مناسب نیز می

اگرچه اکنـون  . مالی کسري بودجه نبوده است تأمینرسمی دولت ایجاد بدهی براي 

ه نظـام بـانکی،   سسات وابسته به دولت بـ ؤها و م حجم بدهی دولت مرکزي و شرکت

 تـأمین هـاي بیمـه و    اي، سـازمان  هـاي سـرمایه   لـک دارایـی  هاي تم پیمانکاران طرح

دولتی، ارقام هنگفتـی را  برخی دیگر از نهادهاي عمومی غیر ها و اريداجتماعی، شهر

ها نیـز شـفافیت الزم وجـود     در مورد رقم برخی از اجزاي این بدهی. دهد تشکیل می

  . ندارد

ابـزار مـالی مناسـب در     رود با معرفی اسناد خزانه اسالمی، اوالً میبنابراین انتظار 

، ارقـام بـدهی دولـت از شـفافیت مـورد نیـاز       ثانیـاً . قرار گیـرد  کل داري خزانهاختیار 

هـاي مـذکور در    ثر بـدهی ؤهاي الزم براي مدیریت م ، نهادسازيبرخوردار شود و ثالثاً

گـاه   رسد هیچ امري که به نظر می. ودمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارایی ایجاد ش

  .   در اقتصاد ایران مورد توجه نبوده است

 دادوسـتد مروري بر احکام شرعی و قوانین جاري ناظر بـر ایجـاد و    .8

  بدهی در کشور

، دالیـل ایجـاد و انـواع آن    )دیـن ( در متون فقهی به تفصیل در مورد تعریـف بـدهی  

تحریم ربا، به مفهوم شرط هـر گونـه    در برداشت رایج، حکم قطعی. شود صحبت می

  
1. Functional Finance 
2. Rosen, H. S. (1988). p.430. 
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پرداخت نسبت به اصل مبلغ بدهی، بـدون مالحظـه ماهیـت پـول اعتبـاري و       اضافه

. هاي مالی در اقتصادهاي پولی موجود گردیده استدادوستدقدرت خرید آن، شامل 

با این حـال، بـا   . شود در این برداشت، بهره بانکی از مصادیق رباي حرام، شناخته می

توانـد بـه افـزایش مبلـغ      وابطی، عدم بازپرداخت بدهی در موعد معین، میرعایت ض

همچنین، مطابق با احکام شریعت، معاوضه بدهی با بـدهی مجـاز   . شودمنجر بدهی 

در ادامه، مروري بر احکام مرتبط با تعریف بـدهی و معـامالت آن در شـرع و    . نیست

   .خواهیم داشتقوانین جاري کشور 

  تعریف بدهی، اسباب و انواع آن .1ـ8

مال کلی ثابت در ذمـه یـک فـرد بـه نفـع      ) بدهی(دین : در ادبیات فقهی آمده است

به کسی که مـال بـر گـردن    . شود دیگري است که به یکی از اسباب دین حاصل می

) بسـتانکار ( »غـریم «یـا   »دائـن «و به دیگري ) بدهکار( »مدین«یا  »مدیون«اوست 

کـردن و قهـري ماننـد     اختیـاري، ماننـد قـرض   : دوگونه اسـت  سبب دین. گویند می

کـه   دیـن حـال  : شـود  همچنین در این ادبیات، دین به دو گونه تفکیک می. ضمانت

در . دار دار سررسید شده است و دین موجل یا مـدت  شامل بدهی بدون مدت یا مدت

مـدیون   هر زمان که بخواهد طلب خویش را مطالبه کند و بر دنوع اول دائن حق دار

در نوع دوم، تا زمان سررسـید دائـن   . واجب است در اولین وقت تمکن، پرداخت کند

در سررسید بدهی، طلبکـار حـق    1.حق مطالبه ندارد و مدیون تکلیف پرداخت ندارد

شود که از هر راه ممکن بـه دنبـال    با مطالبه وي، بر بدهکار واجب می و مطالبه دارد

ین کار از راه فروش کاال، سرمایه و زمـین و ملـک   اگرچه ا. پرداخت بدهی خود باشد

اجـاره  از دیگري مطالبه کنـد یـا امـالك خـویش را      را باشد یا ناچار شود طلب خود

خیر در پرداخت دین، در صورت تمکن ظلم شمرده شده در روایات، هر گونه تأ. دهد

  2.و از آن به دزدي و خیانت تعبیر شده است

بنـدي، دیـن    در ایـن دسـته  . ي یا واقعی باشدهمچنین، دین ممکن است که صور

  
  .195ـ196. ص ص). 1386. (موسویان سیدعباس.  1
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لـیکن  . صوري که ناشی از معامالت واقعی نیست، هیچ گونه وجاهـت شـرعی نـدارد   

دین واقعی که ناشی از معامالت واقعی است، ضـمن مشـروعیت، تحـت ضـوابطی از     

  .در بازار ثانویه نیز برخوردار است دادوستدگذاري و  امکان قیمت

  )دین(هی احکام معامالت بد .2ـ8

احکـام  . هاي فقهی، دین ممکن است که صوري یا واقعـی باشـد    بندي مطابق با دسته

ه اسـت و بـه ایـن گونـه دیـون بـه       گیرانـ  سـخت  فقهی در مورد بدهی صوري کـامالً 

اما در مـورد بـدهی واقعـی و یـا بـدهی      . دهد نمی دادوستدوجه امکان مبادله و  هیچ

گذاري و بـه عبـارت    در مبادالت بخش واقعی اقتصاد، امکان قیمت دادوستدناشی از 

با این حال، مطـابق بـا احکـام    . آن در بازار ثانویه فراهم است دادوستددیگر تنزیل و 

فقها، هر گونه افزایش در مبلغ بدهی به دلیل تمدید مـدت بازپرداخـت، از مصـادیق    

  . بارز ربا بوده و حرام است

 )الـف : دیـون واقعـی وجـود دارد    دادوسـتد دو روش براي بر اساس احکام شرعی، 

بیع دین یـا خریـد و    )، بکاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت پیش از سررسید آن

  .  فروش بدهی

  کاهش بدهی در مقابل پرداخت زودتر )الف

داري دارد و  گاهی فردي به جهت بیع نسیه، سلف و یا به سبب دیگري، طلب مـدت 

 مانده طلب خـود را زودتـر  کردن از بخشی از طلبش، باقینظر فخواهد به ازاي صر می

طور گاهی بدهکار مایـل اسـت در مقابـل کـاهش مبلـغ       همین. از موعد دریافت کند

در هـر دو صـورت فقیهـان    . بدهی، پیش از سررسید بدهی خود را بازپرداخت نماید

نزد شـخص  در اینجا، تنزیل بدهی  1.دانند شیعه و اهل سنت این عمل را صحیح می

گام آن به شخص نثالث مطرح نیست بلکه کاهش مبلغ بدهی در ازاي پرداخت زوده

  .کار مطرح است طلب
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  خیر در بازپرداختأافزایش بدهی ناشی از جریمه ت )ب

را هـر چنـد بـه     بسیاري از فقها، گرفتن هر نوع زیادي نسبت به اصـل مبلـغ بـدهی   

با ایـن حـال، برخـی دیگـر از     . دانند میکرد از مصادیق ربا و حرام عنوان جریمه دیر

رج الزم، کرد را در صـورتی کـه مـدیون در ضـمن عقـد خـا      فقها دریافت جریمه دیر

پرداخـت بـدهی، مبلـغ معینـی را بـه طلبکـار       ملتزم شود که در صورت تأخیر در باز

فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسی نیز چنین . اند بدهد، بدون اشکال دانسته

بنابراین طبق قوانین جاري کشور، چنانچه در قرارداد بین طلبکـار و  . دارنداعتقادي 

خیر در أبدهکار به صـورت شـرط ضـمن عقـد مقـرر شـده باشـد کـه در صـورت تـ          

گیرد، ایـن مبلـغ    بازپرداخت بدهی، مبلغی به عنوان خسارت به ذمه بدهکار قرار می

خیر بـدهکار در  أتـ بـه ایـن ترتیـب، در صـورت      1.توسط طلبکار قابل مطالبـه اسـت  

توانـد   دیـه بـدهی کـه مـی    أخیر تأبازپرداخت بدهی خود، مجموع اصل و خسـارت تـ  

مطالبـات   ءهاي شناور محاسبه شـود، جـز   برحسب نرخ ثابت و از قبل معین و یا نرخ

  . گیرد طلبکار قرار می

  خرید و فروش بدهی )ج

، مشـهور فقهـاي   با این حال. در مبحث بیع دین نیز آراي فقهی بسیار پراکنده است

بر این اسـاس،   2.دانند شیعه در طول تاریخ، بیع دین واقعی را به طور مطلق جایز می

تا قبـل از  . تنزیل بدهی ناشی از معامالت واقعی، نزد شخص ثالث بدون اشکال است

ـ ـ، عملیـ )1394ـ1390(تصویب قانون برنامه پنجساله توسعه کشور  ه ـوط بـ ـات مرب

نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاري و مقـررات اجرایـی    خرید دین بر مبناي آیین

به تصویب شـوراي نگهبـان قـانون اساسـی نیـز رسـیده بـود،        1361که در سال  ،آن

ایـن   98اکنون با تصویب نهایی قانون برنامه پنجم، مطابق با مـاده  . گرفت صورت می

عقـد   11مجموع قانون، عقد خرید دین به همراه دو عقد دیگر استصناع و مرابحه به 

  
). 1382. (هرسـینی  ،عبدالرضـا  از کتـاب . مجلـس شـوراي اسـالمی   29/11/1376مصوبه مورخ 1. 
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  .شود افزوده می) 1362مصوب (پیشین مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا 

  معاوضه بدهی با بدهی )د

مطـابق بـا ضـوابط    . دانند احکام فقهی به طور کلی معاوضه دین به دین را مجاز نمی

دار دیگر از نـوع معاملـه کـالی بـه کـالی       دار با طلب مدت شرعی، معاوضه طلب مدت

الیباع الـدین  «: اند که فرموده) ص( و به اجماع فقها و به استناد فرمایش پیامبر بوده

تردیدهایی در مـورد مصـادیق مبادلـه دیـن بـه دیـن از        البته. باطل است» به الدین

   1.باشد سوي برخی فقها مطرح شده است که خارج از بحث این گزارش می

  معرفی اسناد خزانه اسالمی .9

گردیـد، اسـناد خزانـه     ارائههاي قبلی گزارش  ري که در بخشاساس چارچوب نظ بر

تـوان از نـوع ابزارهـاي مبتنـی بـر       مـی  ،شود که در این گزارش معرفی می را اسالمی

