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 در ایران یتورم یچارچوب هدفگذاراجرای 
برای ارتقای عملکرد سیاست پولی



۳ 

 خالصه مدیریتی 
های بزرگ گذاری پولی در سطح جهانی است و عدم اجرای آن در ایران یکی از چالشچارچوب هدفگذاری تورمی، رویکرد نوین سیاست

سیاستگذاری پولی در اقتصاد کشور بوده است. بر این اساس بانک مرکزی در دولت تدیبر و امید با توجه به تجربیات جهانی در هدفگذاری 
های االزم برای اجرای چارچوب و تجربه کشور در زمینه سیاستگذاری پولی در چارچوب هدفگذاری پولی و ارزی، زیرساخت تورمی

 ای رسمی چارچوب سیاست پولی خود را به هدفگذاری تورمی تغییر داد. طی بیانیه ۱۳۹۹هدفگذاری تورمی را ایجاد و در خردادماه 
ات ساختاری انتقال سیاست پولی به چارچوب هدفگذاری تورمی، سازوکارهای اجرای گزارش سیاستی حاضر ضمن بررسی الزام

گیری سیاست پولی و تنظیم بینی تورم، ابزار سیاست پولی، فرآیند تصمیمپیش چارچوب هدفگذاری تورمی از جمله تعیین هدف تورمی،
ی از آن است که الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری دهد. نتایج حاصله حاکسیاست ارتباطی بانک مرکزی را مورد بررسی قرار می

ساختاری ویژه با توجه به هدف تورمی اعالمی فراهم است. نکته کلیدی این است که این الزامات صورت نسبی در اقتصاد ایران و بهتورمی به
توان الزامات تدریج میهدفگذاری تورم به لزوماً در ارتباطی یک سویه با هدفگذاری تورمی نیست، بلکه در فرآیند مراحل اجرای چارچوب

ساختاری مربوطه مانند استقالل )ابزاری( بانک مرکزی، تحدید سلطه مالی، توسعه و تعمیق بازارهای مالی از جمله بازار ارز را در سطحی 
ح این چارچوب و درک تر از وضعیت فعلی ایجاد کرد. البته محقق ساختن چنین ساختاری عزم سیاسی، تعهد به اجرای صحیمطلوب
 طلبد. رو در شرایط دشوار کنونی را میهای پیشچالش

گیری گروهی در تصمیمگیری سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی، طی سه دهه اخیر عمدتاً مدل در خصوص ساختار تصمیم
نماید که الً نقش کمیته سیاست پولی را ایفا میقالب کمیته سیاست پولی حاکم شده است. در حال حاضر در ایران شورای پول و اعتبار عم

رسد تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی که وزن مقامات بانک مرکزی در آن تقویت گردد، با توجه به تجربیات جهانی به نظر می
 ضرورت دارد. 

هدفگذاری تورم است، بانک مرکزی تالش با توجه به اینکه شفافیت و تعامل کارا با عموم مردم عامل مهمی در موفقیت چارچوب 
 گذار تورم استفاده نماید.های مرکزی هدفنموده است در راستای بهتر لنگر کردن انتظارات تورمی، از ابزارهای ارتباطی مورد استفاده بانک

و امید، انتظار  های چارچوب هدفگذاری تورمی و آغاز اجرای آن در دولت تدبیردر مجموع با توجه به فراهم شدن زیرساخت
رود عملکرد سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران به تدریج ارتقا یابد و اقتصاد کشور از مواهب این رویکرد نوین سیاستگذاری می

 مند گردد.پولی بهره
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 در ایران یتورم یچارچوب هدفگذاراجرای 
 ارتقای عملکرد سیاست پولی برای

 مریم همتی  زادهحمید زمان

 
 مقدمه ۱

بایست یک چارچوب های پولی خود در راستای دستیابی به اهداف نهایی مورد نظر خود، میهای مرکزی جهت اجرای سیاستبانک
های سیاستگذاری تحت چارچوب هدفگذاری پولی و هدفگذاری ارزی، مشخص برای سیاست پولی به کار گیرند. طی سه دهه اخیر چالش

گذاری های مرکزی به چارچوب سیاست پولی هدفتدریج اقبال بانکیاست پولی شده است و بهموجب کاهش اقبال به این رویکردهای س
 عنوان شاخص بهترین عملکرد در اقتصاد جهان رو به افزایش بوده است. تورمی به

تورم را شود. بانک مرکزی مسیر آتی اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی یک سازوکار مشخص دارد: هدف تورمی تعیین و اعالم می
شده از تورم هدف را شناسایی نماید. بانک مرکزی بر بینیکند تا میزان انحراف تورم پیشکند و آن را با هدف تورمی مقایسه میبینی میپیش

شده از بینینماید تا از انحراف تورم پیشگیری معین، ابزار سیاست پولی را به نحوی تنظیم و تعدیل میاساس یک ساختار و فرآیند تصمیم
تبع آن نرخ تورم در محدوده هدف تورمی حرکت نماید. در این چارچوب الزم است بانک مرکزی با تنظیم تورم هدف ممانعت نماید و به

یک سیاست ارتباطی معین، پاسخگویی و شفافیت را پیگیری نماید تا از مسیر کنترل انتظارات تورمی، فرآیند حفظ نرخ تورم در محدوده 
 ل نماید.هدف را تسهی

با توجه به تجربیات جهانی در هدفگذاری تورمی و تجربیات ایران در زمینه سیاستگذاری پولی در چارچوب هدفگذاری پولی و ارزی، 
 ای رسمی چارچوب سیاست پولی خود را به هدفگذاری تورمی تغییر داد. طی بیانیه۱۳۹۹بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خردادماه 

سازی آن در ایران است. در بخش دوم انتقال گزارش سیاستی حاضر در صدد بررسی چارچوب هدفگذاری تورمی و پیاده بر این اساس
گیرد. در بخش سوم سازوکارهای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی از چارچوب سیاست پولی به هدفگذاری تورمی مورد بررسی قرار می

گیری سیاست پولی و تنظیم سیاست ارتباطی بانک مرکزی مورد ار سیاست پولی، فرآیند تصمیمبینی تورم، ابزپیش جمله تعیین هدف تورمی،
 گیرد.بررسی قرار می

 انتقال چارچوب سیاست پولی به هدفگذاری تورمی ۲
 اهداف نهایی سیاست پولی ۱.۲

ها یا به عبارتی کنترل پولی حفظ ثبات قیمت ستترین هدف سیاتواند هدف یا اهداف متنوعی را دنبال نماید. عموماً مهمسیاست پولی می
های اخیر نماید. در سالتورم است. اما در کنار آن، سیاست پولی در بسیاری از کشورها هدف ثبات تولید )رشد اقتصادی( را نیز دنبال می

است. بنابراین باید ست پولی تبدیل شده، حفظ ثبات مالی نیز به یکی از اهداف مهم سیا۲00۸ویژه پس از بحران مالی جهانی در سال به
حفظ ثبات  ها،عنوان متولی اصلی سیاست پولی، همزمان ممکن است اهداف متنوع شامل حفظ ثبات قیمتتوجه داشت که بانک مرکزی به

ن به تمامی این اهداف ممکن عنوان اهداف نهایی سیاست پولی پیگیری نماید. با توجه به اینکه دستیابی همزماتولید و حفظ ثبات مالی را به
تواند جهت بندی میان اهداف مورد نظر میاست نه تنها در دسترس نباشد، بلکه در شرایط خاص در تقابل با یکدیگر قرار گیرد، اولویت

                                                                                                                                                                                                      
 پولی و بانکی عضو هیئت علمی  و معاون پژوهشی پژوهشکدٔه 
 پولی و بانکی عضو هیئت علمی  و مدیر پژوهشی پژوهشکدٔه 
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۶ 

داف نهایی ها را در اولویت اول اههای مرکزی در چارچوب هدفگذاری تورمی حفظ ثبات قیمتاجرای سیاست پولی مفید واقع گردد. بانک
 نمایند. سیاست پولی قرار داده و دستیابی به اهداف دیگر از جمله حفظ ثبات تولید و حفظ ثبات مالی را در کنار آن پیگیری می

 های متعارف سیاست پولیچارچوب۲.۲
یک چارچوب مشخص  بایستهای پولی خود در راستای دستیابی به اهداف نهایی مورد نظر، میهای مرکزی جهت اجرای سیاستبانک

پولی  برای سیاست پولی که شامل هدف میانی )لنگر اسمی( و هدف عملیاتی )ابزار ( است را به کار گیرند. در واقع از آنجاکه آثار سیاست
اسط گیری و اجرای سیاست پولی معموالً از دو الیه هدف وشود، سیاستگذاران پولی برای تصمیمبا تأخیر بر اهداف نهایی نمایان می

کنند. در الیه اول هدف میانی )لنگر اسمی( و در الیه دوم هدف عملیاتی )ابزار( خود را می صورت یک ساختار سلسله مراتبی استفادهبه
تر و با قابلیت ارزیابی بیشتر شکسته شود مدتشود که اهداف بلندمدت به اهداف کوتاهمراتبی باعث می کنند. این ساختار سلسلهتعیین می

پذیر اهداف نهایی با موفقیت پیگیری شود. بر این اساس چارچوب سیاست پولی با انتخاب هدف میانی و به دنبال آن در فرآیندی کنترل و
های مرکزی جهت اجرای سیاست پولی به کار گرفته شود. سه چارچوب متعارف سیاست پولی که توسط بانکهدف عملیاتی مشخص می

 شود عبارت است از:می
 وب هدفگذاری ارزی،چارچ 
 ،چارچوب هدفگذاری پولی 
 چارچوب هدفگذاری تورمی و هدفگذاری تورم پیش( بینی شدهIFT)۱ . 

شوند. در چارچوب عنوان ابزار سیاست پولی انتخاب میعنوان لنگر اسمی و خود آن بهدر چارچوب هدفگذاری ارزی، نرخ ارز به
شوند. این در عنوان ابزار سیاست پولی انتخاب میعنوان لنگر اسمی و پایه پولی بهبه (2Mو  1Mهای گسترده پولی )هدفگذاری پولی، کل

عنوان ابزار سیاست پولی ( به۲عنوان لنگر اسمی و نرخ سود )نرخ بهرهحالی است که در چارچوب هدفگذاری تورمی، انتظارت تورمی به
 (.۱شوند )شکل انتخاب می

 

 
 های متعارف سیاست پولی: انتخاب اهداف و ابزارهاچارچوب .۱شکل 

 

                                                                                                                                                                                                      
1 Inflation-Forecast Targeting 

IFT تواند شود که میمی مدت بهینه تلقیبینی بانک مرکزی از نرخ تورم یک هدف میانبر این اصل استوار است که با مفروض گرفتن هدف بلندمدت برای نرخ تورم، پیش
زی حاوی کلیه اطالعات مفید شامل ترجیح بینی شده و مدل اقتصادی مورد استفاده بانک مرکمعیار عمل بانک مرکزی در هدایت سیاست پولی باشد )زیرا نرخ تورم پیش

 سیاستگذار راجع به بده بستان تورم و تولید و همچنین مکانیزم انتقال پولی است(.
2 Interest Rate 



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
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های سیاستگذاری تحت چارچوب هدفگذاری پولی و هدفگذاری ارزی، موجب کاهش اقبال به این رویکردهای طی سه دهه اخیر چالش
الی و در نتیجه تضعیف رابطه بین ثباتی تقاضای پول تحت تأثیر توسعه بازارهای مالی و نیز گسترش ابداعات ماست. بیسیاست پولی شده

گذاری پولی کاهش یابد. همچنین تقویت جریان سرمایه، از گذاری پولی برای سیاستهای پولی با تورم موجب شده است کارایی هدفکل
وجب کاهش های ارزی از جمله مواردی است که مپذیری در مقابل وقوع بحراندست رفتن ابتکار عمل سیاست پولی و نیز افزایش آسیب

 گذاری ارزی شده است. تمایل به اتخاذ چارچوب هدف
المللی شناخته شده است که بخشی از این اقبال عنوان بهترین عملکرد بینگذاری تورمی بهدر حال حاضر چارچوب سیاست پولی هدف

دفگذاری تورمی از این پشتیبانی نظری گردد. هگذاری ارزی برمیگذاری پولی و هدفگذاری تورمی نسبت به هدفبه کارآمدی بهتر هدف
های تورمی بالقوه سیاست پولی را از بین ببرد. همچنین چارچوب تواند تورشبرخوردار است که یک تعهد معتبر نسبت به هدف تورمی می

سیاست پولی جهت  تواند به افزایش استقالل بانک مرکزی و توانایی تنظیمهدفگذاری تورمی از مسیر افزایش پاسخگویی و شفافیت می
 پیگیری هدف تورمی گردد.

 پولی ایران به هدفگذاری تورمی سیاستچارچوب  تغییر ۳.۲
در اقتصاد ایران تا دهه هفتاد، چارچوب سیاست پولی در عمل عمدتاً مبتنی بر هدفگذاری نرخ ارز تحت رژیم ارزی ثابت بوده است ولی 

های رسمی ارز و نرخ در بازار آزاد،این چارچوب نتوانست اهداف سیاست پولی میان نرخ با توجه به وجود تنگناهای ارزی و افزایش شکاف
های پولی به چارچوب رسمی سیاست پولی ساله توسعه، از برنامه دوم هدفگذاری کلهای پنجرا محقق نماید. طبق اسناد باالدستی و برنامه

چارچوب هدفگذاری پولی طی برنامه سوم با موفقیت نسبی همراه بود ولی شد. ها اعالم میهای رشد پول در برنامهتبدیل شد و هدف
گذاری شده در برنامه چهارم و حذف اهداف کمی دار نبود. با توجه به انحراف قابل توجه عملکرد نرخ رشد نقدینگی از مقادیر هدفادامه

ثباتی های اقتصادی در دهه نود، بیو بحران ارزی ناشی از تحریمدر برنامه پنجم، این چارچوب سیاستی نیز در کنترل تورم موفق نبود. بروز د
تقاضای پول و وجود سلطه مالی باعث شد که سیاستگذار پولی نتواند در دسترسی به اهداف موفقیت زیادی داشته باشد. هر چند همراه با 

الذکر باعث بازگشت نرخ تورم به سطوح باال شد. وقای تک رقمی شد اما مشکالت فرکود اقتصادی در اواسط دهه نود نرخ تورم برای دوره
در مجموع بر اساس مطالعات انجام شده، به علت فقدان استقالل ابزاری، سلطه مالی و ساختار منسجم سیاستگذاری پولی، بانک مرکزی 

لید( نبوده و قاعده واکنش های محوله )کنترل تورم و مساعدت به تومند در راستای مأموریتقادر به اعمال سیاست مشخص و قاعده
  ۱الذکر نداشته است.سیاستی قابل شناسایی در دوره فوق

مند و در عین حال های سیاستی قاعدهالذکر و نیز تجربیات جهانی در زمینه سیاستگذاری پولی و نیاز به چارچوببا توجه به مطالب فوق
ای رسمی چارچوب طی بیانیه۱۳۹۹زی جمهوری اسالمی ایران در خردادماه منعطف و مؤثر برای کنترل تورم و مساعدت به تولید، بانک مرک

 سیاست پولی خود را به هدفگذاری تورمی تغییر داد. 

 الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی ۳
 استقالل نسبی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی ۱.۳

طور کامل از تأثیر دولت تواند بهدولت نیست. در واقع هیچ بانک مرکزی نمی منظور از استقالل بانک مرکزی، استقالل کامل بانک مرکزی از
ای از استقالل هدایت مستقل باشد، اما یکی از الزامات هدفگذاری تورمی این است که بانک مرکزی قادر باشد سیاست پولی را با درجه

 شود: مایان مینماید. این استقالل نسبی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی در دو وجه ن

: برای اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی، بانک مرکزی الزاماً باید در انتخاب الف( استقالل در ابزار سیاست پولی
 ابزار اعمال سیاست پولی و نحوه استفاده از آن از استقالل برخوردار باشد.