در کشـور  (این ابزار جدید، همانند اسناد خزانه مرسوم، توسط دولـت  . بدهی دانست

داراي ارزش اسـمی   ،دشو منتشر می) اقتصادي و دارایی وزارت امور کل داري خزانهما 

بـدون   و) زیر یک سال و حداکثر تا پـنج سـال  هاي سررسید  دوره(مدت  است، کوتاه

  . و در سررسید توسط ناشر قابل بازپرداخت خواهد بود باشد میکوپن سود 

اي که در برخـی   تفاوت اصلی ابزار پیشنهادي با اسناد خزانه مرسوم و اسناد خزانه

اند، این است کـه بـا انتشـار     ضوابط شریعت انتشار یافتهکشورهاي اسالمی سازگار با 

هاي سـابق کـه    گیرد بلکه آن بخش از بدهی این ابزار جدید، خلق بدهی صورت نمی

و   شـده   در گذشـته ایجـاد   هاي معامالت واقعی و یا تعهدات دولـت  بر مبناي قرارداد

ل بـا آن  مطابق با قانون محاسبات عمـومی مسـجل هسـتند بـا اسـناد خزانـه معـاد       

توان از باب معاوضه دیـن بـا    البته این جایگزینی را نمی. شوند می) تسویه(جایگزین 

در بخش بررسی سـازگاري ابـزار   . که در شرع مقدس ممنوع شده استدانست دین 

پیشنهادي با ضوابط شرعی، این ابهام و برخی ابهامات دیگر در مـورد اسـناد خزانـه    

  .رندگی اسالمی، مورد رسیدگی قرار می
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  ضرورت طرح بحث. 1ـ9

شـامل دولـت و   (مجمـوع بـدهی بخـش دولتـی      1389در پایان شهریور مـاه سـال   

 402به بانک مرکزي و شبکه بانکی کشور در حـدود  ) هاي دولتی ؤسسات و شرکتم

ب جـاري محسـو  هـا غیر  بخـش بزرگـی از ایـن بـدهی    . تهزار میلیارد ریال بوده اس

کـاهش   هـا،  از کل تسهیالت اعطـایی بانـک   ريجاسهم باالي مطالبات غیر. شود می

داشته و سودآوري بانـک را کـاهش   منابع قابل اعطا به صورت تسهیالت را به دنبال 

 9/13این نسبت براي کل شبکه بانکی کشور در حـدود   ،در پایان سال قبل. دهد می

  . درصد بوده است

د در اجـراي  هاي اجرایی به پیمانکاران طـرف قـراردا   همچنین، رقم بدهی دستگاه

تنهـا   هـا  در برخی گزارش. مالحظه است  اي قابل هاي سرمایه هاي تملک دارایی طرح

رسانی تـا   هاي برق رقم بدهی انباشته وزارت نیرو به پیمانکاران طرف قرارداد در طرح

بـه ایـن رقـم بایـد      1.شود هزار میلیارد ریال ذکر می 70، در حدود 1390پایان سال 

هاي صـنعتی و راه و سـاختمان    ایی به پیمانکاران سایر بخشهاي اجر بدهی دستگاه

بـه موجـب اثـر     ،هـاي اجرایـی بـه پیمانکـاران     افزایش بدهی دستگاه. ز اضافه شودنی

  . از ایشان را به دنبال خواهد داشت ها بانکافزایش مطالبات معوقه  ،تسري

 ،کند یها عالوه بر اینکه بار سنگینی بر دوش بخش خصوصی تحمیل م این بدهی

 بنـابر گزارشـی کـه در سـال    . دنشـو  انضباطی در کارها هم مـی  باعث ایجاد نوعی بی

نماینـدگان بخـش   س مجلس شوراي اسـالمی بـا   ها از مالقات رئی گذشته خبرگزاري

فهرسـت مطالبـات معـوق    پیمانکـاران  پیشنهاد کـرد  منتشر کردند، ایشان خصوصی 

مجلـس قـرار دهنـد تـا شـاید      هـاي تخصصـی    خود از دولت را در اختیار کمیسیون

خواسـتار ارائـه پیشـنهادي بـراي     ایشـان   .حلی براي وصول این معوقات پیدا شود راه

کردن مناسبات مالی بخش خصوصی با دولت شد تا مجلس آن را تبـدیل   مند ضابطه

مطالبـات معـوق بخـش خصوصـی از دولـت موجـب        بنابراین گزارش .به قانون کند
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  1.هاي برگشتی شده است اي و چک چرخه معیوب بدهکاري زنجیره

هـاي   قتصادي و دارایی بـراي تسـویه بـدهی   در این شرایط، از طرفی وزارت امور ا

خود نیاز به ابزار مالی سازگار بـا معیارهـاي اسـالمی دارد و از طـرف دیگـر، بهبـود       

هـاي   رسـانی آنهـا بـه بخـش     هاي شبکه بانکی و افزایش توان خدمات کیفیت دارایی

. ی در گرو تعیین تکلیف مطالبات انباشته آنها از بخش دولتی اسـت خصوصی و دولت

هـاي پـولی خـود بـه      المی ایران نیز براي اجراي سیاسـت بانک مرکزي جمهوري اس

  .ابزاري مناسب براي تنظیم نقدینگی نیازمند است

بـه حجـم قابـل     ،ثر از طریق عملیات بـازار بـاز  ؤالبته براي اعمال سیاست پولی م

هـاي   برخـی بـدهی   در بخش بعـد . قبولی از اوراق متناسب با ابعاد اقتصاد نیاز است

  .شوند قابل شمول در این پیشنهاد ذکر می

  هاي مشمول ابزار پیشنهادي انواع بدهی .2ـ9

هاي قابل جایگزینی با اسناد خزانه  هایی که در ادامه به عنوان بدهی همه انواع بدهی

  :باشند هاي مشترك زیر می شود، داراي ویژگی می برده  نام هاآناسالمی از 

به دلیل شخصیت حقوقی مستقل طرفین معامله، مفهوم بدهی یـا دیـن یـک    ـ 

  .شود شخص به شخص دیگر محقق می

هـاي   ها یا دیون ناشی از قراردادهاي واقعی و یا معـامالت در بخـش   این بدهیـ 

 .واقعی اقتصاد هستند

بـدون   ها یا دیـون، بـدهی یـا دیـن سـابق بـوده و عمومـاً        هیبخشی از این بدـ 

 . باشند سررسید و یا سررسید گذشته می

صورت وضعیت پـروژه و اسـناد    ارائهدر طی زمان با   ها، بخش دیگري از بدهیـ 

اي،  هـاي سـرمایه   هـاي تملـک دارایـی    توسط پیمانکاران در طـرح  هزینه، مثالً

اجتمـاعی   تأمینهاي بیمه و  به سازمان تعهدات قانونی دولت. شوند می محقق

 .هستند  در سال اجراي بودجه نیز از این گونه

   
  
  .21/10/1389روزنامه دنیاي اقتصاد، مورخ سه شنبه .  1
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وزارت امـور  (هـا داراي تضـمین بازپرداخـت توسـط دولـت       تمامی این بـدهی ـ 

) یس جمهـور ریزي و نظارت راهبردي رئ امهاقتصادي و دارایی و یا معاونت برن

 . باشند می

  بدهی بخش دولتی به بانک مرکزي )الف

هاي بخش دولتی شامل بدهی دولت بـه بانـک    طبق ترازنامه بانک مرکزي، بدهی بر

هـا   ایـن بـدهی  . هاي دولتی به بانک مرکزي است سسات و شرکتؤمرکزي و بدهی م

، )دارایی پشتوانه اسـکناس (ناشی از اسناد تعهد دولت به وثیقه جواهرات ملی  عمدتاً

هاي دولتی  ؤسسات و شرکتر اعطایی به دولت و وام و اعتبار اعطایی به موام و اعتبا

زپرداخت توسط دولت را دارنـد  ها آن است که تضمین با ویژگی این دارایی. باشند می

  . بدون سررسید هستندبقیه جز مورد آخر، و ب

  بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی )ب

هـا شـامل بـدهی دولـت بـه شـبکه        یامه تلفیقی شبکه بانکی، این بدهطبق ترازن بر

هـا   ایـن بـدهی  . که بـانکی اسـت  هاي دولتی به شب سسات و شرکتؤبانکی و بدهی م

ناشی از مطالبات از دولت، اوراق مشارکت دولتی نزد شبکه بانکی و مطالبـات   عمدتاً

ها آن است که تضمین  ویژگی این دارایی. باشند هاي دولتی می سسات و شرکتؤاز م

بـا ایـن   . و داراي سررسید هسـتند ) جز مورد آخرب(وسط دولت را دارند ازپرداخت تب

سررسـید   حال، مطالبات از دولت و اوراق مشارکت دولتی نزد شبکه بـانکی، عمومـاً  

به دلیل اختالفات احتمالی کـه بـین بخـش دولتـی و     . باشند می) جاريغیر(گذشته 

داشت، نیاز به تسـجیل   ها وجود خواهد شبکه بانکی در مورد رقم این بخش از بدهی

  .باشد رقم بدهی می

  هاي دولتی مطالبات پیمانکاران از دستگاه )ج

هـاي   هاي اجرایی بابت قراردادهاي انجام کار در طـرح  مطالبات پیمانکاران از دستگاه

در زمـان   اي مذکور در قوانین بودجه سنواتی بوده و عموماً هاي سرمایه تملک دارایی

این مطالبات بر مبناي اوراق صورت وضعیت و اسـناد هزینـه   . اند خود پرداخت نشده
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  1.باشند قابل تسجیل می

هـا و   اجتمـاعی، شـهرداري   تأمینهاي بیمه و  تعهدات قانونی دولت به سازمان )د

  برخی دیگر از نهادهاي عمومی غیردولتی

خـدمات و اجـراي    تـأمین ها به موجب تعهـدات قـانونی دولـت بـراي      گونه بدهی این

ماننـد تعهـدات دولـت بـراي مشـارکت در       ،شوند هاي رفاه اجتماعی ایجاد می رنامهب

هـاي حمـل و    اجتماعی آحاد جامعه و کمک به ایجاد زیربنا تأمینهاي بیمه و  برنامه

قانون محاسبات عمـومی   19در ماده  کل داري خزانهانواع تعهدات . نقل درون شهري

ر این قانون عبارت است از ایجاد دین بـر  تعهد از نظ. اند تعریف شده) 1366مصوب (

  :ناشی از ،ذمه دولت

  تحویل کاال یا انجام دادن خدمت ـ1

  ی که با رعایت مقررات منعقد شده باشداجراي قراردادهای ـ2

  صالح ده از مراجع قانونی و ذياحکام صادرش ـ3

المللی بـا   ها یا مراجع بین المللی و عضویت در سازمان قراردادهاي بینپیوستن به  ـ4

    2اجازه قانون

  قانون محاسبات عمومی 8محل موضوع ماده دیون بال)  ه

هاي قابل پرداخـت سـنوات گذشـته کـه بودجـه       است از بدهی  دیون بالمحل عبارت

و در ] تحقـق یافـت  [مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب 

  :اختیار دستگاه ایجاد شده باشدهر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون 

  احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه  ـ

هـاي دولتـی ناشـی از     تسسات دولتی و شرکؤها و م انواع بدهی به وزارتخانه ـ

هاي مخابراتی، پسـت   شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزینه خدمات انجام
  
قـانون   20بدهی قابل پرداخت بخش دولتی به عموم بستانکاران که بـر اسـاس سـازوکار مـاده      1.

 :تسجیل عبـارت اسـت از   ،طبق این ماده. دتسجیل شده باش) 1366مصوب (محاسبات عمومی 

  .کننده بدهی تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات

  .1366قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب . 2



  45  پژوهشکده پولی و بانکی
 

  .اد شده باشدی ایجیهاي مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرا و هزینه

انـواع دیـون   . ی که خارج از اختیار دستگاه ایجـاد شـده باشـد   های سایر بدهی ـ

ی تعیـین و  ز طـرف وزارت امـور اقتصـادي و دارایـ    بالمانع موضوع این بند ا

   1.اعالم خواهد شد

  تعریف ابزار جدید .3ـ9

نـامی   یـا بـی  اوراق بهادار با نـام و   :شود اسناد خزانه اسالمی به این ترتیب تعریف می

رسـید معـین و بـدون    ارت امور اقتصادي و دارایـی بـا سر  داري کل وز است که خزانه

هـاي بخـش دولتـی بـه بانـک مرکـزي،        کوپن سود منتشر نمـوده و در برابـر بـدهی   

هاي بخش دولتی به شبکه بانکی، بدهی دولت به پیمانکاران طرف قـرارداد در   بدهی

ذکور در پیوسـت قـوانین بودجـه سـنواتی،     اي مـ  هاي سرمایه هاي تملک دارایی طرح

، دیـون  )1366مصـوب  (قـانون محاسـبات عمـومی     19تعهدات دولت موضوع مـاده  

، بـه  )1366مصـوب  (قانون محاسـبات عمـومی    8بالمحل و سایر دیون موضوع ماده 

ي بســتانکار، پیمانکـاران و ســایر  هـا  بانــکمرکـزي،   بهـاي اســمی در اختیـار بانــک  

هاي سررسید کمتر از یک سال و حـداکثر   این اسناد با دوره. هدد بستانکاران قرار می

بازپرداخت اسناد خزانه در سررسید توسط وزارت امـور  . شوند تا پنج سال منتشر می

شود و قبل از سررسید، از قابلیت تنزیل در بازار ثانویه  اقتصادي و دارایی تضمین می

  .برخوردار خواهند بود

دولتـی و طـرف قـرارداد آن، جریمـه     ولیه بـین بخـش   در مواردي که در قرارداد ا

بینی شده باشد، مبلغ اسـمی بـدهی در روز تعـویض آن بـا اسـناد       دیه پیشتأخیر تأ

پرداخـت تـا    تـأخیر خزانه اسالمی برابر با مجموع اصل بدهی طبق قرارداد و جریمه 

  . روز تعویض با اسناد خزانه است

ــا ایــن تعریــف، ســازوکار پیشــنهادي د  اول، جــایگزینی : و مرحلــه داردمطــابق ب

به نظام بانکی، پیمانکاران آن  معادل با اسناد خزانه کل داري خزانههاي مسجل  بدهی

طرف قرارداد و سایر بستانکاران و دوم، امکـان تنزیـل اسـناد خزانـه در بـازار ثانویـه       
  

  .1366قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب   1.



  ...ربا  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداري بدون  46

  

 .توسط مالک اوراق

  مزایاي ابزار پیشنهادي .4ـ9

هـاي   گـی  گردید، از ویژ ارائهو سازوکاري که در اینجا اسناد خزانه اسالمی، با تعریف 

انـد،   کنون در بازار مالی کشور معرفی شدههایی که تا مقایسه با سایر ابزارممتازي در 

گونه که در بخش مباحث نظـري گـزارش آمـد، اسـناد خزانـه       همان. دار استربرخو

مـالی   تـأمین ارهـاي  هاي ابزارهاي مبتنی بر ایجاد دارایی و یـا ابز  اسالمی محدودیت

این اسناد از نـوع ابزارهـاي بـدهی اسـت و بـر اسـاس ضـوابط        . خاص و عام را ندارد

  . ددر بازار ثانویه را دار دادوستدپذیرفته شده شریعت، قابلیت کشف قیمت و 

هاي منحصر به فـرد و   قابلیت کشف قیمت اسناد خزانه اسالمی در بازار، از ویژگی

در حال حاضر، بازار مالی رسمی کشور فاقد ابزاري با بازار . استممتاز این ابزار مالی 

فروشـی   زارهاي خـرده اي که تغییرات قیمت آن در با گسترده معامالت است، به گونه

م قیمتی از تغییـرات شـرایط عرضـه و    ، عالئ)بانکی بازار بین(فروشی  و عمده) بورس(

تظارات و ترجیحات فعاالن بـازار  به عبارت دیگر، ان در بازار نشان دهد،تقاضاي وجوه 

گـذاران بـه طـور کلـی و مقـام       در اختیار عمـوم سـرمایه   را مالی تأمینهاي  و هزینه

هـاي کـاال و    معدود ابزارهایی که در بورس. سیاستگذار پولی به طور خاص قرار دهد

تقـدم   الت سـلف در بـورس کـاال و گـواهی حـق     شوند، مانند معام می دادوستدسهام 

ایـران نیـز بـه دلیـل محـدودیت حجـم معـامالت         فـرا بـورس  کن در تسهیالت مسـ 

مالی و شرایط عرضه و تقاضاي وجـوه در بـازار    تأمینهاي  توانند تغییرات هزینه نمی

  .گی کننددمالی رسمی کشور را نماین

در حال حاضر، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به دلیل محدودیت ابزارهـاي  

توسل به ابزارهاي مسـتقیم و غیربـازاري بـراي اعمـال      خود، ناگزیر از سیاستگذاري

اي، تعیین  تعیین نرخ سود تسهیالت در عقود مبادله. نظارت و تنظیم بازار پول است

و تعیــین نــرخ ســود انــواع ) اي مبادلــهغیر(قل نــرخ ســود در عقــود مشــارکتی حــدا

بدون ربـا   هاي پس از اجراي قانون عملیات بانکی گذاري، در سال هاي سرمایه سپرده

هـاي   ، در شرایطی که مقامات سیاستگذار تصـویر واضـحی از هزینـه   )1361مصوب (
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اند، موجبات گسترش بازار مـالی غیررسـمی در    مالی در اقتصاد نداشته تأمینواقعی 

  . کشور را فراهم آورده است

مدت نرخ بهره اسمی برابر بـا مجمـوع نـرخ بهـره      ، در بلند1اساس معادله فیشر بر

  :و نرخ تورم استواقعی 

i = r + p  
از آنجا که نرخ بهره واقعی در بلندمدت همان نرخ بهره تعادلی در شرایط اشتغال 

کند که در بلندمدت، نـرخ بهـره اسـمی و     کامل است، معادله فیشر در واقع بیان می

ها  اي یک به یک دارند و هر افزایشی در شاخص سطح عمومی قیمت نرخ تورم رابطه

درسـتی معادلـه    2.شـود  به افزایشی برابر در نرخ بهره اسـمی منجـر مـی    ،)نرخ تورم(

که از نرخ بهره اسمی و نـرخ تـورم در    شود مشاهده می فیشر، آشکارا در نمودارهایی

ترسـیم  پـولی هسـتند،    هـاي  مقـام اقتصادهایی که کمتر دچار مداخالت غیربـازاري  

  ).ـ ب 9(و ) ـ الف9( نمودار .شوند می

  بهره اسمی و نرخ تورم در انگلستاننرخ ـ 9نمودار 

  )الف(

  
  

1. Fisher Equation 
2. Dornbusch, R. and Fischer, S. (1994). pp, 492-493. 
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  نرخ بهره اسمی و نرخ تورم در آمریکا ـ9نمودار  

  )ب(

 

 

 

 

 

 هـاي  برخالف اقتصادهاي فـوق، در اقتصـاد ایـران بـا ترسـیم نـرخ سـود سـپرده        

گذاري که توسط مقام پولی، به صورت ساالنه بـه عنـوان اقـدامی تنظیمـی و      سرمایه

تـوان درسـتی معادلـه فیشـر را      نظارتی تعیین شده است، در برابر نـرخ تـورم، نمـی   

م قیمتی درسـت،  تواند عدم دریافت عالئ ن موضوع مییکی از دالیل ای. تحقیق نمود

و  دادوسـتد در شرایطی که ابـزاري بـراي    .توسط سیاستگذار پولی از بازار مالی باشد

هـاي صـالحدیدي بـراي     تعیین نرخ ،ردکشف قیمت مبتنی بر شرایط بازار وجود ندا

یـان  برحسب شـرایط واقعـی بـه جـاي سـود، ز      که  ها و تسهیالت بانکی انواع سپرده

اند، موجب فرار منابع مالی از بازار رسمی و ایجاد رانت در  گذاران کرده متوجه سپرده

  .استفاده از تسهیالت بانکی شده است

 
Inflation and Nominal Interest Rates Over Time. This Figure plots the nominal interest 
rate (on three-month Treasury bills) and the inflation rate (as measured by the CPI) in 
the United States since  1954. It shows the Fisher effect: Higher inflation leads to a 
higher nominal interest rate. 