بایست تحت ولی در چارچوب هدفگذاری تورمی، سیاست پولی نمی: برای اجرای سیاست پب( عدم سلطه مالی دولت بر سیاست پولی
سلطه سیاست مالی باشد. البته عدم سلطه مالی دولت بر سیاست پولی به این معنا نیست که استقراض دولت از بانک مرکزی صفر باشد، 

ولی را مختل نماید. در واقع مسئله اصلی، بلکه به این معناست که استقراض دولت از بانک مرکزی نباید به حدی باشد که اجرای سیاست پ
تواند شرایط عدم سلطه مالی دولت بر سیاست پولی را ها میهای ساختاری زیر یا حداقل یکی از آندرجه سلطه مالی است. وجود ویژگی

 محقق نماید:

                                                                                                                                                                                                      
 (.۲0۱5( و همتی و جاللی نائینی )۲0۱۳برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به جاللی نائینی و همتی ) ۱
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 مستحکم، شرایطی فراهم خواهد ای دولت در چارچوب قواعد مالی : پیشبرد عملیات بودجهحاکمیت قواعد مالی بر بودجه دولت
های بزرگ و مستمر مواجه نشود و در نتیجه نیاز به استقراض شدید دولت از بانک مرکزی که موجب سلطه نمود تا دولت با کسری

گذاری تورم را همراه با های تجربی نیز  حاکی از آن است که کشورهایی که چهارچوب هدفمالی است، رفع خواهد شد. بررسی
 تری تأمین نمایند.اند اهداف تورمی را به نحو مطلوباند، توانستهمالی اجرا نمودهقواعد 

 اگر بازارهای مالی داخلی از عمق کافی برای جذب اوراق بدهی دولت در صورت بروز کسری بودجه وجود بازارهای مالی عمیق :
نباشد بخش عمده این اوراق را جهت تأمین مالی  قابل توجه برخوردار باشند، شرایطی فراهم خواهد شد که بانک مرکزی مجبور

 دولت خریداری نموده و در نتیجه نیاز به استقراض شدید دولت از بانک مرکزی که موجب سلطه مالی است، رفع خواهد شد.

 انتخاب اهدافی سازگار با هدفگذاری تورمی ۲.۳
ورم هدف تعیین شده است، مانند بانک مرکزی اروپا که تک در چارچوب هدفگذاری تورمی، هدف کلیدی سیاست پولی، دستیابی به ت

مأموریتی است. این بدین معنا نیست که هیچ هدفی غیر از تورم در این چارچوب قابل پیگیری نیست، اما هر هدف دیگر تنها در صورتی 
شود هدفگذاری تورم ورها دنبال میقابل پیگیری سیاست پولی است که با هدف تورمی سازگار باشد. هدفگذاری تورمی که در بیشتر کش

شود. هدف اشتغال باال با چارچوب هدفگذاری تورم منعطف است که در این قالب تابع هدف بانک مرکزی شکاف تولید را نیز شامل می
ف بستن شکاف های مرکزی )با مأموریت دوگانه مانند انگلستان، سوئد، کره جنوبی و آمریکا( هدمنعطف سازگاری دارد. تعدادی از بانک

نمایند. هر چند تصور بر این عنوان یکی از اهداف سیاست پولی دنبال میتولید )تحت شرایط مشخصی قابل ترجمه به اشتغال کامل( را به
است که هدفگذاری تورمی با نرخ ارز ثابت سازگار نیست، اما دخالت در بازار ارز در قالب هدفگذاری تورم برای واکنش سیاستگذار به 

 توان سازگار کرد. حراف نرخ ارز حقیقی را با این چارچوب میان
تواند بهترین نقش سیاست پولی برای دستیابی برای هموار ساختن زمینه در بلندمدت چون پول خنثی است، دستیابی به هدف تورمی می

اشتغال کامل وجود داشته باشد. واکنش  بستان میان هدف تورم و هدف -مدت ممکن است یک بدهبرای اشتغال کامل باشد. اما در کوتاه
طور عمومی مشابه است. اما در صورت بروز شوک عرضه سیاست پولی به یک شوک تقاضای کل، تحت هدف تورم و هدف اشتغال کامل به

 کل، واکنش سیاست پولی تحت هدف تورم با هدف اشتغال کامل متفاوت خواهد بود.
عنوان یکی از اهداف های مرکزی جهان نیز موضوع ثبات مالی را بهشماری از بانک ۲007 -۲00۸اقتصادی -پس از بحران مالی
توان هدف ثبات مالی را در چارچوب هدفگذاری تورمی پیاده سازی کرد نظرات نمایند. در خصوص این که چگونه میسیاست پولی دنبال می

( بر این عقیده است که از ابزار نرخ بهره برای ثبات مالی نباید استفاده کرد و ارجح آن است که این امر از ۲0۱۱) ۱متفاوت است. اسونسن
طریق نظارت و کنترل بر جریان اعتبار و بازارهای مالی انجام شود. وود فورد معتقد است که با تصریح هدف ثبات مالی در تابع زیان بانک 

های مالی گسترده ن در چارچوب هدفگذاری تورم دنبال کرد. در کشورهایی که نظام بانکی شکننده و ناترازیتوامرکزی این چالش را می
دارند استفاده صرف از ابزار نرخ بهره کار ساز نیست و افزایش نرخ بهره برای کاهش نرخ تورم و دستیابی به هدف تورمی در چنین شرایطی 

 در معرض مخاطره قرار دهد.  ممکن است عملکرد برخی مؤسسات مالی را 

 آیا الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی در ایران فراهم شده است؟ ۳.۳

 استقالل نسبی بانک مرکزی ایران در سیاستگذاری پولی ۱.۳.۳
ها، ح مأموریتدر رأس آن موضوعاتی چون تصری اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی نیازمند یک سلسله مراتب است و

های مالی و پولی های کالن مربوط به بخش(. دو ستون اصلی سیاست۲انتصاب سیاستی و تفویض اختیارها قرار دارد )رجوع کنید به شکل 
ها های مجری و تفویض اختیارات، حوزه مأموریت و محدوده اختیارات آنها به دستگاهاست. بر اساس تفکیک و انتصاب این سیاست

 شود. موضوع استقالل بانک مرکزی قابل طرح می تعیین و
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  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
 

۹ 

 
 سلسله مراتب سیاستگذاری پولی. ۲شکل 

 (۱۳۹۴منبع: جاللی نائینی )

 
، دامنه ابزارهای سیاست پولی خود را ارتقا داده و با توجه به مجموعه ۱۳۹۸بانک مرکزی ایران با اجرای عملیات بازار باز از زمستان 

توان استدالل نمود که بانک مرکزی در انتخاب ابزار اعمال سیاست پولی و نحوه استفاده از آن از استقالل کافی میاختیارات بانک مرکزی، 
 برخوردار است.

در خصوص عدم سلطه مالی دولت بر سیاست پولی، اگرچه قواعد مالی بر نظام بودجه ریزی ایران حاکم نیست، اما بازارهای مالی 
است طور روزافزونی افزایش یافته های این بازار برای جذب اوراق بدهی دولت بهتوسعه بوده است و ظرفیت بههای اخیر روداخلی در سال

های قابل توجه بودجه و طبیعتاً اجرای عملیات بازار باز، عمق بازار مالی را بیش از پیش نیز افزایش خواهد داد. بر این اساس با وجود کسری
رود بانک مرکزی از اختیار عمل نسبی برای اعمال سیاست پولی تصاد ایران رو به کاهش بوده و انتظار میدولت، درجه سلطه مالی در اق

 برخوردار باشد.
در واقع درجه سلطه مالی در شرایط فعلی مانعی برای اجرای اصل هدفگذاری تورمی نیست، اما بر روی سطح هدف تورمی مؤثر است. 

توان نرخ تورم پایین )تک رقمی( را برای آغاز اجرای لی دولت و پیامدهای پولی ناشی از آن نمیطبیعتاً با توجه به وضعیت جاری ما
 هدفگذاری تورمی تعیین نمود، اما این درجه از سلطه مالی با اهداف تورمی باالتر سازگار است.  

 انتخاب اهدافی سازگار با هدفگذاری تورمی و چالش نرخ ارز ۲.۳.۳
ارچوب هدفگذاری تورمی توسط بانک مرکزی، هدف کلیدی سیاست پولی، دستیابی به تورم هدف تعیین شده است. با اعالم رسمی چ

توان به نحوی سازگار در قالب چنانچه در ادبیات موضوع مطرح شده، اهداف دیگر از جمله ثبات تولید و ثبات نسبی نرخ ارز حقیقی را می
ای پولی( دنبال کرد. در خصوص نرخ ارز نیز، با وجود آنکه در حال حاضر نرخ ارز مبادله هدف گذاری تورمی )و تابع زیان سیاستگذار

که عمده تبادالت مالی و تجاری ایران را پوشش می-ها جهت تأمین کاالهای اساسی ثابت است، اما شکاف نرخ ارز نیمایی و صرافی
الً شناور مدیریت شده است. در کشورهایی که بازارهای مالی کم عمق و شکننده با نرخ ارز بازار آزاد نسبتاً محدود بوده و نرخ ارز عم -دهند
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تواند باعث افزایش ثبات تولید و رفاه بیشتر گردد. این موضوع در اقتصاد دارند واکنش بانک مرکزی نسبت به انحراف نرخ ارز حقیقی می
های نرخ ارزی که بنیادین نبوده و از سفته بازی در بازار مالی نشأت کانههای سیاستگذار پولی بوده است. تایران از دیر باز مطرح و از چالش

الشعاع قرار ها شده و اهداف تورمی بانک مرکزی را تحتای وارداتی باعث افزایش قیمتگیرد از مجاری کاالهای مصرفی و واسطهمی
ولید و تورم اثرات قابل توجهی دارند. در شرایط گشایش ارزی ای که دارد بر تدهد. تنگنای ارزی و جهش نرخ ارز به دلیل اثرات هزینهمی

واسطٔه بروز بیماری هلندی استمرار ندارد )زمان زاده و های انبساطی مالی همراه هستند، انبساط تقاضا و تولید بههم که غالباً با سیاست
ترین لی و رژیم ارزی اهمیت زیادی دارد ویکی از مهم(. به علت نقش اساسی نرخ ارز در اقتصاد ایران سازگاری سیاست پو۱۳۹۳همکاران 

 های اجرایی کردن هدفگذاری منعطف استاندارد در ایران است.چالش

 اثر متقابل الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی با هدفگذاری تورمی ۳.۳.۳
یک سویه با هدفگذاری تورمی نیست، بلکه اجرای  نکته کلیدی این است که الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی در ارتباطی

طور مشخص اجرای هدفگذاری تری حاکم نماید. بهتدریج الزامات ساختاری مربوطه را در سطح مطلوبتواند بههدفگذاری تورمی خود می
ریزی، موجبات کاهش درجه سلطه تواند بدل به اهم فشاری بر دولت شود تا با حرکت به سمت اجرای قواعد مالی بر نظام بودجهتورمی می
تواند مهار تورمی را نه تبع آن افزایش استقالل بانک مرکزی را فراهم نماید. همچنین اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی خود میمالی و به

 تدریج به اولویت اول دولت و حاکمیت تبدیل نماید. تنها به اولویت اول سیاست پولی که به
ویژه با توجه به هدف صورت نسبی و بهتوان نتیجه گرفت که الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی بهبنابراین در مجموع می

تدریج الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی تواند بهتورمی اعالمی فراهم است. عالوه بر آن اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی می
 را ارتقا بخشد.

 فگذاری تورمیسازوکار اجرای چارچوب هد ۴
بینی شود. بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیشاجرای چارچوب هدفگذاری تورمی یک سازوکار مشخص دارد: هدف تورمی تعیین و اعالم می

 شده از تورم هدف را شناسایی نماید. بانک مرکزی بر اساسبینیکند تا میزان انحراف تورم پیشکند و آن را با هدف تورمی مقایسه میمی
شده از تورم بینینماید تا از انحراف تورم پیشگیری معین، ابزار سیاست پولی را به نحوی تنظیم و تعدیل مییک ساختار و فرآیند تصمیم

تبع آن نرخ تورم در محدوده هدف تورمی حرکت نماید. در این چارچوب الزم است بانک مرکزی با تنظیم یک هدف ممانعت نماید و به
معین، پاسخگویی و شفافیت را پیگیری نماید تا از مسیر کنترل انتظارات تورمی، فرآیند حفظ نرخ تورم در محدوده هدف  سیاست ارتباطی
 را تسهیل نماید. 

 تعیین هدف تورمی ۱.۴

 تعیین هدف تورمی مرجع ۱.۱.۴
است. در برخی کشورها، تعیین و اعالم مرجع تعیین و اعالم هدف تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی در کشورهای مختلف متفاوت 

وسیلٔه توافق مشترک شود. در برخی دیگر از کشورها، هدف تورمی بههدف تورمی توسط بانک مرکزی و بدون تأیید صریح دولت انجام می
 شود.وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعیین و توسط بانک مرکزی اعالم می

 شاخص هدف تورمی ۲.۱.۴
عنوان شاخص تورم هدف مورد استفاده قرار را به ۱کنندهمرکزی، نرخ تورم متوسط ساالنه مبتنی بر شاخص قیمت مصرفهای عموم بانک

های قیمتی که شامل برخی آیتم-کننده مبتنی بر شاخص قیمت مصرف ۲های مرکزی نرخ تورم هستهدهند. همچنین برخی از بانکمی
دهند. این در حالی است که فدرال رزرو نرخ تورم مبتنی بر شاخص عنوان شاخص تورم هدف مورد استفاده قرار میرا به -شودپرنوسان نمی
عنوان شاخص تورم هدف مورد استفاده دهد، بهش میتری از مخارج خانوار را پوشرا که دامنه گسترده ۳های مصرفی شخصیقیمتی هزینه

تر است نظرات متفاوتی وجود دارد و بستگی به گیری در هر کشور مناسبدهد. در مورد این که چه شاخص تورمی برای هدفقرار می
لی دارد. برخی تعدیل کننده های داخها و سرعت گذار تغییرات نرخ ارز به قیمتگذاری بنگاههای ساختاری اقتصاد و نحوه قیمتویژگی

                                                                                                                                                                                                      
1 Consumer Price Index (CPI) 
2 Cor Inflation 
3 Price index for personal consumption expenditures (PCE) 
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 ۱دانند.تر میقیمت تولید ناخالص داخلی، برخی شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی و برخی دیگر شاخص قیمت صادراتی را مناسب
 این موضوع برای اقتصاد ایران قابل بررسی است.

 افق زمانی هدف تورمی ۳.۱.۴
های مرکزی، افق ت که تورم هدف اعالم شده تا چه زمانی معتبر خواهد بود. عموم بانکافق زمانی در تعیین هدف تورمی بیانگر این اس

دهند. بانک مرکزی ایران با توجه به شرایط تورمی موجود و مقدار تورم هدف، افق مدت )تا دو سال( قرار میزمانی تورم هدف را برای میان
 ت.در نظر گرفته اس سالهزمانی هدف تورمی خود را بازه یک

 نوع هدف تورمی  ۴.۱.۴
ای ای با دامنه و هدف بازهای، هدف نقطهگیرند که شامل هدف نقطههای مرکزی یکی از سه نوع متفاوت از هدف تورمی را به کار میبانک

ور هدف کش ۲۳اند حاکی از آن است که چارچوب هدفگذاری تورمی را اجرا نموده ۲0۱۹کشوری که تا سال  ۴۴است. بررسی تجربه 
 (.  ۱اند )جدولای را انتخاب نمودهکشور هدف نقطه ۱0ای و کشور هدف بازه ۱۱ای با حد باال و پایین، نقطه

 سطح هدف تورمی 5.۱.۴
های مرکزی در چارچوب هدفگذاری تورمی، هدف به لحاظ نظری، ثبات قیمتی به معنای نرخ تورم صفر درصد است، اما در عمل بانک

ترین مزیت هدفگذاری تورم در سطح پایین اما مثبت این است که ظرفیت بالقوه دهند. مهما در سطح پایین اما مثبت قرار میتورمی خود ر
با حفظ نرخ سود اسمی در سطح مثبت ایجاد  -که در شرایط رکود اقتصادی شدید ضروری است  -اعمال نرخ سود حقیقی منفی را 

ها هدفگذاری اند حاکی از آن است که همه آنچارچوب هدفگذاری تورمی را اجرا نموده ۲0۱۹تا سال کشوری که  ۴۴نماید. بررسی تجربه می
 (. ۱اند )جدول درصد آغاز نموده 5و کمتر از  5کشور( با سطح تورم ۳۱ها )رقمی و اکثریت آنتورمی را با سطح تورم تک

 در کشورهای مختلف . سطح و نوع هدف تورمی در زمان اجرای هدفگذاری تورمی ۱جدول 

 کشور
زمان اجرای 

 هدفگذاری تورم
نرخ تورم هدف 

زمان اجرای  کشور در زمان اجرا
 هدفگذاری تورم

نرخ تورم هدف در 
 زمان اجرا

۱-۳ ۱۹۹0 نیوزلند  ۱-/+۳ ۲005 رومانی 

جمهوری  ۱-/+۲ ۱۹۹۱ کانادا
۴-۸ ۲00۶ صربستان  

 ۲-/+5.5 ۲00۶ ترکیه  ۲ ۱۹۹۲ انگلستان
۲-۳ ۱۹۹۳ استرالیا  ۱.5-/+۴.5 ۲00۶ ارمنستان 

 ۲-/+۸.5 ۲007 غنا ۲ ۱۹۹۳ سوئد
۳-7 ۲007 اروگوئه ۱-/+۳ ۱۹۹7 جمهوری چک  

 ۱-/+۳ ۲00۹ آلبانی ۱-/+۲ ۱۹۹7 اسرائیل
 ۳ ۲00۹ گرجستان ۱-/+۲.5 ۱۹۹۸ لهستان
 ۴.5 ۲0۱۱ پاراگوئه ۲-/+۴.5 ۱۹۹۹ برزیل
 5 ۲0۱۱ اوگاندا ۱-/+۳ ۱۹۹۹ شیلی

۲-۴ ۱۹۹۹ کلمبیا ۳-5 ۲0۱۲ جمهوری دومنیکن   
۳-۶ ۲000 آفریقای جنوبی  ۲ ۲0۱۳ ژاپن 

0.5-۳ ۲000 تایلند ۳.5-۶.5 ۲0۱۳ مولداوی   
 ۴ ۲0۱۴ روسیه ۱-/+۳ ۲00۱ مجارستان

 ۴ ۲0۱5 قزاقستان ۱-/+۳ ۲00۱ مکزیک
 ۲-/+۶.5 ۲0۱5 اکراین ۱.5-/+۲.5 ۲00۱ ایسلند

  ۱7  ۲0۱۶ آرژانتین ۱-/+۳ ۲00۱ جمهوری کره
                                                                                                                                                                                                      

 (.۲0۱۱طور نمونه رجوع کنید به فرانکل )به ۱
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۲-۶ ۲0۱۶ هند ۱-/+۲.5 ۲00۱ نروژ  
 ۱-/+۳ ۲0۱۸ کاستاریکا ۱-/+۲ ۲00۲ پرو

 ۴-۶ ۲0۱۸ جامائیکا ۱-/+۴ ۲00۲ فیلیپین
 5 ۲0۱۹ ازبکستان ۱-/+5 ۲005 گواتماال
 ۲-/+7 ۲0۱۹ تاجیکستان ۱-/+5 ۲005 اندونزی

 المللی پولمنبع: صندوق بین   

 عنوان لنگر اسمیتورمی بهبینی تورم: انتظارات پیش ۲.۴
نگر باشد. تغییر در ابزار سیاست پولی باید قبل از بایست آیندهبا توجه به تأخیر اثرگذاری سیاست پولی، هدفگذاری تورمی ضرورتاً می

و انتظارات تورمی بینی تورم صورت پیشگیرانه انجام پذیرد. بنابراین در چارچوب هدفگذاری تورمی، پیشآنکه نرخ تورم افزایش یابد، به
کند. اگر انتظارات تورمی از هدف تورمی منحرف شود، سیاستگذار پولی توسط بانک مرکزی نقش کلیدی در اعمال سیاست پولی ایفا می

بایست واکنش مناسب برای تغییر ابزار سیاست پولی در راستای انطباق انتظارات تورمی با هدف تورمی اعمال نماید. در واقع می
شود. بر این اساس ضرورت دارد عنوان هدف میانی )لنگر اسمی( به کار گرفته میت تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی بهانتظارا

بینی تورم ایجاد نماید. در این راستا بهتر است بانک مرکزی صرفاً به یک مدل برای بخش برای پیشبانک مرکزی یک چارچوب رضایت
بینی تورم استفاده کند تا نسبت به تحوالت احتمالی تورم در آینده ها و منابع مختلف برای پیشمدل بینی تورم اکتفا ننموده و ازپیش

 اشراف نسبتاً کامل و جامعی داشته باشد. 

 ابزار سیاست پولی در هدفگذاری تورمی  ۳.۴

 ( سیاستی۱نرخ سود )نرخ بهره ۴.۳.۱
است که مسیر پیشنگر نرخ سود در راستای افق زمانی هدف  ۲تورمی، نرخ سود سیاستیابزار اصلی سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری 

کند. نرخ سود سیاستی، بهترین و کاراترین ابزار سیاستی برای هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف در چارچوب تورمی را فراهم می
پذیری، مطلوب سیاست پولی از جمله مبتنی بودن بر بازار، مشاهده های ابزارترین ویژگیهدفگذاری تورمی است. نرخ سود سیاستی از مهم

دهی به پذیری، شفافیت و اثرگذاری باال و سریع برخوردار است که حاکی از قابلیت باالی این ابزار برای جهتگیری، کنترلقابلیت اندازه
نمایند و سپس با ف نرخ سود سیاستی را تعیین میهای مرکزی در چارچوب هدفگذاری تورمی، هدنرخ تورم است. بر این اساس بانک

هدایت نرخ سود سیاستی در محدوده هدف در چارچوب عملیات بازار باز از مجرای اثر آن بر تقاضای کل سعی بر هدایت نرخ تورم در 
های بانکی و سیاستی به نرخنمایند. البته در این مورد دو موضوع مطرح است. اول، نحوه و درجه گذار نرخ سود محدوده هدف تورمی می

ای های بانکی بر تقاضای کل اقتصاد است. در این خصوص مقدار کشش نرخ بهرههای مربوط به مجاری تأثیر تغییر در نرخدوم بحث
 تر دارد. تقاضای پول و سرمایه گذاری برای ارزیابی اثر سیاست پولی مطرح است، که نیاز به بررسی دقیق

اند موضوعی ها مواجهتورم در کشورهای پیشرفته با کران صفر نرخ بهره که با چالش کاهش متوسط سطح قیمتچارچوب هدفگذاری 
 است که برای کشورهایی مانند ایران فعالً مطرح نیست. 

 سیاستی ۳داالن نرخ سود ۴.۳.۲
ای صورت نقطه نرخ سود سیاستی را بههای مرکزی در چارچوب هدفگذاری تورمی عموماً، بانک۲00۸تا پیش از بروز بحران مالی 

اند ، عموماً به سمت هدفگذاری نرخ سود سیاستی در قالب داالن نرخ سود حرکت کرده۲00۸نمودند اما از زمان بحران مالی هدفگذاری می
 شود: که با نرخ سقف و کف مشخص می

ود سیاستی است که در آن بانک مرکزی نسبت به تأمین داالن نرخ سود دارای یک نرخ سقف برای نرخ س الف( سقف داالن نرخ سود:
 نماید. صورت یک شبه اقدام میها بهمنابع مالی بانک

                                                                                                                                                                                                      
1 Interest Rate 

 شود. در ادبیات سیاست پولی از نرخ سود سیاستی با تعابیر مختلف مانند نرخ سود شبانه، نرخ سود بین بانکی و نرخ سود کوتاه مدت یاد می ۲
3 Interest Rate Corridor 
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های مرکزی در رویکرد داالن نرخ سود داالن نرخ سود دارای یک نرخ کف برای نرخ سود سیاستی است. بانک ب( کف داالن نرخ سود:
گذاری این ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی دارای یک نرخ اند. سپردهزد بانک مرکزی ایجاد کردهها را نگذاری ذخایر مازاد بانکامکان سپرده

 کند. مشخص است که کف داالن نرخ سود را مشخص می
های مرکزی با هدایت نرخ سود سیاستی در داالن نرخ سود، نرخ تورم را در محدوده هدف تورمی هدایت به این ترتیب بانک

 نمایند. می
ی عرض داالن نرخ سود در کشورهای منتخب بیانگر این مطلب است که عرض داالن با توجه به نرخ تورم هدف به نحوی تعیین بررس

ها شود تا بانکشود و باعث میشود که بیش از حد عریض نباشد، زیرا یک داالن عریض مانع از توسعه بازار و انتقال سیگنال مناسب میمی
زند. بانکی پیدا کنند که این خود به نوسان نرخ سود )به دلیل نااطمینانی حول نرخ( دامن میمالی از طریق بازار بین تمایل بیشتری برای تأمین

گذاری شود و جذابیت سپردهبانکی میاز طرف دیگر، کاهش شدید عرض داالن این اثر منفی را دارد که باعث کاهش مبادالت در بازار بین
نوبٔه خود تأثیرات دهد که بههایی که مازاد نقدینگی دارند( افزایش میبانکی )برای بانکی در بازار بیندهبه وامرا نسبت  ۱نزد بانک مرکزی

 دارد. منفی زیادی را در پی
دهد که عمده کشورها بعد از بحران ها نشان میعرض داالن نرخ سود در طول زمان و بسته به شرایط اقتصادی قابل تغییر است. بررسی

عرض داالن را  ۲00۸گیری کاهش دادند. برای مثال بانک مرکزی اروپا در اکتبر عرض داالن نرخ سود را به طرز چشم ۲00۸-۲007الی م
مند شود. این اتفاق نیز اخیراً با توجه تری بهرهمند با نرخ مناسبها بتوانند از تسهیالت قاعدهدرصد به یک درصد کاهش داد تا بانک ۲از 

 (.۲درصد کاهش یافته است )جدول 0.۲5درصد به 0.5یروس کرونا در ایاالت متحده افتاده است که داالن از به شیوع و
اند، این داالن را متقارن انتخاب همچنین، عمده کشورهایی که راهبرد تعیین داالن نرخ سود را برای سیاستگذاری پولی به کار بسته

اند. نزدیکی نرخ سود سیاستی به در تعیین سقف و کف داالن رویکرد نامتقارن را برگزیده اند با این وجود کشورهایی هم هستند کهکرده
 سقف یا کف و یا به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد نامتقارن بستگی به سیاست بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی دارد.

 ۲0۲0عرض داالن نرخ سود در کشورهای منتخب در ژوئن  .۲جدول 

 کشور نرخ تورم هدف داالن )درصد( عرض داالن )درصد(

 ایاالت متحده ۲ ( )متقارن(0) -(0.۲5) 0.۲5
 کانادا ۲+/-۱ ( )متقارن(0)-(0.5)  0.5
 روسیه ۴ (  )متقارن(۶)-(۸)  ۲

 سوئد ۲+/-۱ (  )نامتقارن(-0.۱) -(0.۲)  0.۳
 بانک مرکزی اروپا  ۲ (  )نامتقارن(-0.5)-(0.۲5) 0.75

 های مرکزی منبع: سایت بانک                  
 

 بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانایجاد داالن نرخ سود در بازار بین ۳.۳.۴
صورت به۱۳۹۹های پولی در چارچوب هدفگذاری تورم، در خردادماه بانک مرکزی در راستای تکمیل سازوکار عملیاتی اجرای سیاست

 عنوان نرخ سود سیاستی را با نرخ سقف و کف اعالم نموده است: بانکی بهرسمی ایجاد داالن نرخ سود بین 

توانند کسری ذخایر خود را از ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میدر نرخ سقف داالن نرخ سود، بانک الف( سقف داالن نرخ سود:
 أمین کنند.شبه و مشروط به ارائه وثایق کافی تصورت یکطریق اعتبارگیری از بانک مرکزی به

 درصد تعیین نموده و تا کنون تغییری در آن ایجاد ننموده است. ۲۲بانک مرکزی در خردادماه نرخ سقف داالن نرخ سود را 

صورت توانند ذخایر مازاد خود را بهها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میدر نرخ کف داالن نرخ سود، بانک ب( کف داالن نرخ سود:
 گذاری کنند.شبه نزد بانک مرکزی سپردهیک

 درصد تعیین نموده و تا کنون سه مرتبه آن را افزایش داده است. بانک مرکزی ۱0بانک مرکزی در خردادماه نرخ کف داالن نرخ سود را 
 درصد افزایش داده است. ۱۴مرداد به  ۲5درصد و در  ۱۳تیر به  ۱۲درصد، در  ۱۲کف داالن نرخ سود را به  ۱۳۹۹تیر  ۴در 

                                                                                                                                                                                                      
1 Deposit facility 
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 فرآیند تصمیم گیری سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی ۴.۴

 نقش کمیته سیاست پولی ۱.۴.۴
نفره )رئیس کل بانک مرکزی( ی تورمی از یک مدل تصمیم گیری تکگیری سیاست پولی در چارچوب هدفگذارطی سه دهه اخیر، تصمیم

طور میانگین گیری گروهی از کارشناسان در قالب کمیته سیاست پولی بر مبنای این ایده که یک گروه نسبت به یک فرد بهبه یک مدل تصمیم
وب هدفگذاری تورمی، تصمیمات اساسی سیاست کند، تغییر کرده است. بنابراین در کشورهای دارای چارچتصمیمات بهتری اتخاذ می

های مرکزی مختلف، از نظر ساختار عضویت کمیته و ساختار شود. کمیته سیاست پولی در بانکپولی توسط کمیته سیاست پولی اتخاذ می
 (. ۳برگزاری جلسات کمیته متفاوت است )جدول

بایست از نظر تعداد اعضا، ترکیب اعضا )داخلی و ست پولی می: ساختار عضویت کمیته سیاالف( ساختار عضویت کمیته سیاست پولی
های سیاست پولی صرفاً از خارجی( دوره عضویت و امکان عضویت مجدد تعیین گردد. در خصوص ترکیب اعضا، تعداد زیادی از کمیته

 اند.ی خارج از بانک مرکزی تشکیل شدهاعضای داخلی بانک مرکزی و در تعداد دیگر از ترکیب اعضای داخلی بانک مرکزی و خبرگان اقتصاد

بایست از نظر تعداد برگزاری ساختار برگزاری جلسات کمیته سیاست پولی می ب( ساختار برگزاری جلسات کمیته سیاست پولی:
گیری )رأی گیری یا توافقی( و حضور و نحوه حضور دولت در جلسات کمیته جلسات در سال، مدت برگزاری هر جلسه، فرآیند تصمیم

 تعیین گردد.