 Federal Reserve and U. S Department of Labor: منبع
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  گذاري یکساله و نرخ تورم در ایران هاي سرمایه نرخ سود سپرده ـ10 نمودار

  

 تـأمین هـاي   در شرایطی که بانک مرکزي اطالعات الزم و کـافی در مـورد هزینـه   

 1استفاده از قاعـده تیلـور   ،مالی مبتنی بر بازار در اختیار نداشته باشد، یک راه عملی

در مقایسـه بـا   قاعـده تیلـور   . هاي سود اسمی تسهیالت بانکی است براي تعیین نرخ

رخ سـود  مناسبت بیشتري براي تعیین نکه یک برابري بلندمدت است، معادله فیشر 

یـک دسـتورالعمل سیاسـتگذاري     ،قاعـده این . مدت دارد ها در کوتاه تسهیالت بانک

ت در واکـنش بـه انحـراف تولیـد     هاي سود اسمی تسهیال پولی است که طی آن نرخ

  یـین  عشـده ت  گـذاري  بالفعل از تولید بالقوه و نیـز انحـراف نـرخ تـورم از نـرخ هـدف      

  : شود می
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1. Taylor rule 
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 it :نرخ سود اسمی  
e
t :نرخ تورم انتظاري  
*
t : گذاري شده هدف(نرخ تورم مطلوب(  
*
tr :نرخ سود واقعی تعادلی  

ty :تولید ناخالص داخلی بالفعل  
*
ty :تولید ناخالص داخلی بالقوه  

به ترتیب ضریب اهمیت شکاف تورم و تولیـد در تعیـین   - 1 و ، در رابطه فوق

اسـتفاده از   .نیـز برقـرار اسـت    1نرخ سود تسهیالت بانکی هستند و رابطه 

هاي بانکی، اگـر چـه بـه لحـاظ      قاعده تیلور براي تعیین نرخ سود تسهیالت و سپرده

هـاي   توانست در چندین سال گذشته مقامات سیاستگذار را به سمت نـرخ  نظري می

سود واقعی مثبت هـدایت کنـد، لـیکن نبـود ابزارهـاي مـالی مبتنـی بـر بـازار کـه           

ــههزی ــاي  ن ــأمینه ــالی ت ــ   م ــان ده ــمی نش ــازار رس ــی را در ب ــراه  واقع ــه هم د، ب

هاي سود در بازار مالی رسـمی   نرخبیشتر از قبل گیران،  هاي تصمیم اندیشی مصلحت

هـاي ایجـاد رانـت در اسـتفاده از      کشور را هر چه بیشتر دچار اختالل کـرد و زمینـه  

  .را فراهم نمودهاي کشور  انداز از بانک ها و فرار پس تسهیالت بانک

اسناد خرانه اسالمی بـه عنـوان   توان انتظار داشت که با معرفی  می به این ترتیب، 

ثري در گسترش و تعمیق بـازار مـالی رسـمی    ؤ، گام مو مبتنی بر بازار جدید يابزار

سـایر مزایـاي اسـناد خزانـه اسـالمی بـه صـورت زیـر خالصـه          . کشور برداشته شود

  :شوند می

الشکل، با مبالغ اسمی و سررسـیدهاي متنـوع انتشـار     تحداسناد به صورت م ـ

  .دنیاب می

اقتصـادي و دارایـی،    به دلیل تضمین پرداخت در سررسید توسط وزارت امور ـ

  .داراي ریسک نکول نخواهند بود

هاي شبکه بانکی و افزایش توان مالی آنها بـراي   ـ  موجب بهبود کیفیت دارایی
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  .شوند و دولتی میهاي خصوصی  خدمات به بخش ارائه

نـه  ي تجـاري دولتـی، زمی  هـا  بانکشوندگی و شفافیت ترازنامه  با افزایش نقد ـ

قـانون اساسـی فـراهم     44هاي کلی اصـل   اجراي بهتر قانون اجراي سیاست

  .شود می

هـا و ایفـاي    تـر پـروژه   موجب افزایش توان مـالی پیمانکـاران، اجـراي سـریع     ـ

   .شود به شبکه بانکی می آنهاتعهدات 

  .کند جریان وجوه در نظام مالی کشور را سیال می ـ

گیـرد   ابزار سیاستگذاري پولی بسیار مناسبی در اختیار بانک مرکزي قرار می ـ

کم به مدیریت نقـدینگی و تعـدیل فشـارهاي تـورمی در      که با هزینه نسبتاً

  .اقتصاد بپردازد

منطقـی فـراهم   دجه دولت بـه صـورت   هاي بو مالی کسري تأمینراهی براي  ـ

  .سازد می

شود و انضـباط مـالی و شـفافیت     هاي دولت می موجب بهبود مدیریت بدهی ـ

  .دهد بودجه دولت را افزایش می

هاي مالی اسـت   هاي پولی از سیاست ل بیشتر سیاستگامی در جهت استقال ـ

که مزایاي آن در کنترل و کاهش فشارهاي تورمی در اقتصاد نمایان خواهـد  

  .شد

جاري نظام بانکی و پیمانکاران از عملی براي بازپرداخت مطالبات غیرحلی  راه ـ

  . شود دولت فراهم می

  سازگاري با ضوابط مالی اسالمی .5ـ9

سازگاري ابزار پیشنهادي با ضوابط مالی اسالمی را در چند بنـد زیـر مـورد بررسـی     

  :دهیم قرار می

گزینی با اسـناد خزانـه   هاي مشمول جای در تعریف بدهی :رعایت تعریف بدهی )1

مال کلی ثابـت در ذمـه یـک    «: از است اسالمی، معیار شرعی تعریف دین که عبارت
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در همه موارد فوق، دولت به موجـب قـانون و   . رعایت شده است »فرد به نفع دیگري

اقتصادي و دارایی به نیابت از سوي دولت، بازپرداخت بدهی را تعهد یا  یا وزارت امور

طلبکار اگر چه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و یا یکـی از  . تضمین کرده است

وانین خـاص خـود   از آنجا که بر اساس قـ  و هاي تجاري و تخصصی دولتی باشد بانک

ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان      ،اند، داراي شخصیت حقوقی مسـتقل  سیس شدهتأ

از بابـت   عالوه بر این، اشـخاص فـوق داراي سـال مـالی بـوده و     . خاص خود هستند

بنابراین مفهوم . پردازند کارکرد ساالنه خود به دولت مرکزي، مالیات و سهم سود می

  .یابد  مطالبه یک شخص از شخص دیگر مصداق می

به طور مشخص در مورد بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران، قـانون پـولی و      

ت و تصریح دارد که بانک مرکزي داراي شخصیت حقوقی اسـ ) 1351مصوب (بانکی 

مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمـومی   جز در مواردي که قانون صریحاً

ؤسسـات دولتـی و وابسـته بـه دولـت      هاي دولتی و م ها و شرکت مربوط به وزارتخانه

   1.باشد نمی

ــتقال ــزي در خصــوص اس ــک مرک ــت و بان ــوقی دول ــه ل شخصــیت حق ، توجــه ب

و  ملـی  هـاي  حسـاب  آمـاري  نظـام در . اسـت  مفیـد  نیـز  المللـی  بین استانداردهاي

نظـام آمارهـاي   ، مانند نظام آمارهاي مالی دولتهاي آماري وابسته به آن مجموعه

المللـی پـول    هاي آماري مرتبط که توسط صندوق بین و دیگر مجموعهپولی و مالی

بـه عنـوان    ، بانـک مرکـزي  هستندالمللی  و مورد استناد مراجع مالی بینشده  تدوین

  .شود بندي می دولتی دسته بخش عمومی غیری پول  شرکت

   

  
  .  10، بندهاي ج و د ماده 1351و بانکی کشور، مصوب  یقانون پول. 1

2. System of National Accounts(SNA) 
3.Government Finance Statistics(GFS) 
4. Monetary and Financial Statistics(MFS) 
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  دولتی زي به عنوان نهاد پولی عمومی غیربانک مرک ـ11نمودار 

  
 .IMF, Government Finance Statistics Manual, 2001, p.15: منبع

  

مبناي تفکیک فوق از شخصیت حقوقی دولت و بانـک  بر در چندین سال گذشته 

هـاي برخـی    هـا از سـوي شـبه دادگـاه     رغم برخـی محکومیـت   مرکزي است که علی

هـاي بانـک مرکـزي     دارایـی ، کشورهاي غربی علیه دولت جمهـوري اسـالمی ایـران   

  .  اند اندازي و توقیف مصون مانده جمهوري اسالمی ایران از دست

هـاي دولتـی از دولـت و     قوقی بانک مرکزي و بانکدر مورد استقالل شخصیت ح

  : هاي دیگري به شرح زیر مطرح است کل، استدالل داري خزانه

  .مانند یک انسان حیات و ممات داردو امر مستحدث است شخص حقوقی، یک ـ 

ازاي  بـه ماهـاي شـرکت،    دارایـی . دار نیست هاي سهام هاي شرکت، دارایی داراییـ 

 چنانچه نسبت اهرمی شرکت باال باشد و مـثالً . ن سهام استها و حقوق صاحبا بدهی

دار مالک  ها شود، درست است که سهام ها برابر با کل دارایی در حد افراطی آن بدهی

وضـعیت، شـرکت ورشکسـته    در این . شرکت است اما کل شرکت به غرما تعلق دارد

 . شدها ریال با هاي آن میلیارد ولو اینکه ارزش دارایی شود تلقی می

هاي عمومی  شرکت

 مرکزيپولی شامل بانک 

مالی هاي عمومی  شرکت

 پولی غیر
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هاي شرکت و یا حتی با خالص  با قیمت دارایی قیمت بازاري سهام شرکت الزاماًـ 

بـر اسـاس سـوددهی    توانـد   مـی قیمت سهام شرکت . هاي شرکت برابر نیست دارایی

  .باشدشرکت هاي  داراییو مستقل از ارزش بازاري   شود شرکت تعیین 

اشاره کـرد  نیز گذاري  توبین در زمینه سرمایه qنظریه توان به  در این خصوص می

هزینـه  «بـه   1»ارزش بازاري سهام شـرکت «که معتقد است در حالت تعادلی نسبت 

 qبرابـر بـا واحـد اسـت و نـام ایـن نسـبت را         2»جایگزینی سرمایه فیزیکی شـرکت 

  qتواند یک نباشد و مفهوم یک نبـودن   می qشود که نسبت  وي یادآور می. گذارد می

صـورت  (است که ممکن است در برخی از شـرایط ارزش بـازاري سـهام شـرکت      آن

کمتـر یـا بیشـتر    ) مخـرج کسـر  (از هزینه جایگزینی سرمایه فیزیکی شـرکت  ) کسر

گذاري را  گذاري سهام، مبناي قیمت براي قیمت 4گوردنرشد کما اینکه مدل باشد

.هاي موجود در شرکت یداند نه ارزش بازاري خالص دارای یدهی سهام م میزان سود

آیـد کـه ارزش سـهام یـک      توان این گونه نتیجه گرفت که حاالتی پیش مـی  لذا می

در حالی کـه  . شخصیت حقوقی با هزینه جایگزینی سرمایه فیزیکی آن متفاوت باشد

بـر همـین اسـاس، الزم    . اي مصـداق نـدارد   در خصوص شخص حقیقی چنین پدیده

     .حقیقی و حقوقی داشتهاي متفاوتی براي شخص  است قضاوت

بـودن هرگونـه    مطابق با احکـام فقهـی، مجـاز    :بودن بدهی رعایت شرط واقعی )2

بـودن بـدهی بـه     واقعـی . بـودن آن اسـت   ي بر روي بدهی، موکول به واقعیدادوستد