 کشورهای دارای چارچوب هدفگذاری تورمیساختار عضویت کمیته سیاست پولی و برگزاری جلسات در برخی  .۳جدول 

 کشور

 ساختار برگزاری جلسات کمیته سیاست پولی ساختار عضویت کمیته سیاست پولی
 دوره عضویت تعداد اعضا

امکان تمدید دوره 
 عضویت

تعداد 
در 
 سال

مدت 
برگزاری 

 )روز(

فرآیند 
 حضور دولت گیریتصمیم

 خارجی داخلی خارجی داخلی کل

 رأی گیری ۱ ۱۱ بله 5 7 ۶ ۳ ۹ استرالیا
 بله 

 )با حق رأی(
 خیر اجماع ۴ ۸ بله - 7 0 ۶ ۶ کانادا

 رأی گیری ۱.5 ۸ بله - ۱0 0 5 5 شیلی
 بله

 )بدون حق رأی(

 رأی گیری ۱ ۸ بله - ۶ 0 7 7 جمهوری چک
 بله

 )بدون حق رأی(
 خیر رأی گیری ۳ ۸ بله 5 5 ۲ ۳ 5 ایرلند

 ۴ ۴یا  ۳ 5 ۲ 7 کره جنوبی
 داخلی: بله، یکبار

 رأی گیری ۱ ۸ خارجی: بله
 بله

 )بدون حق رأی(

 ۴ ۶ 5 ۳ ۸ نروژ
 داخلی: بله، یکبار
 خارجی: بله، دوبار

 خیر رأی گیری ۱ ۸

 خیر اجماع ۹ ۸ بله - 5 0 ۴ ۴ نیوزلند
 خیر رأی گیری ۲ ۱۱ خیر ۶ ۶ ۹ ۱ ۱0 لهستان

 خیر رأی گیری ۱ ۶ بله - ۶یا  5 0 ۶ ۶ سوئد

 رأی گیری ۲ ۸ بله - 5 0 ۹ ۹ ژاپن
 بله

 )بدون حق رأی(

 ۸داخلی:  ۴ 5 ۹ انگلستان
 5خارجی: 

 بله رأی گیری ۲ ۸ بله ۳
 )بدون حق رأی(

 0 ۱۲ ۱۲ آمریکا
 ۱۴هیئت:

 - 5ها: بانک
 هیئت: خیر

 خیر رأی گیری ۲ ۸ ها: بلهبانک

 - ۸تا  5 0 ۲۱ ۲۱ حوزه یورو
 هیئت عامل: خیر

ملی: های بانک
 متفاوت

 رأی گیری ۲ ۸
 بله

 )بدون حق رأی(

   Naudon, A., Perez, A. (2017 منبع : )  
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 عنوان کمیته سیاست پولی پیشنهاد تغییر در شورای پول و اعتبار به 
رسد نماید که با توجه به تجربیات جهانی به نظر میدر حال حاضر در ایران شورای پول و اعتبار عمالً نقش کمیته سیاست پولی را ایفا می

 تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی که وزن مقامات بانک مرکزی در آن تقویت گردد، ضرورت دارد. 
افزایش تعداد اعضا د اعضای شورا در کنار تغییر ترکیب اعضا نیز باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به تجربیات جهانی، کاهش تعدا

گیری بر اجماع در همچنین با توجه به غلبه رویکرد رأیها را کاهش و خطر بروز سواری مجانی را افزایش دهد. تواند میزان مشارکت آنمی
ایای این رویکرد همچون افزایش میزان پاسخگویی اعضا در قبال تصمیمات اخذ گیری شوراهای پولی کشورها و نظر به مزساختار تصمیم

 جای اجماع جایگزین گردد. گیری بهشود رویکرد رأیشده و شفافیت حول تفاوت نگرش اعضا به سیاست پولی مناسب، پیشنهاد می
 رسانی شود.ستی اتخاذ شده به نحو مناسب اطالعصورت منظم برگزار و تصمیمات سیاهمچنین الزم است جلسات شورای پول و اعتبار به

 نقش کارشناسان بانک مرکزی ۲.۴.۴
کنند. کارشناسان بانک گیری سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی نقش حساسی ایفا میکارشناسان بانک مرکزی در فرآیند تصمیم

های تحوالت و تصمیمات سیاستی از طریق گزارش دهی نگرش اعضای کمیته سیاست پولی در خصوصمرکزی نقش مهمی در شکل
 ویژه تورم دارند. بینی متغیرهای اقتصادی بهانداز اقتصادی و پیشسیاستی، ارائه و ارزیابی سناریوهای مختلف سیاستی، ارائه چشم

 (:۱تدوین گزارش سیاست پولی )گزارش تورم 
شود کنند و در آن علل تصمیمات سیاستی توضیح داده میتهیه و منتشر می های مرکزیترین گزارش ادواری است که بانکگزارش تورم مهم

دهد. گزارش تورم توسط کارشناسان بانک مرکزی و زیر نظر انداز پیشنگر از مسیر سیاست پولی و شرایط اقتصاد کالن ارائه میو یک چشم
 شود. گیران سیاست پولی تدوین میتصمیم

های مختصر و تصمیمات شود و بیانیهفصلی و در هماهنگی با جلسات کمیته سیاست پولی منتشر می صورتهای تورم عموماً بهگزارش
انداز بانک مرکزی های گزارش تورم، چشمترین بخشکند. یکی از مهمتر پشتیبانی میهای جامعسیاستی کمیته سیاست پولی را با ارائه تحلیل

است که بر اساس ارزیابی بانک از متغیرهای اسمی و حقیقی، شرایط مالی و اقتصادی از اقتصاد و تورم در افق زمانی سیاست پولی 
 شود.انداز و همچنین مسیر مورد انتظار سیاست پولی ارائه میهای مربوط به این چشمالمللی و ریسکبین

 نقش قواعد سیاست پولی  ۳.۴.۴
عنوان ابزار سیاست پولی به تعداد اندکی از متغیرهای مدت( را بهتاهقواعد سیاست پولی روابط کمی هستند که نرخ سود سیاستی )کو

نمایند. البته بکارگیری قواعد سیاستی ویژه انحراف نرخ تورم از هدف تورمی و همچنین انحراف تولید از تولید بالقوه مرتبط میاقتصادی به
صورت مکانیکی تغییرات الزم در ابزار سیاست پولی )نرخ سود( معین در چارچوب هدفگذاری تورمی به این معنا نیست که این قواعد به

گیری سیاست کنند؛ چراکه این به معنای حذف نقش کمیته سیاست پولی در فرآیند تصمیمدر راستای دستیابی به هدف تورمی را تعیین می
از مدل اقتصادی را که ممکن است  پولی است. همچنین قواعد سیاست پولی ممکن است برخی تغییرات جاری اقتصاد و عناصر خارج

گیری سیاست پولی بسیار مهم باشد را در نظر نگیرد. در واقع قواعد سیاست پولی و نتایج حاصل از آن یک مبنا و راهنما در برای تصمیم
ی نقشی کلیدی در گیری کمیته سیاست پولی است. بنابراین اگرچه قواعد سیاست پولخصوص میزان تعدیل ابزار سیاست پولی برای تصمیم

 صورت خودکار و مستقل از کمیته سیاست پولی نیست. گیری سیاست پولی دارند، اما این نقش بهفرآیند تصمیم
صورت کمی برآورد نموده و تغییرات مورد بر این اساس ضرورت دارد بانک مرکزی قاعده یا قواعد مورد نظر سیاست پولی خود را به

جهت هدایت نرخ تورم در محدوده هدف تورمی برآورد نماید. برآوردهای نرخ سود سیاستی بر اساس قواعد نیاز در نرخ سود سیاستی را 
گیرد و بر اساس آن و ارزیابی وضعیت اقتصادی، کمیته سیاست سیاست پولی در جلسات کمیته سیاست پولی مورد بحث و بررسی قرار می

 نماید.میگیری پولی در خصوص تغییرات نرخ سود سیاستی تصمیم

 ۳در راستای پاسخگویی و شفافیت ۲تنظیم سیاست ارتباطی بانک مرکزی ۴.5
نماید و مقامات پولی برای توضیح تصمیمات سیاست پولی هدف تورمی یک معیار مشخص برای ارزیابی سیاست بانک مرکزی فراهم می

ر ارتباط نزدیک با شفافیت قرار دارد. برای افزایش اثربخشی بایست پاسخگو باشند. همچنین پاسخگویی دگیرند و میمورد سؤال قرار می
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صورت شفاف به عموم مردم اعالم سیاست پولی تحت هدفگذاری تورمی، مقامات پولی باید تغییرات سیاستی و دالیل این تغییرات را به
اف سیاست پولی را فراهم خواهد نمود که نماید. این افزایش شفافیت و پاسخگویی، موجبات افزایش اعتبار بانک مرکزی در پیگیری اهد

ها و دستمزدها را کاهش در نتیجه آن اثربخشی سیاست پولی تقویت شده و تأخیر تغییرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی مانند قیمت
حوی است که این اطمینان را فراهم دهد. البته این به این معنا نیست که ارتباط هرچه بیشتر بانک مرکزی بهتر است بلکه ارتباط بهینه به نمی

 کنند. های کلیدی را دریافت و فهم مینماید که کارگزاران اقتصادی به نحوی مؤثری پیام
بایست یک چارچوب مؤثر سیاست ارتباطی در راستای پاسخگویی و شفافیت تدوین و اجرا نماید. بر این اساس بانک مرکزی می

مشی سیاست صورت ارائه اطالعات از سوی بانک مرکزی به عموم در رابطه با اهداف و خطان بهتوسیاست ارتباطی بانک مرکزی را می
کاری بایست پنهانهای مرکزی این بود که می، باور بانک۹0های آینده تعریف کرد. تا قبل از دهه انداز اقتصاد کالن و سیاستپولی، چشم

ن بود که سیاستگذاران پولی باید در حداقل ممکن و در ابهام سخن بگویند. در دو دهه نمایند. در محافل بانکداران مرکزی اعتقاد بر ای
ویژه تحت چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی تبدیل شده است و اهمیت آن رسانی به رکن مهمی از سیاستگذاری پولی بهگذشته، اطالع

رسانی مناسب در رابطه با اقدامات و ولی وجود دارد که اطالعدر حال افزایش است. در حال حاضر این اجماع در میان اقتصاددانان پ
های بانک مرکزی، در کاهش نااطمینانی ـ که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند ـ ضروری است. سیاست پولی موفق تنها به سیاست

الت آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد در کارایی دهی انتظارات کارگزاران از تحومعنی کنترل مؤثر بر ابزار سیاست پولی نیست، بلکه شکل
 .۱است« هنر مدیریت انتظارات»های پولی نقش مؤثری دارد. به بیان دیگر، شیرازه سیاست پولی سیاست

ای برخوردار است زیرا در این های ارتباطی بانک مرکزی از اهمیت ویژههای اوج عدم قطعیت و نااطمینانی، استراتژیدر دوره
دریافت اطالعات شفاف در رابطه با وضعیت اقتصاد و منطق تصمیمات سیاست پولی، برای عموم مردم و خصوصاً فعاالن ها، دوره

ای در حوزه برقراری ارتباط با فعاالن بازارهای سابقههای بیبازارهای مالی مهم و حیاتی است. این شرایط ویژه، بانک مرکزی را با چالش
سازد. برخی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که تحت شرایط اطالعات ناکامل و نااطمینانی که مالی و عموم مردم مواجه می

سیاستگذار از وضعیت اقتصاد اطالعات دقیقی ندارد، شفافیت کامل ممکن است باعث واکنش بیش از حد فعالین اقتصادی به 
  ۲لزوماً بهترین رویکرد اطالعاتی نیست. های اطالعاتی بانک مرکزی شود. در این شرایط شفافیت کاملسیگنال

 مزایای سیاست ارتباطی کارآمد ۱.5.۴
ویژه در چارچوب هدفگذاری تورمی است. هرقدر بانک مرکزی بتواند روی سیاستگذاری پولی بههای بزرگ پیشارتباط موفق یکی از چالش

با توجه به اینکه  شده کاراتر خواهد بود.باشد، سیاست پولی اعمالدر توضیح دالیل اتخاذ تصمیمات سیاست پولی به عموم مردم موفق 
کند، در صورتی که بانک مرکزی بتواند انتظارات را به خوبی تحت کنترل انتظارات در سازوکار انتقال سیاست پولی نقش مهمی ایفا می

تواند بخش مهم و رسانی میدهند که اطالعنشان می درآورد، دستیابی به اهداف سیاست پولی با توفیق بیشتری همراه خواهد بود. شواهد
 توان به موارد ذیل اشاره نمود:ترین مزایای سیاست ارتباطی کارآمد میمؤثری از جعبه ابزار بانک مرکزی باشد. از مهم

 الف( تسهیل دستیابی به اهداف سیاست پولی از طریق جلب اعتماد عمومی 
ای برخوردار است. ارتباط امات سیاستی معتبر برای دستیابی به اهداف سیاست پولی از اهمیت ویژهسیاست ارتباطی کارآمد به همراه اقد

گیری انتظارات داشته باشد. کاهش انتظارات تورمی یکی از مواردی است که اقتصاددانان در تواند نقش مهمی در شکلبانک مرکزی می
 های پولی شود.تواند منجر به تأثیر بیشتر سیاست، این امر میاندسازی بر آن تأکید کردههای شفافرابطه با سیاست

 پذیری تصمیمات سیاست پولی بینیب( افزایش پیش
های بانک مرکزی و در نتیجه کاهش نااطمینانی در بازارهای مالی منجر پذیری اقدامات و سیاستبینیتر به افزایش پیشسیاست پولی شفاف

های بینی سیاستتواند توانایی بخش خصوصی را در پیشرسانی بانک مرکزی میعدم تقارن اطالعات، اطالعشود. در شرایط نابرابری و می
ها مؤثر است. هر قدر توانایی بانک مرکزی در تحت های پولی در افزایش کارایی سیاستپولی افزایش دهد. درک بهتر عموم از سیاست
ـ بیشتر باشد، قابلیت آن در تأثیرگذاری نفوذ درآوردن انتظارات بازار در مورد مسیر آین ده ابزار سیاستگذاری پولی ـ و نه صرفاً سطح جاری آن 

 بر اقتصاد بیشتر خواهد بود.
 

                                                                                                                                                                                                      
1 Woodford, M. (2001) 

 .2016Naini and Naderain (-Jalali(برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به  ۲
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  ج( تقویت تأثیرگذاری سیاست پولی بر بازارهای مالی
سیاست ارتباطی، انتظارات را تحت تأثیر قرار توانند از طریق های مرکزی میگیرند، بانکهایی که بازارهای مالی در تالطم قرار میدر دوره

دهد. های مقامات پولی واکنش نشان میطور معناداری به سخنرانیهای مالی بهدهند. شواهد تجربی حاکی از آن است که قیمت دارایی
صورت پذیرد، واکنش  رسانی توسط رئیس بانک مرکزیهای مطالعات تجربی، بازارهای مالی زمانی که اطالعهمچنین بر اساس یافته

 دهند.تری نشان میقوی

 محتوای اطالعاتی در سیاست ارتباطی ۲.5.۴ 

 الف( اعالم هدف تورمی
اعالم تورم هدف در چارچوب هدفگذاری تورمی توسط بانک مرکزی حداقل دو مزیت به همراه دارد. اول اینکه اعالم هدف کمّی تورم، 

عالم هدف کمّی تورم به لنگرکردن نماید. دوم اینکه ازی را در برابر تعهدش قابل ارزیابی میپاسخگویی را تسهیل و عملکرد بانک مرک
توانند به تثبیت نرخ تورم در نوبٔه خود میکند و انتظارات تورمی که به خوبی لنگر شده باشند بهانتظارات کارگزاران اقتصادی کمک می

 محدوده هدف تورمی کمک کنند.

 یاستیب( اعالم تصمیمات س
موقع و صریح تصمیمات نمایند. اعالم بههای مرکزی عموم مردم را از تصمیمات سیاست پولی آگاه میدر چارچوب هدفگذاری تورمی بانک

دهد. کاهش تورش ها راجع به مصوبات کمیته سیاست پولی، تورش انتظارات را کاهش میتواند با رفع حدس و گمانسیاست پولی می
رسانی در مورد جلسات کمیته بندی و محتوای اطالعتواند به بهبود در کارایی سیاست پولی منجر گردد. زمان خود مینوبٔهانتظارات به

های مرکزی با درجه شفافیت باال نشان های مرکزی متفاوت است. نگاهی به عملکرد بانکطور قابل توجهی در میان بانکسیاست پولی به
کنند. برخی از رگزاری جلسات کمیته سیاست پولی، یک خبر مطبوعاتی شامل مصوبات شورا را منتشر میها پس از بدهد که تمامی آنمی

کنند. کوتاهی کنفرانس خبری برگزار می های مرکزی )مانند سوئد، جمهوری چک و اروپا( پس از اتخاذ تصمیمات سیاستی، با فاصلهبانک
کند. همچنین بیشتر ها برای بخش خصوصی میشدن سیاستشایانی به شفاف های خبری کمکجلسات پرسش و پاسخ در این کنفرانس

 کنند.ها صورتجلسات کمیته خود را منتشر میاین بانک

 های مرکزی منتخب(رسانی در مورد تصمیمات سیاست پولی )بانکنحوه اطالع .۴جدول 

 فدرال رزرو انگلستان اروپا جمهوری چک سوئد های مرکزیبانک
 سریع تصمیمات سیاستیاعالم 

      خبر مطبوعاتی بعد از هر جلسه کمیته سیاست پولی
 ۸ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۸ تواتر )مرتبه در سال(
  × ×   ها در خبر مطبوعاتیگیریتوضیح علل تصمیم

 کنفرانس خبری بعد از هر جلسه شورا کمیته سیاست پولی
 × × ۱۱ ۱۲ *فصلی تواتر )مرتبه در سال(

 × × دقیقه ۴5 ساعت ۳تا  ۲ **دقیقه ۹0 زمان تأخیر بعد از اعالم خبر مدت
 × ×    همراه با جلسات پرسش و پاسخ

 اطالعات تکمیلی
   ×   انتشار صورتجلسات

 هفته ۸تا  5 روز ۱۳ × روز ۱۲ هفته ۲ تأخیر در انتشار صورتجلسات
 

 شود.کمیته سیاست پولی، کنفرانس خبری برگزار میهای سیاستی توسط * در سوئد در مواقع تغییر نرخ
 ساعت است. ۴**دو بار در سال، مدت زمان وقفه میان خبر مطبوعاتی و کنفرانس خبری 

 های مرکزی مذکور( و درگاه بانک۲00۸) ۱منبع: بالیندر و همکاران
 

 

                                                                                                                                                                                                      
1 Blinder, A. S., Ehrmann, M., Fratzscher, M., De Haan, J., & Jansen, D. J. (2008) 
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 انداز اقتصادیج( اعالم چشم
یک از متغیرهای اقتصاد انداز کدامتحت هدفگذاری تورمی این است که تعیین نماید چشم جنبه مهم دیگر از استراتژی ارتباطی بانک مرکزی

بینی بانک مرکزی از نرخ تورم، رشد اقتصادی و سایر تواند شامل پیشکالن را در اختیار عموم قرار دهد. این مجموعه از اطالعات می
طور معناداری با یکدیگر تفاوت و میزان ارائه این اطالعات به عموم به های مرکزی در نحوهمتغیرهای کلیدی اقتصاد کالن باشد. بانک

 کند، گزارش تورم است.های ادواری که چشم انداز اقتصادی را از منظر بانک مرکزی ارائه میترین گزارشدارند. یکی از مهم

 د( مسیر آتی سیاست پولی 
های مرکزی کنند. هدف بانکرسانی میابزار سیاست پولی )نرخ سود( اطالع های مرکزی تحت هدفگذاری تورمی در مورد مسیر آیندهبانک

 رسانی در مورد مسیر آتی سیاست پولی، تصحیح انتظارات و کاهش تخصیص نادرست و ناکارای منابع است.از اطالع

 رسانیهای هدف بانک مرکزی برای اطالعگروه ۳.5.۴

 الف( فعاالن بازارهای مالی 
گیری انتظارات و برآوردهای فعاالن بازارهای مالی از اقدامات سیاستی آتی است، اقداماتی که ارزش بانک مرکزی، مبنای شکل رسانیاطالع
زمان به شفافیت و کارایی دهد. هدف بانک مرکزی از برقراری ارتباط با این گروه هدف، دستیابی همهای مالی را تحت تأثیر قرار میدارایی

طور معناداری اثرات مخرب ات فعاالن بازار، با اقدامات آتی بانک مرکزی در یک راستا قرار گیرند، هر تغییر در سیاست بهاست. اگر انتظار
درستی تفسیر نگردد، ممکن است فعاالن اش بهکمتری خواهد داشت. بانک مرکزی بایستی از این مسئله آگاه باشد که اگر سیاست ارتباطی

های اقتصادی بزرگی را به همراه داشته باشد. در نتیجه، ارتباط بانک مرکزی تواند بالقوه زیانا اتخاذ کنند که میبازار تصمیمات نادرستی ر
 ای از اصول به شرح زیر استوار باشد:با فعاالن بازارهای مالی بایستی بر مجموعه

  تواند بازارهای مالی را تکان دهد.چه نخواهند ـ میبانک مرکزی بایستی آگاه باشد که ارتباطش با فعاالن بازارها ـ چه بخواهند و 
 آشکار  ۱منظور تحریک بازارهای مالی استفاده کند که یک ناترازیبانک مرکزی بایستی تنها در مواقعی از سیاست ارتباطی خود به

 های مورد انتظار بانک مرکزی وجود دارد.های بازار و سیاستمیان قیمت
 اشتباه در بازار و در نتیجه لزوم برقراری ارتباط با فعاالن بازار، بایستی استراتژی ارتباطی بانک گذاری در هنگام بروز قیمت

گیری بانک مرکزی ـ صورت پذیرد. اظهارنظرهای متفاوت اعضای مرکزی تنها از طریق یک کانال ـ برای مثال بدنه ارشد تصمیم
 بازار، ناترازی را تشدید نماید.جای هدایت تواند بهشورا و مدیران ارشد بانک مرکزی می

 شود، بانک های افراد دچار نوسان میهای نامعتبر و یا اظهار نظر و ارزیابیواسطٔه دریافت اخبار و شایعهدر مواقعی که بازار به
است رئیس  ها، سیاست ارتباطی اصالحی را اتخاذ نماید. برای مثال در این شرایط بهترمنظور کاهش سوءتفاهممرکزی بایستی به

 )یا سخنگوی( بانک مرکزی به فعاالن بازار توصیه نماید که به این اختالالت توجهی نکنند.

 ب( مقامات سیاسی
های اقتصاد کالن است. ارتباط میان هدف اصلی ارتباط بانک مرکزی با مقامات دولتی، تضمین پاسخگویی مناسب و بهبود کارایی سیاست

تواند از طریق بایست در یک چارچوب شفاف و روشن برقرار شود. تعامل بانک مرکزی با مجلس میمیبانک مرکزی و مقامات سیاسی 
های پولی ایجاد گردد. از سویی دیگر، اظهارنظرهای متفاوت مقامات ای رئیس بانک مرکزی در رابطه با سیاستگذاریهای دورهگزارش

شود و در نتیجه کارایی کلی سیاست های غیرضروری را سبب میولی، اختاللسیاسی در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به سیاست پ
کنند و به بانک مرکزی کند. در بیشتر کشورهای پیشرفته، مقامات سیاسی در رابطه با سیاست پولی اظهار نظر نمیپولی را خدشه دار می

 ت یابد.شده دسدهند تا با تسلط بر ابزار سیاست پولی، به اهداف تعییناجازه می

 ج( عموم مردم
طور مستقیم و غیرمستقیم در زندگی آحاد مردم تأثیر انکارناپذیری دارد، از آنجا که عملکرد بانک مرکزی و تصمیمات مقامات این بانک به

قراری ارتباط بانک مرکزی از بر .یابدشده در بانک، ضرورت و اهمیت میهای انجامهمراهی مردم و تعبیر و تفسیر صحیح و منطقی فعالیت
نماید: کارایی سیاست پولی و پاسخگویی. با توجه به این اهداف، سیاست ارتباطی بانک مرکزی با توده با مردم دو هدف اصلی را دنبال می

 های ارسالی استوار گردد.مردم بایستی بر ساده و قابل فهم بودن پیام

                                                                                                                                                                                                      
1 Misalignment 



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
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 رسانیهای اطالعکانال ۴.5.۴
وسیعی از ابزارهای ارتباطی استفاده نمایند. هر یک  توانند از مجموعهبرقراری ارتباط با عموم و فعاالن بازارها می منظورهای مرکزی بهبانک

توان به خبر ترین ابزارهای برقراری ارتباط میبرند. از مهمهای مرکزی، در چارچوب ارتباطی خود ترکیبی از ابزارها را به کار میاز بانک
ها بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد، گزارشخبری، انتشار صورتجلسات و آرای هر یک از اعضای شورا، انتشار پیش مطبوعاتی، کنفرانس

های ها، جلسات توجیهی با رسانهها، سخنرانیهای ماهانه، گزارش سیاست پولی و ...(، گزارش سیاست پولی به مجلس، مصاحبه)بولتن
های آموزشی )در زمینه مفاهیم اقتصادی و سیاستگذاری پولی( و مسابقات و/ بازی/ انیمیشنها، ویدئجمعی، مقاالت پژوهشی، کنفرانس

 های مرکزی قرار گیرند.های هدف مختلف مورد استفاده بانکرسانی به گروهتوانند در تواتر مختلف و برای اطالعای اشاره کرد که میمدرسه

 های مرکزیتژی ارتباطی بانکهای هدف استراها و گروهابزارها، کانال .5جدول 

 گروه هدف محتوا زمان هاکانال ابزارها

 سایت، نسخٔه چاپیوب خبر مطبوعاتی
بالفاصله پس از 

 جلسات شورا
تصمیمات سیاست پولی، بعضی اوقات همراه با 

 توضیحات مختصر راجع به مصوبات شورا
توده مردم، بازارها و 

 هارسانه

 پخش تلویزیونی کنفرانس خبری
اندکی بعد از پایان 

 جلسات شورا

توضیح علل مصوبات شورا، ارزیابی از وضعیت 
گاه اظهار نظر جاری اقتصاد و چشم انداز آینده، گه

های اقتصادی نظیر در مورد سایر سیاست
 های مالیسیاست

توده مردم، بازارها و 
 هارسانه

فته ه ۱۳تا  ۲بین  سایت و نسخٔه چاپیوب انتشار صورتجلسات شورا
 بعد از جلسه شورا

گرفته در های صورتارائه اطالعات راجع به بحث
ها، سناریوهای گیریشورا )شامل دالیل تصمیم

 سیاستی و ...(

توده مردم، بازارها و 
 هارسانه

انتشار آرای هر یک از 
 اعضای شورا

همراه با  سایت و نسخٔه چاپیوب
 صورتجلسه شورا

شورا و توضیح آرای ارائه آرای هر یک از اعضای 
 مخالف

توده مردم، بازارها و 
 هارسانه

 ماهانه، فصلی سایت، نسخٔه چاپیوب هابینیانتشار پیش
بینی نرخ تورم، رشد اقتصادی و سایر ارائه پیش

 متغیرهای کلیدی
تحلیلگران، فعاالن بازار و 

 عموم مردم
های ماهانه، ها )بولتنگزارش

 گزارش سیاست پولی و ...(
 سایت، نسخٔه چاپیبو

ماهانه، فصلی و 
 ساالنه

تحلیل مسائل مربوط به سیاست پولی، ارزیابی 
 وضعیت جاری اقتصاد و ارائه چشم انداز اقتصادی

فعاالن بازار، عموم مردم و 
 هارسانه

گزارش سیاست پولی به 
 مجلس

گزارش زنده در تلویزیون و 
رادیو، نسخٔه چاپی، 

 سایتوب
 دو بار در سال

های پولی و پاسخ به توضیح سیاستگذاری
 سؤاالت نمایندگان

 سیاستمداران، عموم مردم

 - های جمعیرسانه هامصاحبه
ها و مسائل کلیدی سیاست پولی )شامل استراتژی
های مصوبات(، مشکالت جاری در زمینه سیاست

 اقتصادی، موضوعات خاص

فعاالن بازار، عموم مردم و 
 هارسانه

 هاسخنرانی
های تعامل مستقیم، رسانه

جمعی  و انتشار در 
 سایت بانکوب

- 
ها و مسائل کلیدی سیاست پولی )شامل استراتژی
های مصوبات(، مشکالت جاری در زمینه سیاست

 اقتصادی، موضوعات خاص

فعاالن بازار، عموم مردم و 
 هارسانه

دیدار نمایندگان بانک مرکزی  جلسات توجیهی
 نگارانبا روزنامه

های شدن سیاستگذاریارائه توضیح برای روشن در صورت نیاز
 پولی

 هانمایندگان رسانه

 مقاالت پژوهشی
سایت بانک انتشار در وب

مرکزی و نسخٔه چاپی در 
 مجالت اقتصادی

 طور منظمبه
های تخصصی شده در زمینهمطالعات انجام

اقتصاد کالن، بانکداری مرکزی و 
 های پولیسیاستگذاری

اهیان، افراد دانشگ
مند به موضوعات عالقه

 اقتصادی

 طور منظمبه تعامل مستقیم هاکنفرانس
های تخصصی شده در زمینهمطالعات انجام

اقتصاد کالن، بانکداری مرکزی و 
 های پولیسیاستگذاری

دانشگاهیان، افراد 
مند به موضوعات عالقه

 اقتصادی
های ویدئو/بازی/انیمیشن

مفاهیم آموزشی )در زمینه 
 اقتصادی و سیاستگذاری پولی(

 طور منظمبه سایتوب
آموزش مفاهیم کلیدی در اقتصاد و موضوعات 

مربوط به سیاستگذاری پولی و کنترل نرخ تورم به 
 زبان ساده

آموزان، دانشجویان دانش
مند به معلمان، افراد عالقه

 موضوعات اقتصادی

 گیری در سیاستگذاری پولیآشنایی با فرایند تصمیم طور منظمبه تعامل مستقیم ایمسابقات مدرسه
نوجوانان و معلمان 

 مدارس

 های مرکزی )با درجه شفافیت باال(منبع: درگاه بانک
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 نکاتی در خصوص سیاست ارتباطی بانک مرکزی ایران در چارچوب هدفگذاری تورمی 5.5.۴
 درستی توسط فعاالن بایست در برقراری ارتباط، محتاطانه عمل نماید و از این مسئله آگاه باشد که پیامی که بهبانک مرکزی می

ها تحمیل نماید. یک چارچوب تواند زیان قابل توجهی را به بازارها، خانوارها و بنگاهبازارهای مالی یا عموم مردم درک نگردد، می
های قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل جای دربرداشتن منافع، زیانتواند بهامناسب طراحی و یا اجرا شود، میطور نارتباطی که به

رسانی و تعامل ناهماهنگ ساز ایجاد اطمینان و حمایت مردمی است. در مقابل، اطالعها زمینهنماید. سازگاری ارتباط و اتخاذ سیاست
 تری در بازارها دامن زند. وسانات گستردهتواند به نو اشتباهات سیاستگذاری می

 گردد در گیری انتظارات بخش خصوصی، توصیه میموقع و منظم آمارها و اطالعات اقتصادی در شکلبا توجه به اهمیت انتشار به
تعهد گردد تا در اضافه گردد و بانک مرکزی م« تقویم انتشار آمار»در درگاه بانک مرکزی، بخشی با عنوان « هاآمارها و داده»بخش 
 شده، آمار مربوطه را در درگاه بانک منتشر نماید.های اعالمتاریخ