این الـزام در  . طلب باید ناشی از یک معامله و قرارداد واقعی باشدمفهوم آن است که 

بخشـی از   ، زیـرا شـود  رعایـت مـی   دولت و سایر اشخاص عمومـاً مناسبات مالی بین 

مـالی مخـارج    تـأمین مطالبات سایر اشخاص از دولت به دلیل استقراض دولت براي 

  
1. Market Value of a Fim's Existing Shares (Share Capital) 
2. Replacement Cost of the Firm's Physical Assets (Replacement Cost of the Share 

Capital)   
  :براي توضیح بیشتر مراجعه شود به .3

Hall, R.E. & Taylor, J. B. (1993). Macroeconomics, 4th Edition, pp. 343-344.   
4. Gordon Growth Model  

، 1388، »اقتصـاد پـول، بانکـداري و بازارهـاي مـالی     «براي توضیح بیشتر به فصل هشتم کتاب  .5

  .لیف دکتر حسین قضاوي مراجعه شودأ، ترجمه و ت 392-391.ص ص
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هـا از   مانند مطالبات بانک مرکزي و بانـک   ،استهاي سنواتی  جاري و عمرانی بودجه

سـلیم اسـناد و   این گونه مطالبات بر اساس سازوکارهاي قـانونی و ت  که بخش دولتی

بخـش دیگـري از    ،پذیرنـد  مـابین تحقـق مـی    وثایق معتبر و یا با امضاي قرارداد فـی 

ی قراردادهـای  خدمت، اجراي  انجام تعهدات دولت به اشخاص، ناشی از تحویل کاال یا

صـالح   ذي و قـانونی  مراجع از شدهصادر اند و احکام شده منعقد مقررات که با رعایت

، مانند شود ناشی میگروه سوم مطالبات از دولت، از تضمین بازپرداخت بدهی . است

اي و تضـمین بازپرداخـت    بودجـه  ــ    تضمین بازپرداخت اصل اوراق مشارکت دولتـی 

هاي عمرانی ملی توسط وزارت امور اقتصـادي و   تسهیالت نظام بانکی به برخی پروژه

  .   یزي کشورر دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

معاوضه دین  ه نقض ممنوعیت شرعیهشب :رعایت منع معاوضه بدهی با بدهی )3

اسـناد خزانـه اسـالمی     دادوستدبا دین، در دو مرحله از سازوکار پیشنهادي انتشار و 

هاي مسـجل   اول، در مرحله جایگزینی اسناد خزانه با بدهی. ممکن است مطرح شود

 کزي در بازار ثانویه اسناد خزانهنگامی که بانک مردوم، ه. بخش دولتی به طلبکاران

به عبارت دیگر از آنجـا کـه پـول     ،نماید اقدام به عملیات خرید یا فروش بازار باز می

نیز بدهی بانک مرکزي به عموم جامعه است، آیا خرید یا فـروش اسـناد   ) ریال(ملی 

قلمداد شـده و   خزانه توسط بانک مرکزي بر حسب پول ملی، معاوضه بدهی با بدهی

  با ممنوعیت شرعی مواجه است؟

استدالل کرد که جایگزینی اسناد خزانـه   گونه این توان ه اول میهدر زمینه رد شب

توان بـا معاوضـه دیـن بـا      ا نمیکل به طلبکاران ر داري انهزاسالمی با دیون مسجل خ

هـا  ایـن جـایگزینی را تن  . که در شرع مقدس ممنوع شده است، مترادف دانست دین

توان تغییر صورت بدهی از شکل بدهی دفتري و یا اسناد و اوراق بهادار غیرقابـل   می

در ایـن  . معامله در بازار به اسناد خزانه متحدالشکل و قابل معامله در بازار تلقی نمود

و قراردادهـاي متفـاوت بـا یکـدیگر معاوضـه       ها گاه دو بدهی با منشأ جایگزینی، هیچ

 دادوسـتد که قابلیـت   یک بدهی از صورتی به صورت دیگر ندشوند، بلکه تنها س نمی

ــی  ــدیل م ــه را دارد، تب ــازار ثانوی ــارت دیگــرشــود در ب ــه عب ــایگزینی  ، ب ــن ج در ای
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دار خود را بـه وسـیله اسـناد خزانـه      هاي حال و مدت بخشی از بدهی کل داري خزانه

  .کند می تسویهاسالمی 

طبـق  . شـود  طـرف مـی  اعتباري بر با توجه به تعریف پوله دوم نیز به آسانی هشب

این تعریف، اگرچه پول رایج کشور بدهی بانک مرکزي به عموم جامعه است ولـی بـا   

هاي مرکزي نسبت به معاوضه واحدهاي پول ملی با طال یا ارزهـاي   حذف تعهد بانک

در تمامی کشورها اتفاق  1هاي پس از فروپاشی نظام پایه طال معتبر دیگر که در سال

ي در قبـال تعـویض   ت، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نیز هیچ تعهدافتاده اس

این موضوع به صراحت در قانون پولی و بـانکی  . جز با خود آن نداردپول رایج کشور ب

ــل   ،تعهــد در«: آمــده اســت) 1351مصــوب (کشــور  ــران در مقاب بانــک مرکــزي ای

رایج کشور خواهـد  هاي فلزي منتشرشده منحصر به پرداخت پول  ها یا سکه اسکناس

بنابراین عملیات خرید یا فروش بازار باز بانک مرکـزي در بـازار ثانویـه اسـناد      2»بود

  .       رسد خزانه از این نظر، بدون اشکال به نظر می

مطابق با گام اول  :رعایت منع هرگونه افزایش در بدهی در مقابل تمدید مدت )4

، کـل  داري خزانـه هاي مسـجل   ریالی بدهی ارز سازوکار پیشنهادي، اسناد خزانه با هم

ها بدون سررسید هستند مانند اسـناد خزانـه    بخشی از این بدهی. شود جایگزین می

بخشی داراي سررسید بـوده و از زمـان    ،پشتوانه اسکناس که نزد بانک مرکزي است

در مـورد  . دوشـ  دار محسـوب مـی   مـدت  دیگـر  گذشته اسـت و بخـش   هاسررسید آن

، معـادل بـا اصـل مبلـغ     )هاي حال بدهی(سررسید و سررسید شده هاي بدون  بدهی

هایی که از سررسید  در خصوص بدهی. شود بدهی، اسناد خزانه به طلبکار تسلیم می

، معادل با مجمـوع اصـل بـدهی و خسـارت     )هاي غیرجاري بدهی(گذشته است  آنها

بینـی   تی پیشدیه، در صورتی که در متن قرارداد اولیه پرداخت چنین خسارأت تأخیر

هـاي غیرجـاري    در مورد سایر بدهی. شود می ارائهشده باشد، اسناد خزانه به طلبکار 

اسناد خزانه به طلبکـار    کند که معادل با اصل مبلغ بدهی، نیز الزام شرعی ایجاب می

 وارد آمـدن  توانـد بـه منظـور اجتنـاب از     می کل داري خزانهبا این حال، . تسلیم شود

  
1. Gold Standard 

  .  بند الف 4، ماده 1351قانون پولی و بانکی کشور، مصوب   2.
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دادن حسن نیت خود، اسـناد خزانـه بـا     این گونه طلبکاران و نشانخسارت بیشتر به 

رسـد در ایـن    اگرچـه بـه نظـر مـی     ،تر را به ایشان تحویل نماید هاي نزدیک سررسید

مبلغ بیشتري اسناد خزانه نسبت به مبلغ بـدهی بـر اسـاس عقـد      ارائهموارد، امکان 

گونـه   بر طبق سازوکار پیشـنهادي، هـیچ    در هر حال. صلح یا هبه وجود داشته باشد

  . افتد افزایشی در مبلغ بدهی در قبال تمدید مدت بازپرداخت اتفاق نمی

و بـه   در مجموع، ضوابط مالی اسالمی در خصوص مرحله اول سازوکار پیشنهادي

 کـامالً  هاي مسجل بخش دولتی با اسناد خزانـه اسـالمی   عبارت دیگر تعویض بدهی

هـا و تعهـد مـدیون بـه      شـدن بـدهی   عالوه بر این، به دلیـل مسـتند  . شود رعایت می

  .باشد هاي معین، مورد توصیه دستورات دینی نیز می بازپرداخت دین در سررسید

ا ضوابط شرعی، تنزیل اسناد خزانه توسـط  مطابق ب :تنزیل اسناد در بازار ثانویه )5

و یا نزد شخص ثالث بر مبنـاي عقـد خریـد دیـن     ) کل داري خزانه(مالک نزد بدهکار 

هـاي   این مجوز شرعی، در مـورد مطالبـات بانـک مرکـزي و بانـک     . پذیر است امکان

سـتانکاران  زیرا اگر چـه ب  ،نیز جاري است کل داري خزانهتجاري و تخصصی دولتی از 

شـوند، لـیکن بـه دلیـل آنکـه داراي شخصـیت حقـوقی         ر، دولتی محسوب میمذکو

ک شـخص بـه شـخص دیگـر مصـداق پیـدا       یـ ) دین(مستقل هستند، مفهوم بدهی 

چنانچه بر مبناي ضوابط فقهی، این اشـخاص مسـتقل بـه حسـاب نیاینـد،      . کند می

به عبارت دیگر در این  ،موضوع بدهی یک شخص به شخص دیگر مطرح نخواهد بود

هاي دولتـی را سـند بـدهی     شرایط باید اسناد خزانه تحویلی به بانک مرکزي و بانک

روشن است که در این حالـت، تنزیـل اسـناد    . به خودش قلمداد نمود کل داري خزانه

بـا ایـن برداشـت،     ،مذکور به دلیل ماهیت صوري بدهی، مجوز شرعی نخواهد داشت

کـه مجـوز قـانونی نیـز      اي دولتـی ه به بانک مرکزي و بانک هاي دولت ماهیت بدهی

  .شود دارند، مبهم می

  بازار اولیه اسناد خزانه .6ـ9

کـل، بانـک مرکـزي، شـبکه بـانکی،       داري بازار اولیه اسناد خزانه اسالمی بـین خزانـه  

 دولتی وهاي عمومی غیر جتماعی، برخی نهادا تأمینهاي بیمه و  پیمانکاران، سازمان



  ...ربا  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداري بدون  58

  