 بینی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلیدی، در ایران تا کنون های مرکزی در انتشار منظم پیشرغم تجربه بانکعلی
اقتصادی )و باألخص نرخ تورم( نپرداخته است. با توجه به نقش  بینی متغیرهایبانک مرکزی به انتشار عمومی آمار مربوط به پیش

شود کنند، پیشنهاد میهای پولی ایفا میها در مدیریت انتظارات بخش خصوصی و همچنین کارایی سیاستبینیمؤثری که این پیش
 انداز اقتصادی بپردازد. خود از چشم بینیـ در تواتر فصلی ـ به ارائه پیش صورت ادواریبه« گزارش تورم»بانک مرکزی با انتشار 

 ها مشروط به اطالعات و بینیهایش به بخش خصوصی بایستی بر این مسئله تأکید نماید که این پیشبینیبانک مرکزی در ارائه پیش
ی کالن، امکان هاشرایط جاری اقتصاد است و بنابراین با توجه به وجود نااطمینانی در مورد شرایط اقتصادی و ماهیت تصادفی شوک

 شده متغیرها وجود دارد. های اعالم شده و مقادیر محققبینیبروز شکاف میان پیش
 رسانی به فعاالن بازارها و عموم مردم، بایستی به نظرها و ارتباط بایستی دوطرفه باشد. به این معنی که بانک مرکزی در کنار اطالع

های دهند، توجه نماید. امروزه بانکهای جمعی ارائه میاساتید اقتصاد در رسانهپیشنهادهایی که تحلیلگران بازارها، متخصصان و 
های تلویزیونی و جراید مواجه هستند که تأثیر زیادی بر اذهان عمومی ها، کانالشده در وبالگمرکزی با انبوهی از نظرات منعکس

 تواند در بعضی مواقع کارگشا باشد.ه انتقادات مطرح شده میهای پیشنهادی کارشناسان و پاسخ بحلدارد. توجه بانک مرکزی به راه
 اش در رسیدن به اهداف سیاست پولی را ها و تواناییهای مربوط به مأموریتیک وظیفه مهم بانک مرکزی این است که محدودیت

گیری انتظارات ی پرهیز از شکلروی سیاستگذار پولی براهای پیشرسانی در رابطه با محدودیتبرای عموم مردم توضیح دهد. اطالع
 تبع آن از دست رفتن اعتبار بانک مرکزی الزم و ضروری است. نادرست و به

  با توجه به شفافیت اندک در رویٔه اتخاذ تصمیمات سیاست پولی در ایران، بهتر است اقداماتی در جهت بهبود شفافیت در اتخاذ
رسیدن به تصمیمات سیاستی در جلسات شورا انجام پذیرد. در این راستا، برگزاری های شورای پول و اعتبار و نحوه گیریتصمیم

تواند به درک عمومی از علل و منطق تر مصوبات شورا میکنفرانس خبری پس از جلسات شورای پول و اعتبار، ضمن بررسی دقیق
تواند بر شفافیت و پاسخ همراه باشد میها کمک شایانی نماید. همچنین، در صورتی که این کنفرانس با پرسش گیریتصمیم
های پولی در گیری سیاستتری را راجع به نحوه تصمیمتواند اطالع مفصلافزاید. انتشار صورتجلسات شورا نیز میرسانی بیاطالع

 اختیار عموم قرار دهد.
 گاهی عموم مردم در رابطه با مسائل و موضوعات اقتصادی، مشکلی است که خص های مرکزی در کشورهای وصاً بانکسطح سواد و آ

های ارتباطی خود با آن مواجه هستند. هر چه درک عموم از مسائل اقتصادی و موضوعات در حال توسعه در رابطه با استراتژی
تا رسانی بانک مرکزی در جهت کنترل انتظارات بیشتر خواهد بود. بنابراین الزم است بانکداری مرکزی بیشتر باشد، کارایی اطالع

بانک مرکزی اقداماتی را در جهت افزایش درک عموم مردم از مفاهیم کلیدی اقتصادی انجام دهد. استفاده از ابزارهای ترویج مفاهیم 
های بانکداری مرکزی و اختصاص بخشی از درگاه بانک مرکزی به آموزش مفاهیم اقتصادی به عموم مردم به زبان ساده )شامل ویدئو

 تواند به درک عمومی از موضوعات سیاست پولی کمک شایانی نماید. بروشورها( می ها وآموزشی و گزارش
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 مدیریتی هخالص
ید محسوب رونق تول یپول رفع موانعطراحی اوراق گام )گواهی اعتباری مولد( یکی از اقدامات اصلی بانک مرکزی در دولت دوازدهم جهت 

تواند دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را ارتقا بخشیده و بستر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شود. این ابزار میمی
 بازار سرمایه جهت تأمین مالی تولید با نگرانی کمتر از نشت منابع به بخش غیرمولد اقتصاد را فراهم سازد. 

های اوراق گام، ماهیت فقهی و حقوقی این اوراق را مورد بررسی کند تا ضمن تبیین ماهیت، ضرورت و کارویژهاین تحقیق تالش می
اوراق گام در  یژگیو ینترو مهم ترینیاصلدهد که آمده نشان میدستهای تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا بهقرار دهد. یافته

اوراق گام  یو بخش مولد اقتصاد است. درواقع، طراح یداز تول یتابزار در حما ینا یرتأث ی،مال ینتأم یهابزارها و روشا یربا سا یسهمقا
کوچک و متوسط(  یهابنگاه مالی ینتأم یژهواز بخش مولد اقتصاد )به یتحما یدر راستا یبخش گذارییاستس یاست که نوع یاگونهبه

اوراق گام،  یقاز طر یمال یندر تأم ی،متعارف بانک یالتبرخالف تسه ین. همچندهدیرا پوشش نم ولدیرمغ هاییتمحسوب شده و فعال
 یاوراق گام را ابزار توانیاساس م ین. بر ایابدیاقتصاد به حداقل کاهش م یرمولداز بخش مولد به بخش غ یالتبابت نشت تسه ینگران

 «ییزدامانع-هایبانیپشتید: تول»و شعار سال  «یمل یدتول یکل هاییاستس» ،«یومتاقتصاد مقا یکل هاییاستس»تحقق  یمؤثر در راستا
 در نظر گرفت. 

. درواقع، هرچند در اوراق گام بانک تنها با شودیاعتبار مولد محسوب م یگواه یگرمشخصه د یدی،تول یهابنگاه یاهرم یمال ینتأم
بنگاه  یندر رابطه با ا ینو تضام یقو أخذ وثا ینهاده طرف حساب بوده و اعتبارسنج یدارخر یابنگاه متعهد  یعنیارزش  یرهحلقه زنج یناول

 . گیرندیقرار م یمال ینبدون مراجعه به بانک، مورد تأم یزارزش حضور دارند ن یرهکه در زنج یدیتول یهابنگاه یرسا یشود، اما تمامیانجام م
الگو، بانک دو نقش  ینعقد ضمانت است. در ا بریدر رابطه اوراق گام، مبتن یفقه یراهکار مصوب شورا حقوقی،-یلحاظ فقهبه

جعاله »آن را  توانیارائه خدمت است که م یاوراق را برعهده دارد. مورد اول درواقع نوع« ضامن بازپرداخت» ینو همچن« عامل صدور»
و آن  کندینهاده ارائه م یدارخاص به بنگاه خر یبانک خدمت ینجادر ا یگر،دعبارتدر نظر گرفت. به« خدمت یدجعاله خر» یا «یرتسهیالتیغ

 یافتخدمت )صدور اوراق گام( کارمزد در ینبابت ا تواندیاست و طبعاً بانک م یبانک شدهینتضم یهابنگاه به چک یعاد یهاچک یلتبد
ضمانت  دهد،یوراق گام را به درخواست بنگاه انجام مصدور ا ینکهبر ابانک عالوه یعنیاست؛  بطبانک مرت یکند. مورد دوم به نقش ضمانت

خدمت متفاوت از  ین. طبعاً اگرددیاوراق م ینقدشوندگ یشمسأله سبب افزا ینکه ا گیردیبر عهده م یزرا ن یدبازپرداخت اوراق در سررس
متفاوت ارائه  یدو نهاد مال یانک دو خدمت توسط دو با ینممکن است ا ی)حت شتخواهد دا یخدمت صدور اوراق بوده و کارمزد مستقل

نیز منتشر کرد که اگر قالب حقوقی « معاوضه»و « صلح»های حقوقی دیگر مانند توان اوراق گام را بر اساس قالبهمچنین می شود(.
حسوب شده و لذا بانک در زمان صدور اوراق بدهکار مصورت باالی خط ثبتمورداستفاده صلح یا معاوضه باشد، تعهدات بانک به

شود؛ یعنی بانک با صدور اوراق صورت زیرخط ثبت میبر عقد ضمانت عرفی، تعهدات بانک بهشود. اما در الگوی مصوب مبتنیمی
 شود.شود که این امر یکی از مزایای الگوی مصوب گام محسوب میگیرد و بدهکار محسوب نمیگام صرفاً نقش ضمانت را برعهده می

 



۲7 

زدایی تولید با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و مانع
 الگوی عملیاتی
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 مقدمه
توجهی مواجه شده و متحده آمریکا و برخی عوامل دیگر، قیمت ارز با افزایش قابلهای ظالمانه ایاالتهای اخیر به دلیل تحریمدر سال

صورت فزاینده افزایش یابد. نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیز متناسب با های تولید بههمین باعث گردیده قیمت نهاده
های اقتصادی جهت حفظ سطح تولید و اشتغال قبل، به میزان دیگر، بنگاهعبارتتوجهی پیداکرده است. بهزایش قابلهمین موضوع، اف

گویی به این مالی جهت پاسخ-بسیار بیشتری از سرمایه در گردش نیاز دارند. این مسأله ضرورت طراحی ابزارهای مناسب در نظام پولی
 سازد. نیاز را مطرح می

گواهی اعتبار »شورای پول و اعتبار، طرح استفاده از  05/0۹/۱۳۹۸تا، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس مصوبه در این راس
عنوان یک اوراق بهادار اسالمی )صکوک( را در دستور کار قرار داده است. اهداف اصلی استفاده از این ابزار جدید عبارتنداز: به« مولد )گام(

های مولد اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای ق تولید، هدایت نقدینگی به سمت فعالیترفع موانع پولی رون
تولیدی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه جهت تأمین مالی سرمایه در گردش و درنهایت جلوگیری از نشت تسهیالت از 

 بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصاد.  
شود. ها و حمایت بانک مرکزی انجام میاوراق گام، تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از منابع بخش خصوصی با ضمانت بانکدر 

های تولیدی است. ها بر روی مطالبات فروشندگان نهاده و مواد اولیه به بنگاهدرواقع هسته اصلی طرح گام، انتشار اوراق با ضمانت بانک
توانند با استفاده از آن، نیاز به سرمایه در گردش را با انتقال در زنجیره ارزش را خواهد داشت و واحدهای تولیدی میاین اوراق قابلیت 

 حال با سرعت، سهولت و کارایی بیشتر تأمین کنند. هزینه کمتر و درعین
در نظر گرفت. در این « ۱مالی زنجیره ارزش تأمین»توان آن را مدلی اجرایی برای ایده دهد که میدقت در ماهیت این اوراق نشان می

مالی کننده قرار گیرد، کل زنجیره ارزش آنکه در الگوی تأمین مالی صرفاً یک بنگاه خاص موردتوجه بانک یا نهاد مالی تأمین جایایده به
، ۲0۱۹، ۲)دوالکار و کریشناننتفع گردد شده مشود کل زنجیره از تأمین مالی انجامگیرد و تالش میاز ابتدا تا انتها موردتوجه قرار می

  (. ۲۲ص. 
مالی اوراق گام و تبیین مبانی فقهی و مدل  -بر بررسی ابعاد اقتصادیکند تا عالوهباتوجه به آنچه مطرح شد، این تحقیق تالش می

شده توسط شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت استفاده از این اوراق )الگوی ضمانت(، دو راهکار عملیاتی راهکار ارائه
 وی معاوضه و صلح( جهت استفاده از اوراق گام پیشنهاد دهد. حقوقی جدید )الگ

صورت است که پس کند به سؤاالت فوق پاسخ دهد. ساختار پژوهش بدینگزارش حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوا، تالش می
حقوقی جهت -امه، راهکارهای فقهیگیرد. در اداز مقدمه، الگوی استفاده از اوراق گام جهت تأمین مالی زنجیره ارزش موردبحث قرار می

 یابد. گیری اختصاص میاستفاده از اوراق گام تبیین شده و بخش پایانی نیز به نتیجه
                                                                                                                                                                                                      

 پولی و بانکی ری پژوهشکدٔهعضو هیئت علمی و معاون گروه بانکدا 
  پولی و بانکی عضو هیئت علمی  و معاون پژوهشی پژوهشکدٔه 

1 Value Chain Finance 
2 Devalkar And Krishnan 
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 شناسی اوراق گام . موضوع۱
ی لحاظ علمی، این روش تأمین مالشود. بهمحسوب می« تأمین مالی زنجیره ارزش»های طور که قبالً ذکر شد، اوراق گام یکی از روشهمان
بر تکنولوژی های مبتنیحلها و راهای از روشتأمین مالی زنجیره ارزش، عبارتی کلی است که شامل مجموعه»تعریف است: صورت قابلبدین

های کوچک و متوسط( و بهبود کارایی ویژه بنگاههای اقتصادی )بهدر راستای افزایش دسترسی و کاهش هزینه تأمین مالی برای بنگاه
  (. ۲۱، ص. ۲0۱۹، ۱تیت و دیگران)« گرددی مرتبط در فرایند فروش کاالها و خدمات میوکارهاکسب

های تولید های تأمین مالی زنجیره ارزش در مسیر خودکار و برخط نمودن روابط مالی بین خریداران و فروشندگان نهادهدر عمل روش
حساب( حرکت فاکتور، تأیید فاکتور، تحویل کاال یا خدمت و تسویه)شامل کلیه کاالها و خدمات( در تمامی مراحل فروش )شامل صدور 

ها و مؤسسات صادرشده توسط فروشندگان را نزد بانک« ۲فاکتورهایپیش»پذیرند که کنند. در این مدل خریداران کاالها و خدمات میمی
قع، فروشندگان با تأیید فاکتورها توسط خریدار نزد شبکه اعتباری تأیید کنند تا از این طریق، فروشندگان به نقدینگی دست پیدا کنند. دروا

ها بفروشند و مورد تأمین مالی قرار گیرند. این روش تأمین مالی صورت تنزیلی به بانککنند تا فاکتورها را بهبانکی، این اجازه را پیدا می
 گیرد. ار میهای اقتصادی به سرمایه در گردش مورداستفاده قرمعموالً جهت پوشش نیاز بنگاه

صرفه هستند. فروشندگان کاالها و خدمات با بههای تأمین مالی زنجیره ارزش برای تمامی ذینفعان مقرونلحاظ اقتصادی، روشبه
ن کنند؛ زیرا در شرایط عادی نیاز بود تا اسناد وصول )چک و سفته( را از خریداراتر به نقدینگی دست پیدا میاستفاده از این راهکار، سریع

بر خواهد بود. خریداران کاالها کاالها و خدمات دریافت کنند که تبدیل این اسناد به وجه نقد اوالً با ریسک اعتباری مواجه است و ثانیاً زمان
توانند با سهولت بیشتری نسبت به خرید از فروشندگان اقدام کنند؛ چراکه در اینجا درواقع بانک ضمانت و خدمات نیز در این روش می

دهند ها نیز ضمن تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد، کارمزد خدماتی که ارائه میریدار نزد فروشنده را برعهده خواهد داشت. درنهایت بانکخ
   (.  7۸، ص. ۲0۱7، ۳)هوفمان و دیگرانکنند را دریافت می

مالی  -صورت مختصر ماهیت، کارکرد، سازوکار و برخی از ابعاد اقتصادیشود تا بهبا توجه به آنچه مطرح شد، در ادامه تالش می
های اقتصادی موردبحث قرار گیرد و از این طریق ضمن ای سرمایه در گردش برای بنگاهعنوان یک روش تأمین مالی زنجیرهاوراق گام به

 حقوقی در قسمت بعد فراهم شود.  -مینه برای مباحث فقهیشناسی صحیح، زموضوع

 ماهیت و کارکرد اوراق گام ۱.۱
های نظام بانکی کشور در راستای تأمین مالی زنجیره ارزش و حمایت از بخش اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( یکی از جدیدترین نوآوری
توسط شورای پول و اعتبار ۱۳۹۸شود. دستورالعمل مرتبط با این ابزار در آذرماه حقیقی اقتصاد با استفاده از ابزارهای اسالمی محسوب می

باهدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره ارزش و تقویت دسترسی به سرمایه در گردش به تصویب رسید. 
وانتقال در بازارهای پول و سرمایه حور و باقابلیت نقلاین راهکار مهم جهت تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد که با رویکرد بازارم

شده، ابتدا در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و پس از تأیید ابعاد فقهی آن در شورای فقهی بانک مرکزی، درنهایت طراحی
 (.۱، ص. ۱۳۹۸به تأیید شورای پول و اعتبار رسید )همتی، 

ام را یکی از انواع اوراق بهادار اسالمی )صکوک( در نظر گرفت که باهدف بازارپذیر کردن اسناد توان اوراق گلحاظ ماهیت، میبه
شده است. در این ابزار واحد تولیدی خریدار نهاده )بنگاه متعهد(، مطالباتی دریافتی توسط فروشندگان نهاده از واحدهای تولیدی طراحی

کند تا در کند. فروشنده نهاده از بانک درخواست میبه بانک معرفی می« گام»از اوراق فروشنده نهاده )بنگاه متقاضی( را جهت استفاده 
توان فرض نمود که واحد تولیدی خریدار اقدام کند. برای مثال می« گام»مقابل دریافت اسناد مطالبات نسبت به صدور و واگذاری اوراق 

عنوان تولیدکننده قطعات خودرو( به میزان هزار میلیارد ریال قطعات کروز به خودرو( از واحد تولیدی فروشنده نهاده )شرکتنهاده )ایران
ماهه( تحویل داده است. فروشنده نهاده نیز متقابالً هزار میلیارد ماهه )چک ششخودرو خریداری کرده و در مقابل آن یک سند بدهی شش

دهد که چک حال فروشنده نهاده احتمال میوالد مبارکه( بدهی دارد. بااینریال بابت خرید مواد اولیه به واحد تولیدی فروشنده مواد اولیه )ف
موقع پاس نشده و در سررسید به نقدینگی موردنظر دست پیدا نکند یا آنکه زودتر از سررسید چک به نقدینگی برای پرداخت خریدار نهاده به

گذارد؛ چراکه فروشنده نهاده نیز به جا میارزش نیز تأثیر منفی بهمطالبات خود نیاز دارد. طبعاً این موضوع بر روی سایر سطوح زنجیره 
های خود به فروشنده مواد اولیه را تواند بدهیفروشنده مواد اولیه بدهی دارد و در صورت دریافت نکردن مطالبات از خریدار نهاده، نمی
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انکی، از طریق اوراق گام امکان تأمین نقدینگی برای زنجیره توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه ببپردازد. در این شرایط می
دهد. در ادامه، بانک ارزش را فراهم کرد. درواقع، ابتدا فروشنده نهاده چک هزار میلیارد ریالی دریافتی از خریدار نهاده را به بانک تحویل می

ماهه با ضمانت بانک منتشر کرده و آنها را در ی با سررسید ششمیلیون ریالمیلیون قطعه اوراق گام یکدر مقابل بلوکه کردن این چک، یک
تواند از آنها به چند صورت استفاده دهد. برخالف چک اولیه، این اوراق بازارپذیر بوده و فروشنده نهاده میاختیار فروشنده نهاده قرار می

ی اوراق را دریافت کند. دومین حالت، واگذاری آنها جهت داشته و قیمت اسمکند. اولین حالت آن است که این اوراق را تا سررسید نگه
ه و تسویه بدهی یا خرید کاال به سایر سطوح زنجیره ارزش مثالً فروشنده مواد اولیه است. آخرین گزینه نیز تنزیل این اوراق در بازار ثانوی

 باشد. دستیابی به وجوه نقد می
 

های تولیدی نمودن امکان دسترسی به نقدینگی در زنجیره ارزش است. درواقع، بنگاه ترین کارکرد اوراق گام فراهمبر این اساس، مهم
تواند امکان بر آن، این ابزار میدست آورند. عالوههزینه بهای مناسب و کمتوانند با استفاده از آن سرمایه در گردش موردنیاز را به شیوهمی

 ها بین واحدهای تولیدی را فراهم کند.تسویه بدهی

 سازوکار و چهارچوب عملیاتی اوراق گام  ۲.۱
ق، باتوجه به اینکه اوراق گام از معدود ابزارهای مشترک بین بازار پول و سرمایه است، سازوکار عملیاتی اوراق و چهارچوب استفاده از اورا

شورای پول و اعتبار، دستورالعمل  05/0۹/۱۳۹۸شده که عبارتنداز: دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب در سه مستند قانونی مطرح
نامه اجرایی اوراق گام هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و درنهایت، شیوه ۱7/0۱/۱۳۹۹پذیرش و معامالت اوراق گام مصوب 

وکار و طرح در رابطه با سازترین نکات قابل. براساس مقررات مذکور، مهم۱کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ۱۸/0۳/۱۳۹۹مصوب 
 صورت مختصر عبارتنداز:چهارچوب عملیاتی اوراق گام به

 گردد. گواهی اعتبار مولد )گام( اوراق بهاداری است که برمبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت بانک یا مؤسسه اعتباری صادر می
 ها و بازارهای خارج از بورس است.این اوراق قابل معامله در بورس

 شود و پس از گذشت یک ششم زمان صدور اوراق گام تا سررسید، اعتباری عامل در سامانه صادر می این اوراق توسط مؤسسه
 گردد.وانتقال اوراق در سامانه گام متوقف و معامالت ثانویه در بازار سرمایه آغاز مینقل

 ود بودن و انتشار در قطعات استانداردشده هایی است که عبارتنداز: با نام بودن، غیرکاغذی بودن، بدون کوپن ساوراق گام دارای ویژگی
 باارزش اسمی یک میلیون ریال با سررسیدهای حداقل یک ماه و حداکثر نه ماه )در پایان هرماه(. 

 وانتقال از طریق مؤسسه اعتباری عامل با درخواست دارنده اوراق را اوراق صادره تا زمانی که در بازار پول است، صرفاً قابلیت نقل
 .های عضو سامانه گام منتقل کندتواند آن را بابت خرید نهاده به سایر بنگاه. درواقع، دارنده اوراق گام میدارا است

 های متقاضی بابت خرید نهاده، مابین دارنده فعلی اوراق گام و سایر بنگاهمؤسسه اعتباری موظف است در فرایند انتقال اوراق گام فی
 ید مربوطه اطمینان حاصل کند. از وجود معامله واقعی و فاکتور خر

  درصد از فروش سال آخر آن بنگاه )از طریق استعالم از سازمان امور مالیاتی( پس از کسر مانده  70سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل
 گردد.بانکی تعیین میتسهیالت مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه 

  واحد درصد  ۱0سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی در سررسید برای اوراق گام قبلی منتشره، به میزان
های مالی مورد تأیید سازمان امور یابد. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، بر مبنای آخرین صورتافزایش می
 .تواند اعمال شودمالیاتی، می

  پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چهارچوب مقررات
 مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق گام، وثایق و تضامین کافی را أخذ نماید.

 تواند پس از ایفای تعهد بنگاه، حداکثر در سقفی که هیئت عامل بانک مرکزی اعتباری عامل میمنظور تشویق بنگاه متعهد، مؤسسه به
 کند، تخفیف در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال کند.تعیین می

  بنگاه متعهد مکلف است برای استفاده از اعتبار تأییدشده خود توسط مؤسسه اعتباری عامل جهت صدور اوراق گام، به همراه معرفی
دهنده مطالبات قطعی بنگاه متقاضی از وی است( را جهت تعیین زمان سررسید اوراق بنگاه متقاضی، فاکتور خرید مربوطه )که نشان

 گام به مؤسسه اعتباری عامل ارائه کند.

                                                                                                                                                                                                      
 توان به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به این آدرس مراجعه کرد: جهت دریافت مستندات مذکور می ۱
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 م را مطابق باارزش بنگاه متقاضی با ارائه اسناد دریافتنی از بنگاه متعهد به مؤسسه اعتباری عامل، تقاضای صدور و تخصیص اوراق گا
دهد. پس از موافقت مؤسسه اعتباری عامل، اوراق گام از طریق سامانه صادر و مالکیت آن به بنگاه متقاضی منتقل اسناد دریافتنی می

 .گرددمی
 ایفای  در صورت عدم .بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام، نسبت به ایفای تعهد خود به مؤسسه اعتباری عامل اقدام کند

تعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است ضمن دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تاریخ سررسید اوراق گام، انجام اقدامات الزم 
 جهت وصول مطالبات )شامل اجرایی نمودن وثایق یا تضامین( را در دستور کار قرار دهد. 

  هر مؤسسه اعتباری عامل، توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین سقف کلی صدور اوراق گام توسط شبکه بانکی و سقف ضمانت
های کوچک و متوسط )زیر صد نفر شاغل( و مابقی برای درصد برای بنگاه ۶5شود. همچنین، سقف کلی صدور اوراق گام حداقل می

 اعمال است.های بزرگ )باالی صد نفر شاغل( قابلبنگاه
 های بانک مرکزی برای صدور بنگاه متعهد توسط مؤسسه اعتباری عامل از سامانه استعالم وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی

 اوراق گام ضرورت ندارد. 
 تواند حداقل سه ماه پس از زمان تسویه بدهی اوراق گام در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل نمی

 مذکور صادر کند. نکول شده قبلی، اوراق گام جدیدی برای بنگاه

 های اوراق گامکارویژه ۳.۱
های مهم اقتصادی دهنده آن است که این ابزار دارای برخی ویژگیدقت در ماهیت، کارکرد، سازوکار و چهارچوب عملیاتی اوراق گام، نشان

کند. در این قسمت صاد را تقویت میو مالی است که ظرفیت این ابزار در تأمین مالی زنجیره ارزش و هدایت نقدینگی به بخش حقیقی اقت
 شود. صورت مختصر( اشاره میها )بهترین این ویژگیبه برخی از مهم

 حمایت از تولید  ۱.۳.۱
های تأمین مالی، تأثیر این ابزار در حمایت از تولید و بخش ترین ویژگی اوراق گام در مقایسه با سایر ابزارها و روشترین و مهمشاید اصلی

« غیرمولد»و « مولد»افزوده به دو گروه های اقتصادی را از منظر ایجاد ارزشتوان فعالیتکلی میصورتد اقتصاد است. توضیح آنکه بهمول
های غیرمولد صرفاً نقش توزیع شوند، فعالیتهای اقتصاد مولد به تولید کاال و یا خدمتی خاص منجر میکه فعالیتحالیتقسیم کرد. در

کنند. برای مثال، هرچند ای در تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمیافزودهگونه ارزشک فرد به دیگری دارند و هیچدرآمد از ی
تواند برای سوداگران مسکن سودآور باشد. گاهی کند، اما میافزوده یا تولیدی ایجاد نمیبازانه امالک ارزشکسب سود از خریدوفروش سفته

هایی که کنند؛ سرمایههای کشور را به سمت خود جذب میدلیل سرمایههمینها ریسک پائین و سود باالیی دارند و بهلیتاین دست از فعا
توان به کسب سود از معامالت های اقتصادی نامولد میترین مصادیق فعالیتکار گرفته شوند. از مهمهای تولیدی بهتوانستند در حوزهمی

بها )سکه و شمش( و کسب سود از خریدوفروش سوداگرانه امالک )زمین، واحد مسکونی ت طال و فلزات گرانارز، کسب سود از معامال
 (.5، ص. ۱۳۹۸زاده و پرنیان، یا تجاری و غیره( اشاره کرد )حسن

های تولیدی از بنگاه توان گواهی اعتبار مولد را نوعی خاص از اوراق بدهی در نظر گرفت که به پشتوانه مطالبات )اسناد دریافتنی(می
زا به بخش مولد صورت درونشده بهدهنده مبادالت در بخش تولید اقتصاد است و تأمین مالی انجامشود. این اسناد نشانیکدیگر ایجاد می

از بخش  گذاری بخشی در راستای حمایتای است که نوعی سیاستگونهتر، طراحی اوراق گام بهعبارت واضحکند. بهاقتصاد اصابت می
دهد. همچنین برخالف های غیرمولد را پوشش نمیهای کوچک و متوسط( محسوب شده و فعالیتویژه تأمین مالی بنگاهمولد اقتصاد )به

تسهیالت متعارف بانکی، در تأمین مالی از طریق اوراق گام، نگرانی بابت نشت تسهیالت از بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصاد به حداقل 
های تولیدی که با یکدیگر در طول یک زنجیره ارتباط دارند داده دلیل اینکه از ابتدا تأمین مالی در زنجیره ارزش و به بنگاهچراکه بهرسد؛ می
 یابد. های مبنای صدور اوراق گام و نشت تسهیالت به بخش غیرمولد، کاهش میشود، لذا نگرانی بابت صوری بودن چکمی

 ره ارزش  انتقال در زنجی ۲.۳.۱
های تولیدی ویژگی دیگر اوراق گام در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار، قابلیت انتقال در زنجیره ارزش یا زنجیره تولید است. درواقع، بنگاه

یکدیگر، به شده توسط بنگاه دیگر هستند و درنهایت تعامل اینها با متعددی در زنجیره ارزش حضور دارند که هر یک خریدار محصول ارائه
 شود. تولید کاال یا خدمت نهایی )خلق ارزش( منجر می

ششم زمان باقیمانده تا سررسید در سامانه گام قابلیت واگذاری شده برای اوراق گام، این ابزار تا یکبراساس سازوکار در نظر گرفته
مقابل خرید مواد اولیه یا تجهیزات و یا در مقابل بدهی، این تواند در دارد؛ یعنی واحد تولیدی که این اوراق را از بانک دریافت نموده، می



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
 

۳۱ 

تواند اوراق را به دیگر واحدهای تولیدی حاضر در زنجیره ارزش منتقل کند. درنهایت تولیدکننده حاضر در آخرین سطح زنجیره ارزش، می
 ده و به نقدینگی دست پیدا کند.   ششم زمان باقیمانده تا سررسید، اوراق را در بازار سرمایه تنزیل کرپس از گذشت یک

شده در سامانه گام قبل از ورود اوراق به بازار سرمایه، با قوانین مرتبط با در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که مبادالت انجام
قانون « ۱0»ماده « ب»ذیل بند  و تبصره« الف»پذیر و ارتقای مالی کشور، بند قانون رفع موانع تولید رقابت ۲۶بازار سرمایه مانند ماده 

های توسعه کشور تعارض قانون احکام دائمی برنامه« ۳۶»ماده « ب»و « الف»ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بندهای برنامه پنج
ایر اوراق بهادار اسالمی کلیه معامالت ثانویه اوراق مشارکت و س»دارد: قانون رفع موانع تولید بیان می« ۲۶»مثال، ماده عنواندارد. به

)صکوک( از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار 
 «.شودجمهوری اسالمی ایران انجام می

یا « واگذاری»ورود اوراق به بازار سرمایه، درواقع  شده در سامانه گام قبل ازحال نکته مهم در اینجا آن است که مبادالت انجامبااین
در نظر گرفت. بنابراین، این مبادالت با مواد « معامله»توان آن را لحاظ حقوقی نمیاست و به« جایی پولوانتقال اوراق بدون جابهنقل»