در این بـازار  . شود قانون محاسبات عمومی ایجاد می 8سایر بستانکاران موضوع ماده 

  . شوند معاوضه می کل داري خزانههاي مسجل  اسناد خزانه به قیمت اسمی با بدهی

  

  : یبازار اولیه اسناد خزانه اسالم ـ12نمودار 

  کل با اسناد خزانه داري مسجل خزانه يها یبده تسویه
 

  

  بازار ثانویه اسناد خزانه .7ـ9

در ایـن  . و یا بورس اوراق بهادار باشد بانکی بینتواند بازار  بازار ثانویه اسناد خزانه می

بازار، اسناد خزانه بر مبناي ضوابط خرید دین و بر حسب شـرایط عرضـه و تقاضـاي    

 در هـر . شـوند  مـی  دادوسـتد مالی، به قیمتی متفاوت با قیمت اسمی،  وجوه در بازار

  هنگــام  نیــز ایــن امکــان را دارد کــه در قبــال پرداخــت زود کــل داري خزانــهزمــان، 

آوري  هاي خود، اسناد خزانه را به قیمتی کمتر از قیمت اسـمی، از بـازار جمـع    بدهی

  . نماید
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  :بازار ثانویه اسناد خزانه اسالمی ـ13نمودار 

  تنزیل اسناد خزانه و دادوستد آنها بر اساس عقد خرید دین

  
  

نشـان داده شـده    14چگونگی تعیین قیمت اسناد خزانه در بـازار ثانویـه در نمـودار    

 Sهاي عرضه و تقاضاي اسناد خزانه به ترتیب با حـروف   در این نمودار، منحنی. است

میلیون ریـالی بـا    100محور عمودي، قیمت بازاري یک ورقه . اند مشخص شده Dو 

دوره سررسید یک ساله و محور افقی حجم کلی معامالت بازار اسناد خزانه را نشـان  

درصد، قیمت بازاري هر برگ سند خزانـه   10در شرایط اولیه، با نرخ تنزیل . دهد می

مالک اسناد در ازاي دریافت زودهنگـام  به عبارت دیگر  ،میلیون ریال خواهد بود 91

ـ   میلیـون ریـال آن را    9ده اسـت،  مبلغ سندي که یک سال تا سررسید آن بـاقی مان

گذار، در صورتی  ل، خریدار اسناد خزانه یا سرمایهدر مقاب. فروشد قیمت اسمی میزیر

 اسناد را نزد خود نگهدارد، در سررسید با دریافت مبلغ اسـمی،  آینده که تا یک سال

  .درصد برخوردار خواهد شد 10از سودي معادل با 

درصد افزایش پیدا کنـد،   15انه به زحال چنانچه به هر دلیل، نرخ تنزیل اسناد خ

افزایش نرخ تنزیـل، بـه   . میلیون ریال کاهش خواهد یافت 87قیمت بازاري اسناد به 
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. خواهد بود آنهامعناي کاهش قیمت بازاري اسناد و افزایش نرخ بازدهی تا سررسید 

رود عرضه اسناد کاهش یافته و تقاضا بـراي اسـناد افـزایش پیـدا      بنابراین انتظار می

درصـد، افـزایش قیمـت     10همچنین کاهش نرخ تنزیل نسبت به نرخ تعـادلی  . کند

هـر  . شـت به دنبال خواهد دا آنهابراي را بازاري اسناد، افزایش عرضه و کاهش تقاضا 

ننـدگان و متقاضـیان بـازار اسـناد خزانـه نیـز موجـب        ک گونه تغییر در رفتار عرضـه 

هاي عرضه و تقاضا شده و شرایط تعادلی جدیدي را بر بـازار حـاکم    جابجایی منحنی

  .خواهد کرد

کننده بازار اسناد خزانـه اسـالمی،    و به عبارت دیگر نرخ تنزیل تسویهنرخ تعادلی 

وکـار و   هـاي کسـب   فعالیت اقتصادي از آیندهانداز فعاالن  در هر زمان حاکی از چشم

به ایـن ترتیـب، سیاسـتگذار پـولی بـا      . اقتصاد استمالی در  تأمیننماگري از هزینه 

م قیمتی تازه در مورد رفتار و ترجیحات فعاالن اقتصـادي در بـازار پـول مواجـه     عالئ

تواند به عنوان مبنایی براي تعیـین نـرخ سـود در     این نرخ، همچنین می. دشخواهد 

الحساب در عقـود مشـارکتی، مـورد اسـتفاده      اي و حداقل نرخ سود علی مبادلهعقود 

  .  سیاستگذار پولی قرار گیرد

  تعادل در بازار ثانویه اسناد خزانه اسالمی ـ14 نمودار
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  استفاده از اسناد خزانه در سیاستگذاري پولی .8ـ9 

در صـورتی کـه از    اسناد خزانه اسالمی با سازوکار انتشار پیشنهادي در این گـزارش، 

هاي پولی موجود در اقتصـاد ایـران نظیـر حجـم      حجم قابل قبولی در مقایسه با کل

پول و نقدینگی، برخوردار باشد، این قابلیت را دارد که به عنوان ابزار سیاسـت پـولی   

تواند بـا هـدف    بر این اساس، بانک مرکزي می. مورد استفاده بانک مرکزي قرار گیرد

تنظیم عرضه و تقاضاي وجوه در اقتصاد، از طریق عملیات خرید  مدیریت نقدینگی و

اسـناد خزانـه اسـالمی از    . و فروش بازار باز، در بازار ثانویه اسناد خزانه مداخله کنـد 

ضمن آنکه  ،پولی برخوردار است سیاستگذاريهاي ابزارهاي غیرمستقیم  همه قابلیت

ــزد ب   ــه قابلیــت تنزیــل ن ــانونی، اســناد خزان ــه لحــاظ ق ــد ب   انــک مرکــزي را خواهن

  1.داشت

  2مسکن تقدم تسهیالت حقتجربه بازار گواهی  .10

ــه  1385از آذرمــاه  تقــدم تســهیالت مســکن حــقگــواهی  توســط بانــک مســکن ب

مـاه سـال   از مهر. اري ممتاز ارائه شده استگذ کنندگان حساب سپرده سرمایه افتتاح

تعریف  فرا بورساین اوراق با سازوکار جدیدي که بین بانک مسکن و شرکت  1389

دارنـدگان حسـاب سـپرده    . انـد  در بازار ثانویـه را یافتـه   دادوستدشده است، قابلیت 

گذاري ممتاز، در صورت کسب امتیاز الزم، با توجـه بـه حـداقل موجـودي و      سرمایه

منـد   مدت، از ایـن اوراق بهـره   گذاري کوتاه پردهد سزمان افتتاح حساب، عالوه بر سو

مسـکن  تسـهیالت  از  ،بـه بانـک   آند با ارائـه  نتوان اوراق میدارندگان این . گردند می

. دنـ اسـتفاده نمای میلیـون ریـال    200تا سقف  یا ساخت واحد مسکونی جهت خرید

هیالت اوراق به دیگـران و امکـان تجمیـع تسـ    این قابلیت انتقال و اهداي  ،همچنین
  
، بانـک  )1351مصـوب  ( کشـور  قانون پولی و بـانکی  13ماده  5و بند  8به موجب بند الف ماده  1.

تواند به نگهداري و خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق بهادار  مرکزي جمهوري اسالمی ایران می

  .اقدام نمایدتصادي و دارایی شده از طرف وزارت امور اق تضمین

ها  بانکی اداره بررسی دایره بررسی بازار بین 6/1/1390این بخش از مقاله مبتنی بر گزارش مورخ . 2

  .   هیه شده استهاي اقتصادي بانک مرکزي، ت سیاست و
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بـراي   تقدم تسهیالت مسکن حقگواهی انداز مسکن و تسهیالت  حساب صندوق پس

در مواردي که بستگان درجه  ،میلیون ریال 380ساخت یک واحد مسکونی تا سقف 

 دیگـر  از مزایـاي  نمایند،صورت سه دانگ اقدام به احداث یک واحد مسکونی  یک به

  .این حساب است

ز بانک مسکن براي دو گروه کلـی از اشـخاص،   گذاري ممتا حساب سپرده سرمایه

ر  (و اشخاص حقوقی و حقیقی خاص ) عادي(شامل اشخاص حقیقی  توانمنـد و خیـ (

گذاري ممتـاز بـراي اشـخاص     حداقل موجودي براي حساب سرمایه. گردد افتتاح می

 پس از گذشت حداقل سـه مـاه  میلیون ریال است که  270حقوقی و حقیقی خاص، 

منـد    تقدم اسـتفاده از تسـهیالت مسـکن بهـره     از اوراق گواهی حق ،از افتتاح حساب

 30میلیـون ریـال،    270مبلغ اوراق تعلق گرفته به این حساب با موجـودي  . شود می

. میلیون ریال خواهد بـود  10میلیون ریال در ماه چهارم و از ماه پنجم به بعد ماهانه 

تخصـیص اوراق بـه    ،المیلیـون ریـ   270ازبه کمتـر  در صورت کاهش مانده حساب 

بـه   آنو حفـظ   مـذکور حساب متوقف و پس از افـزایش مانـده حسـاب بـه حـداقل     

ایـن حســاب از  . آغـاز خواهـد گردیـد    مـاه کامـل، تخصـیص اوراق مجــدداً    3مـدت 

محدودیت سقف اوراق قابل تخصیص برخوردار نبوده و مادامی که مانـده حسـاب از   

در مقابـل،  . تقدم، تعلق خواهد گرفت حقحداقل موجودي بیشتر باشد، به آن گواهی 

داراي شـرط حـداقل   ) عـادي (گذاري ممتاز بـراي اشـخاص حقیقـی     حساب سرمایه

موجودي نبوده و سقف اوراق قابل تخصیص به آن با توجه به حداقل زمـان انتظـار و   

  .شود تعیین می 6متوسط موجودي طبق جدول 
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  گذاري ممتاز سرمایهسقف اوراق قابل تخصیص به حساب سپرده ـ 6 جدول

  )عادي(براي اشخاص حقیقی 

سقف اوراق قابل تخصیص 

 )میلیون ریال(

  حداقل مدت انتظار

 )ماه( 

                            ضریب

 )برابر متوسط موجودي(

120 6 5/0 

125 9 75/0 

130 12 1 

140 18 2 

150 24 3 

160 30 4 

170 36  5 

  بانک مسکنرسانی  پایگاه اطالع: خذأم

  

) عـادي (گذاري ممتاز براي اشـخاص حقیقـی    سرمایهتعهد بانک در قبال حساب 

بـوده و   مـدت عـادي   گذاري کوتـاه  هاي سرمایه ود سپردهپرداخت س محدود به صرفاً

 یالت مسـکن بـه تعـداد محـدودي از    تقـدم اسـتفاده از تسـه    تخصیص گـواهی حـق  

اسـاس وضـعیت منـابع و     در هـر سـال بـر    است کـه دارندگان حساب مذکور مقدور 

   .مصارف بانک انجام خواهد گرفت

معـادل بـا نـرخ     اوراقجهت خرید واحد مسکونی از محل این نرخ سود تسهیالت 

. درصـد اسـت   12 سود تسهیالت مسـکن بـدون سـپرده بـوده کـه در حـال حاضـر       

) ممتـاز (تقدم اسـتفاده از تسـهیالت مسـکن     استفاده از اوراق گواهی حقهمچنین، 

در ، )سـال سـاخت   12کمتـر از   طول عمـر ( ساخت و خرید واحدهاي مسکونیبراي 

  :توان به موارد زیر اشاره نمود از مزایاي این اوراق می .تمام کشور بالمانع است

وام مسـکن کـه نقـل و انتقـال آن     ایـن اوراق بـرخالف    :قابلیت نقل و انتقالـ 

ـ ا فـرا بـورس  شـرکت  در قانونی و همراه با ریسک باالست،  غیر ران و شـعب  ی
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  .مسکن به راحتی قابل خرید و فروش است انکب

 آنـی در اختیـار   توانـد بـه صـورت    تقـدم مـی   گواهی حق :خرید و فروش آنیـ 

 ریـالی  میلیـون  180در حـالی کـه بـراي دریافـت وام      ،گیردقرار متقاضیان 

 .گذاري شود به مدت یک سال سپرده ریالمیلیون  90مسکن باید 

 تسهیالتبه همراه  تقدم گواهی حقد محدودیت دریافت نبو: عدم محدودیتـ 

از جملـه مزایـاي    ،براي واحد مسکونی دیگر توسط یک فرد در زمـان واحـد  

 ریـالی  میلیون 180 تسهیالتگذار  در حالی که سپرده ،دیگر این اوراق است

  .دیگري را ندارد تسهیالتسال امکان استفاده از  5تا 

فروش اوراق تسهیالت مسـکن و   و رسمی خریدبراي حذف بازار غیر مسکن بانک

صـورت   بـه  1389مـاه   ، عرضـه ایـن اوراق را از مهـر   ایجاد یک بازار متمرکز و ثانویـه 

تقـدم   شده در بـازار، حـق   عرضه یک از اوراق هر .آغاز نمود فرا بورسرسمی از طریق 

 40توانـد بـا خریـد     هر فـرد مـی   و تسهیالت مسکن استمیلیون ریال  5استفاده از 

مسـکن   ریـالی میلیون  200با مراجعه به بانک مسکن از تسهیالت  اوراق برگ از این

توانند ایـن   سال است و افراد در طول این مدت می 2ها  مدت این برگه. استفاده کند

پـس از پایـان    ین نفـر آخـر  .و فـروش کننـد   خریـد  یهـاي متفـاوت   اوراق را با قیمت

   .باید از تسهیالت مسکن استفاده کند) الس2(سررسید 

هاي ممتـاز خـود اوراق جدیـدي را منتشـر      بانک مسکن هر ماه با توجه به سپرده

عرضـه   فـرا بـورس  نماید که با عنوان امتیـاز تسـهیالت مسـکن مـاه مربوطـه در       می

هـاي مهـر، آبـان، آذر،     در حال حاضر، اوراق موجود در بازار مربوط بـه مـاه  . گردد می

یـت نقـل و   سال پس از تاریخ انتشـار قابل  2هستند که تا  1389بهمن و اسفند  دي،

بر اساس امتیاز تسهیالت مسـکن مهرمـاه کـه اولـین اوراق      15 نمودار. انتقال دارند

  .اند هستند، تهیه شده فرا بورسارائه شده در 

، نوسـانات  فـرا بـورس  بررسی رفتار گواهی تسهیالت مسـکن از زمـان عرضـه در    

قیمـت ایـن اوراق در روزهـاي اول عرضـه بـه      . دهـد  آن را به خوبی نشان می قیمتی

 يمیلیون ریال وام بـه ازا  10بورس به دلیل تصور اشتباه خریداران مبنی بر دریافت 
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 5اما پس از آگاهی خریداران از دریافت تسـهیالت  . هر ورقه با افزایش مواجه گردید

فتـه اول بـا صـف فـروش همـراه شـده و       میلیون ریالی به ازاي هر ورقه، در همان ه

شـدن بـازار،    اً از هفته دوم به بعـد و بـا شـفاف   تقریب. قیمت آن نیز کاهش پیدا نمود

بر اساس سـازوکار بـازار و بـا     )نوان شاخصی از هزینه تجهیز منابعبه ع(قیمت اوراق 

  . توجه به عرضه و تقاضا تغییر کرد

  بورس در فرا 1389مسکن مهرماه قیمت پایانی گواهی تسهیالت  ـ15 نمودار

  
 

تقدم تسـهیالت مسـکن    روند کلی قیمت گواهی حقدهد که  نشان می 15نمودار 

عمومـاً ناشـی از عـدم رونـق در      است، این روندنزولی بوده  1389در نیمه دوم سال 

 فـرا بـورس  بازار مسکن و کاهش تقاضا براي خرید مسکن در زمان عرضـه اوراق بـه   

بـا تغییـر قابـل توجـه تقاضـا      اوراق جدید بـه بـازار    ههر ماه رضهع ضمن آنکه. است

رود  با افزایش تقاضا و بازگشت رونق به بازار مسـکن، انتظـار مـی   . مواجه نبوده است

  .قیمت اوراق با افزایش مواجه شود

تـوان   با توجه به مبلغ تسهیالت، نرخ سود مصوب و مدت زمـان بازپرداخـت، مـی   

میـزان   7جـدول  . تقـدم را محاسـبه کـرد    ت گواهی حـق غ اقساط ماهانه تسهیالمبل
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و ) بـرگ اوراق  40خریـد  (اقساط ماهانه را با فرض دریافت حداکثر میزان تسهیالت 

  .دهد سال نشان می 12مدت زمان بازپرداخت 

  محاسبه اقساط ماهانه براي دریافت حداکثر میزان تسهیالتـ 7 جدول
   )ارقام به ریال(

  000,000,200 اصل تسهیالت

 12 ) درصد(نرخ سود ساالنه 

 144 )ماه(مدت زمان بازپرداخت 

  713,264,178 کل سود

  713,264,378 اصل و سود

  838,626,2 مبلغ قسط ماهانه 

  

تـوان نـرخ    با توجه به مبلغ پرداختی براي خرید اوراق و مبلغ اقساط ماهانـه، مـی  

 800صورت خرید اوراق بـه مبلـغ   به عنوان مثال در . سود مؤثر اوراق را تعیین نمود

 40(میلیون ریالی  200براي دریافت تسهیالت ) غیر از سود(هزار ریال، هزینه اولیه 

با کسر هزینه اولیه از کل مبلغ تسـهیالت،  . شود میلیون ریال می 32معادل با ) برگ

آید که با استفاده از آن و  به دست می) میلیون ریال 168(خالص تسهیالت دریافتی 

توان نرخ سـود   و مدت زمان بازپرداخت، می) 7جدول(با توجه به مبلغ اقساط ماهانه 

  :وراق را به صورت زیر محاسبه نمودمؤثر ا

  ه نرخ سود مؤثر براي دریافت حداکثر میزان تسهیالتبمحاس ـ8 جدول

  )ارقام به ریال(

  000,000,168 تسهیالت خالص دریافتی

 144 )ماه(مدت زمان بازپرداخت 

  838,626,2 مبلغ قسط ماهانه 

 97/15 ) درصد(نرخ سود ساالنه مؤثر 

  
  . تـوان نـرخ سـود مـؤثر را محاسـبه نمـود       براي خریـد اوراق در هـر قیمتـی مـی    
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نرخ سود مؤثر گواهی تسهیالت مسکن را با توجه به قیمـت روزانـه آن در    16نمودار 

شود، بیشترین نرخ سود مؤثر به میـزان   چنانچه مشاهده می. دهد نشان می فرا بورس

کمتـرین  . اسـت  فرا بورسدرصد بوده که مربوط به روزهاي اول ارائه اوراق در  5/16

درصد است که در روزهاي پایان دوره مـورد بررسـی بـه دسـت      7/14میزان آن نیز 

حدودي به کاهش قیمت  ه تاگردد ک در هر ماه اوراق جدیدي منتشر می. آمده است

  .  شود می منجر هاي قبل شده در ماهاوراق منتشر

  1389نرخ سود مؤثر گواهی تسهیالت مسکن مهرماه  ـ16نمودار 

  
  

تقـدم   دهد کـه نـرخ سـود مـؤثر اوراق گـواهی حـق       به خوبی نشان می 16نمودار 

د در درصـ  5/15حـول میـانگین    فرا بورستسهیالت بانک مسکن از زمان عرضه در 

بـه عنـوان شاخصـی از    (همچنین، روند حرکتی نـرخ سـود مـؤثر    . نوسان بوده است

که عمدتاً به دلیـل عـدم    دوره مورد بررسی نزولی بوده است در )هزینه تجهیز منابع

  .رونق در بازار مسکن و در نتیجه کاهش قیمت اوراق است

گذاري در  سپردهمیلیون ریالی که با  180خریداران مسکن همچنان از گزینه وام 

رغم فـروش   نکته قابل توجه آنکه علی .گیرد، برخوردار هستند بانک مسکن انجام می

 ریالیمیلیون  180قیمت وام آنی اوراق تسهیالت مسکن و قابلیت نقل و انتقال آن، 
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هـاي   و همچنـان از گزینـه   نکـرده  یخرید مسکن نسبت بـه گذشـته تغییـر چنـدان    

حجم معامالت گواهی تسـهیالت  . شود محسوب می پرطرفدار براي خریداران مسکن

چندان قابـل توجـه نبـوده و     فرا بورسمسکن نیز با توجه به جدید بودن آن در بازار 

  .ورقه بوده است 3174به طور متوسط روزانه در حدود 

در صـورت معرفـی بهتـر     فرا بورسشاخص مربوط به گواهی تسهیالت مسکن در 

هـاي مهـم تقاضـاي     تواند به عنوان یکی از شاخص در جامعه و گسترش مبادالت می

هاي رونـق و رکـود در بـازار مسـکن      بینی دوره بازار مسکن قلمداد شده و براي پیش

همچنین، این اوراق به عنوان رسید اعتباري قابل تبدیل به . مورد استفاده قرار گیرد

اسـتفاده   هـاي قابـل   تواند یکی از شـاخص  دارایی، در صورت توسعه مناسب بازار می

در حـال حاضـر، گـواهی    . باشـد ) هزینـه تجهیـز منـابع   (براي محاسبه قیمـت پـول   

تسهیالت مسکن منحصر به بازار مسکن و آن هم نوع خاصی از واحـدهاي مسـکونی   

و  دارد فـرا بـورس  و سهم اندکی نیز از معـامالت  ) سال 12سن بناي کمتر از (است 

  . ول به حساب آیدتواند به عنوان شاخص جامعی براي قیمت پ نمی

هـاي   توان به شاخص البته با افزایش تنوع ابزارهاي مالی و گسترش بازار ثانویه می

در ایـن راسـتا،   . دست یافـت  »هزینه تجهیز منابع«تري در خصوص  تر و جامع عینی

سازوکار بازار به عنوان عاملی در جهت ارتقاي کارایی تجهیز منابع و کـاهش هزینـه   

ایـن چـارچوب    تحتاز جمله ابزارهایی که . عمل خواهد نمود) نرخ سود(تجهیز پول 

توان بـه اسـناد خزانـه اسـالمی اشـاره       باشد، می به صورت گسترده قابل استفاده می

    .نمود

  سازوکار قانونی انتشار اسناد خزانه اسالمی .11

قـانون  . براي انتشار اسناد خزانه اسالمی، بستر قانونی مـورد نیـاز بایـد فـراهم شـود     

به تصویب مجلس شوراي وقـت   1347شار اسناد خزانه که براي اولین بار در سال تان

یش قراض بـا نـرخ ثابـت و از پـ    رسید و تمامی اصالحات بعدي آن، مبتنـی بـر اسـت   

هاي بعـد   این قانون در سال. اند شده، مطابق با تعریف اوراق قرضه مرسوم بوده تعیین

تـا  . از انقالب اسالمی، به دلیل ماهیت ربوي عملیات آن، قابل اسـتفاده نبـوده اسـت   
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نیز به اعتبـار اینکـه دوره برنامـه پنجسـاله      1389و حتی در سال  1388پایان سال 

برنامه و کسب مجوز   50است، امکان ارجاع به ماده  چهارم به این سال تسري یافته

ضمنی مجلس شوراي اسالمی براي انتشار اسناد خزانه اسالمی به منظور بازپرداخت 

  .هاي گذشته وجود داشت هاي دولت به نظام بانکی طی الیحه بودجه سال بدهی

کـه زمینـه بـراي    ، ضـمن آن )1394ــ  1390(اکنون در دوره برنامه پنجم توسـعه  

اندرکاران بـازار سـرمایه     راحی و استفاده از ابزارهاي نوین مالی براي دولت و دستط

فراهم آمده اسـت،   224و  98، 83در مواد متعددي از قانون برنامه، از جمله در مواد 

نیاز به مصوبه خاص مجلس شوراي اسالمی براي انتشار این ابزار نـوین  از یک سوي، 

هـاي   انتشار اسناد خزانـه بـراي بازپرداخـت بـدهی    و از سوي دیگر، شود  احساس می

هـاي دولتـی و سـایر طلبکـارانی کـه در حـوزه بخـش         دولت به بانک مرکزي، بانـک 

در ادامـه،  بنـابراین،  . گیرنـد، بـا مالحظـات بیشـتري همـراه اسـت       عمومی قرار مـی 

برد اي از موارد کـار  تنها به عنوان نمونه نویس الیحه انتشار اسناد خزانه اسالمی پیش

پیمانکاران طرف قـرارداد  هاي دولت به  بازپرداخت بدهیراي بـ  اسناد خزانه اسالمی

  .شود می ارائهـ  اي هاي سرمایه هاي تملک دارایی در طرح
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  هاي سیاستی بندي و توصیه جمع .12

ي اســالمی، هــا بانــکگــذرد،  اي کــه از عمــر بانکــداري اســالمی مــی در چنــد دهــه

مـدتی    پژوهشگران مسلمان بر لزوم طراحی ابزارهاي مالی کوتاهاران پولی و گذسیاست

. انـد  بازار ثانویه را داشته باشند، تأکید نمـوده  که قابلیت کشف قیمت و دادوستد در

کننده دارایی، براي  مالی خاص و عام و ابزارهاي ایجاد تأمینهاي ابزارهاي  محدودیت

هاي فصـلی   مالی کسري تأمیني، هاي تجار مدت بانک تنظیم جریان نقدینگی کوتاه

بودجه و استفاده در سیاستگذاري پولی، در چند دهه گذشـته مشـکالت معتنـابهی    

ژوهشگران مسلمان در تالش پ. هاي مالی اسالمی ایجاد نموده است براي فعاالن بازار

 منجـر  هاي مالی اسـالمی  کنون به معرفی چندین ابزار مالی تازه به نظاماین زمینه تا

از جمله این ابزارها که در گزارش حاضر نیز مـورد بررسـی قـرار گرفـت،     . تشده اس

توان از اوراق مشارکت ملی در ایران، اوراق یا گواهی مشـارکت بانـک مرکـزي در     می

گذاري دولـت و اوراق   ایران و سودان، گواهی مضاربه دولت در سودان و اوراق سرمایه

  .دولت در مالزي نام برد

ادي در این گزارش، با رعایت ضوابط مالی اسالمی و مبتنی بر اسناد خزانه پیشنه

 تـأمین هـاي بیمـه و    بدهی و تعهدات دولت بـه نظـام بـانکی، پیمانکـاران، سـازمان     

محل و سایر ا، دیون باله مانند شهرداري هاي عمومی غیردولتی ، برخی نهاداجتماعی

ایـن اسـناد، بـا    . شـوند  وزارت امور اقتصادي و دارایی منتشر می کل داري خزانهدیون 

. یابنـد  هاي سررسید کمتـر از یـک سـال و حـداکثر تـا پـنج سـال انتشـار مـی          دوره

بازپرداخت اسناد خزانه در سررسید توسط وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی تضـمین     

در . وردار خواهند بـود شود و قبل از سررسید، از قابلیت تنزیل در بازار ثانویه برخ می

بینی شده باشد، مبلـغ اسـمی    أدیه پیشت تأخیرمواردي که در قرارداد اولیه، جریمه 

بدهی در روز تعویض آن با اسناد خزانه اسالمی، برابر با مجمـوع اصـل بـدهی طبـق     

تطبیق سـازوکار  . پرداخت تا روز تعویض با اسناد خزانه است تأخیرقرارداد و جریمه 

حـاکی از سـازگاري     خزانه اسالمی با معیارهاي فقهی صحت معـامالت،  انتشار اسناد

  . سازوکار پیشنهادي با این ضوابط است
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با معرفـی اسـناد خزانـه اسـالمی، در وهلـه اول ابـزار مـالی مناسـبی در اختیـار          

هاي انباشته آن قـرار   بدهی تسویهدارایی براي  اقتصادي و وزارت امور کل داري خزانه

. شـود  این راه، انضباط مالی مطلوبی نیز بر عملکرد مالی دولت حاکم میاز . گیرد می

هاي بستانکار، پیمانکاران و سایر  در وهله دوم، با گشایشی که در وضعیت مالی بانک

افزایش یافتـه، گـردش    ها بانکشود، شفافیت ترازنامه  بستانکاران از دولت حاصل می

و سرانجام، بانـک   یابد معامالتی کاهش می هاي هزینهتر و  وجوه مالی در اقتصاد روان

شـود،    عملیات بازار باز خوانده می د و فروش اسناد خزانه که اصطالحاًمرکزي با خری

حلی آسـان   به این ترتیب، راه. کشور بپردازدتواند به مدیریت نقدینگی در اقتصاد  می

گیـران و   پذیر بـراي معضـلی دیرینـه در اقتصـاد ایـران، پـیش روي تصـمیم        و امکان

  . گیرد اران قرار میگذسیاست
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  :پیوست 

  پیش نویس الیحه انتشار اسناد خزانه اسالمی

دولت مجاز است در قبال مطالبـات پیمانکـاران طـرف قـرارداد در      :ماده واحده

اي، اسناد خزانه اسالمی با سررسید از یک تا پنج  هاي سرمایه هاي تملک دارایی طرح

ریـزي و نظـارت    کوپن سود و با ضمانت معاونـت برنامـه   نام، بدون سال به صورت بی

هاي خود، اسناد مزبـور   بدهی تسویهیس جمهور منتشر کرده و به منظور راهبردي رئ

ابزارهـاي مـالی موضـوع     ءاین اسناد جز. را به قیمت اسمی به طلبکاران واگذار نماید

ضـاي وزیـر امـور    بـوده و بـه ام  ) 1388مصوب (قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی 

 . رسد یس جمهور میئریزي و نظارت راهبردي ر اقتصادي و دارایی و معاونت برنامه

مانده اسناد مزبور در پایـان هـر سـال نبایـد از سـقف بودجـه تملـک         ـ1تبصره 

میزان اسناد منتشره در یک سال نیز نباید . اي سال بعد فراتر رود هاي سرمایه دارایی

  .اي در آن سال بیشتر باشد هاي سرمایه داراییاز یک سوم بودجه تملک 

اد سررسیدي ـت اسنـکل کشور موظف است براي بازپرداخ داري خزانه ـ2تبصره 

ی در بودجه همان سال در نظـر بگیـرد و چنانچـه مبلـغ     صدر هر سال، ردیف اختصا

مندرج در این ردیف کفایت نکرد از سرجمع بودجه عمومی، اسناد مزبـور را پـس از   

 .ید در وجه حامل پرداخت کندسررس

سازمان بورس اوراق بهادار باید ترتیبات انجـام معاملـه ثانویـه اسـناد      ـ3تبصره 

  .خزانه را در بورس فراهم کند

وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی عاملیـت بازپرداخـت اسـناد پـس از         ـ4تبصره 

جمهـوري  وجـه بـه بانـک مرکـزي      تـأمین سررسید را در ازاي کارمزد مورد توافق و 

تواند عاملیت خود را به اشخاص دیگـر   بانک مرکزي می. کند اسالمی ایران واگذار می

  .واگذار نماید

اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصـادي و دارایـی بـا     نامه آیین ـ5تبصره 

نظارت راهبردي  و ریزي برنامه معاونت و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک همکاري

  .         گردد ت دولت ابالغ میرف سه ماه تهیه و پس از تصویب هیأجمهور ظ سرئی
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