 ی ندارد.های بورس را ممنوع کرده، تعارضقانونی مذکور که معامالت ثانویه اوراق خارج از سامانه

 تأمین مالی اهرمی  ۳.۳.۱
شود. درواقع، هرچند در اوراق گام بانک تنها با اولین های تولیدی، مشخصه دیگر گواهی اعتبار مولد محسوب میتأمین مالی اهرمی بنگاه

 حلقه زنجیره ارزش یعنی بنگاه متعهد یا خریدار نهاده طرف حساب بوده و اعتبارسنجی و أخذ وثایق و تضامین در رابطه با این بنگاه انجام
 گیرند. های تولیدی که در زنجیره ارزش حضور دارند نیز بدون مراجعه به بانک، مورد تأمین مالی قرار می، اما تمامی سایر بنگاهشودمی

مشاهده « های متوالیبدهی»یا « زنجیره بدهی»های اقتصادی حاضر در هر زنجیره ارزش، معموالً پدیده توضیح آنکه در روابط مالی بنگاه
شود و به همین دلیل شود. درواقع محصول هر یک از واحدهای تولیدی حاضر در زنجیره، نهاده اولیه برای سطح بعد محسوب میمی

حساب بنگاه متقاضی )فروشنده نهاده( در سامانه گیرد. در این شرایط زمانی که بانک اوراق گام را بهای شکل مییرهصورت زنجها بهبدهی
واقع به معنی تأمین مالی سرمایه در گردش برای بنگاه متعهد )خریدار نهاده( است و با انجام اینکار اولین حلقه از کند، درگام منتقل می

های حاضر در زنجیره تولید توسط بنگاه حساب سایر بنگاهحال در ادامه و پس از انتقال اوراق بهاینشود. بالی میزنجیره تولید تأمین ما
مثال، ممکن است چک اولیه بنگاه متعهد صد میلیارد ریال باشد، اما کل تأمین عنوانشود. بهها انجام میمتقاضی، تأمین مالی بقیه حلقه

های بنگاه تولیدی، معادل هزار میلیارد ریال است، چراکه گویا تمامی حلقه ۱0زنجیره ارزش با فرض حضور  شده درمالی اهرمی انجام
اند. این در حالی است که در نبود اوراق های خود استفاده کردهزنجیره تولید از تسهیالت سرمایه در گردش بانک جهت بازپرداخت بدهی

گردید و در صورت پاس نشدن این چک، جریان درآمدی سایر سطوح زنجیره از بنگاه متعهد میگام، بنگاه متقاضی ناچار به دریافت چک 
 گردید. ها میشد که این درنهایت منجربه ثبت سابقه منفی و کاهش رتبه اعتباری برای تمام بنگاهارزش نیز با اخالل مواجه می

 حقوقی اوراق گام   -ماهیت فقهی ۲
حقوقی  -های اقتصادی و مالی اوراق گام )شناخت موضوع(، زمینه برای تحلیل ماهیت فقهیزوکار و ویژگیبا تبیین ماهیت، کارکرد، سا

شده توسط شورای فقهی بانک مرکزی یعنی الگوی ضمانت این ابزار فراهم گردیده است. بر این اساس در این قسمت ابتدا راهکار فقهی ارائه
 گردد. گیرد و در ادامه دو راهکار صلح و معاوضه نیز ارائه میمیتبیین شده و مبانی فقهی آن موردبحث قرار 

 الگوی ضمانت )فروش خدمت صدور و ضمانت اوراق( ۱.۲
شورای فقهی بانک مرکزی  ۱7/07/۱۳۹۸اولین الگوی فقهی جهت طراحی گواهی اعتبار مولد، الگوی ضمانت است. در این رابطه مصوبه 

شده در قالب قرارداد ضمانت شرعی یا عرفی اشکال ندارد. انتشار اوراق گام بر پایه سند بدهی بلوکه»رد: داجمهوری اسالمی ایران بیان می
در ادامه ابتدا مبانی فقهی و سپس الگوی عملیاتی راهکار «. همچنین، دریافت کارمزد در قبال ارائه چنین خدماتی از طرف بانک مجاز است

 شود. ضمانت ارائه می

 ی فقهی مبان ۱.۱.۲
معنای کفالت و متعهد شدن بوده و در اصطالح نوعی تعهد اعتباری است که عقال از این طریق امری را بر ذمه خود اعتبار در لغت به ضمان

(. ۴۱، ص. ۲ق، ج. ۱۴۱۶دیگر، ضمان یعنی شخصی نسبت به مالی یا نفسی متعهد شود )طریحی و احمدحسینی، عبارتکنند. بهمی
توانند از تعهد خود برگردند )طوسی، کار بعد از انعقاد قرارداد نمیرو، نه ضامن و نه طلبازجمله قراردادهای الزم است؛ ازاین ضمان
 (.55، ص. ۳ق، ج. ۱۴۱۳
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 (: ۶7، ص. ۳ق، ج. ۱۴۲۸)یزدی،  ترین آنها عبارتندازشده که برخی از مهمبیان در فقه امامیه ضوابط گوناگونی برای ضمان
 کار رود و رابطه جدیدی بین طلبکار و بدهکار برقرار است از بین میاز منظر فقه امامیه، با تحقق ضمان رابطه حقوقی که بین طلب

هی خود کار برای وصول بدرو، فقهای شیعه معتقدند بعد از تحقق ضمان، طلبشود )نقل ذمه الی ذمه(. ازاینو ضامن ایجاد می
حق مراجعه به بدهکار را ندارد و باید طلب خود را از ضامن مطالبه کند. اما براساس فقه اهل سنت، ضمان اضافه شدن ذمه ضامن 

 به ذمه بدهکار است )ضم ذمه الی ذمه(؛ بنابراین، طلبکار حق دارد هم به بدهکار مراجعه کند و هم به ضامن. 
  .در عقد ضمان ثابت بودن دین در ذمه بدهکار ضرورت دارد؛ لذا ضامن شدن بر دینی که در آینده محقق خواهد شد، صحیح نیست 
 صرف ضامن شدن، حق رجوع ندارد. همچنین، ضامن در صورتی حق رجوع به بدهکار را دارد که بدهی وی را پرداخته باشد و به

 را پرداخت کرده باشد، حق رجوع ندارد. اگر بدون اجازه وی ضامن شده یا بدهی 
 شود و باید به میزانی که ضامن شده، از اگر ضامن بعد از تحقق ضمانت از دنیا برود، مبلغ ضمانت شده از دیون او محسوب می

 اموال او کسر شود. 
  شود. یف غیرمالی مورد ضمان واقع نمیتکال ضرورت دارد مورد ضمان مال )اعم از عین کلی، منفعت یا انجام کار( باشد و 
 پذیر است. دریافت اجرت )دستمزد( در مقابل انجام ضمانت در عقد ضمان امکان 
 .دین مبنای ضمان باید معلوم باشد 

کلی در فقه اسالمی و قوانین مورد صورتدر زمینه کاربرد عقد ضمان در صنعت بانکداری الزم به ذکر است که هرچند عقد ضمان به
عنوان تفاوت دارد. توضیح آنکه آنچه امروزه به« ضمان فقهی»با « ضمان بانکی یا عرفی»أکید قرارگرفته، اما الزم است توجه شود که ت

ضمانت در معامالت بانکی مرسوم است، ضمانت به معنای فقه شیعه یا اهل سنت نیست؛ بلکه به معنای تعهد پرداخت در فرض عدم 
رسد که متعهد کند و در صورت نکول یا ناتوانی از پرداخت، نوبت به ضامن میاین بانک ابتدا به مدیون رجوع میپرداخت مدیون است. بنابر

عنوان عقد شده است بدهی مدیون را بپردازد. فقهای معاصر این نوع ضمانت را از باب توسعه عقد ضمان یا مصداق عقد کفالت یا به
 (.۴5، ص. ۱۳7۹زی، دانند )مکارم شیراجدید صحیح و الزم می

قانون مدنی تحلیل کرد؛ چراکه این ماده با تأثیر از فقه امامیه،  ۶۹۸توان ضمان بانکی یا عرفی را در ذیل ماده لحاظ قانونی نیز نمیبه
ابراین الزم بن«. شودله مشغول میعنه بری و ذمه ضامن به مضمونطور صحیح واقع شد، ذمه مضمونبعدازاینکه ضمان به»دارد: تأکید می

قانون مدنی قابل  ۱0عنوان عقدی جدید در نظر گرفت که در چهارچوب اصل صحت در فقه اسالمی و ذیل ماده است ضمان بانکی را به
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد »دارد: (. این ماده قانونی بیان می۲۳، ص. ۱۳۹۲فر، توجیه است )ضیائی و معینی

 «.که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ استصورتی، دراندنموده

 مدل عملیاتی  ۲.۱.۲
کند و آن تبدیل چک بنگاه متعهد به اوراق مالی استاندارد و ضمانت در این الگو بانک به بنگاه متعهد یا خریدار نهاده خدمت خاصی ارائه می

 شده است. در اینجا این اوراق استاندارد از دو ویژگی مهم برخوردار است که عبارتنداز: تضمین بانک در سررسید و نقدشوندگی.   
اوراق را برعهده دارد. مورد اول درواقع نوعی ارائه خدمت « ضامن بازپرداخت»و همچنین « عامل صدور»گو، بانک دو نقش در این ال
د جعاله )استفاده از عق« جعاله تسهیالتی»در نظر گرفت که طبعاً با « جعاله خرید خدمت»یا « جعاله غیرتسهیالتی»توان آن را است که می

های عادی بنگاه به کند و آن تبدیل چکدارد. در اینجا بانک خدمتی خاص به بنگاه خریدار نهاده ارائه می جهت پرداخت تسهیالت( فرق
تواند بابت این خدمت )صدور اوراق گام( کارمزد دریافت کند. مورد دوم به نقش ضمانتی شده بانکی است و طبعاً بانک میهای تضمینچک

دهد، ضمانت بازپرداخت اوراق در سررسید ینکه صدور اوراق گام را به درخواست بنگاه انجام میبر ابانک مرتبط است؛ یعنی بانک عالوه
گردد. طبعاً این خدمت متفاوت از خدمت صدور اوراق بوده و گیرد که این مسأله سبب افزایش نقدشوندگی اوراق میرا نیز بر عهده می

ر و ضمانت اوراق توسط بیش از یک بانک یا نهاده مالی انجام شود. مثالً کارمزد مستقلی خواهد داشت. حتی ممکن است در عمل، صدو
زمان بانک نیز ضمانت اوراق را برعهده یک شرکت تأمین سرمایه نسبت به صدور اوراق اقدام نماید و کارمزد صدور دریافت کند و هم

 بگیرد و کارمزد مرتبط را دریافت کند. 
ای است که توسط بنگاه خریدار نهاده صادرشده و در اختیار بنگاه فروشنده های اولیهعی بودن چکنکته مهم در رابطه با این الگو، واق

صورت صوری؛ وجود آمده باشد و نه بهها در اثر خریدوفروش کاالها و خدمات بهدیگر، الزم است این چکعبارتنهاده قرارگرفته است. به
های اولیه به اوراق استاندارد است و طبعاً اگر چک اولیه واقعی نباشد، اوراق گام چک زیرا صدور اوراق گام توسط بانک به معنی تبدیل

شود. الزم است توجه شود که براساس مبانی فقه اسالمی، صادرشده نیز نماینده مبادله کاالها و خدمات نبوده و یک سند صوری محسوب می
 (. ۳۳۱، ص. ۱۳۹7ت پذیرش ندارد )موسویان و میثمی، تنزیل اسناد صوری با شبهه ربای قرضی مواجه بوده و قابلی
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 الگوی صلح  ۲.۲
حقوقی اوراق گام پیشنهاد شود، قرارداد صلح بوده که در فقه اسالمی و قانون مدنی  -تواند جهت تبیین ماهیت فقهیراهکار دیگری که می

 شود.تی این راهکار ارائه میموردتأکید قرارگرفته است. در ادامه ابتدا مبانی فقهی و سپس الگوی عملیا

 مبانی فقهی  ۱.۲.۲
موجب آن انسان با دیگری سازش شود که بهمعنای سازش، آشتی و توافق است و در اصطالح شرعی به قراردادی گفته میدر لغت به  صلح

خواه این سازش در برابر عوض یا بدون عوض باشد کند تا مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند یا از حق خود بگذرد؛ می
 (. ۲۱، ص. ۱ق، ج. ۱۴۱۶)موسوی خمینی، 

یک قرارداد مستقل است، ارکان و شرایط خاص خود را دارد و نیازی نیست حتماً مسبوق به  بیشتر فقهای شیعه بر این باورند که صلح
دانند که باید مسبوق به نزاع باشد )طباطبایی، ل آن را رد کرده و آن را عقدی فرعی مینزاع باشد. در مقابل بیشتر فقهای اهل سنت استقال

(. نکته دیگر در مورد عقد صلح آن است که براساس دیدگاه مشهور فقهای شیعه، این عقد ازجمله قراردادهای ۲۱، ص. ۲ق.، ج. ۱۴۱۸
 (. ۳۳، ص. ۲5ق، ج. ۱۴۱7شود )نجفی، رود و آثار لزوم بر آن مترتب میشمار میالزم به

دیگر در عقد عبارتکردن حاللی منجر نشود، جایز است. به کردن حرامی یا حرام به حالل از منظر فقه اسالمی تا زمانی که عقد صلح
صلح رعایت ضوابط عمومی قرارداد مانند نبود ربا، غرر، قمار و ضرر الزامی است. همچنین، عقد صلح شرایط اختصاصی قراردادهایی 

عنوان نمونه، در مواردی که تواند آثار و فواید آنها را داشته باشد. بهرا ندارد، هرچند که می، شرکت، مضاربه و غیره چون بیع، اجاره، جعاله
توان مفاد قراردادهای توانند مفاد آن قرارداد را از طریق صلح انشا کنند؛ برای مثال، میخواهند الزم باشد، میقراردادی جایز است و طرفین می

 (.۱۱۱، ص. ۱ق، ج. ۱۴۱۶خمینی، نشا کرد )موسویجعاله، مضاربه و شرکت را به صلح ا

 مدل عملیاتی  ۲.۲.۲
شود. به این معنی که چک عادی دریافتی از بنگاه متعهد را در مقابل دریافت اوراق در این الگو بانک با بنگاه متقاضی وارد قرار صلح می

اوراق را برعهده دارد. « ضامن بازپرداخت»و همچنین « مل صدورعا»کند. در اینجا نیز بانک براساس عقد صلح، دو نقش گام مصالحه می
کرد؛ بلکه با دریافت کارمزد آن را نمی« تملیک»تفاوت این الگو با مدل قبل آن است که در مدل ضمانت بانک چک عادی بنگاه متعهد را 

کند و در مقابل آن نسبت به واگذاری اوراق د اقدام مینمود. اما در این مدل بانک نسبت به تملیک چک بنگاه متعهبه اوراق گام می« تبدیل»
 نماید. جای ثمن معامله، اوراق گام واگذار میکند و بهکند. گویا در اینجا بانک نسبت به خریداری چک عادی اقدام میگام اقدام می

را مستقیماً از عقد بیع استفاده ممکن است در اینجا این سؤال مطرح شود که اگر بحث تملیک و خریدوفروش اوراق مطرح است، چ
عنوان ثمن، اوراق گام واگذار کند. در شود؟ به این معنی که بانک چک بنگاه متعهد را از بنگاه متقاضی خریداری کند و در مقابل و بهنمی

(. درواقع، ۴۳، ص. ۱۳۸7 در فقه اسالمی اشاره کرد )مکارم شیرازی،« بیع دین با دین»قاعده ممنوعیت پاسخ به این شبهه الزم است به
نظر مشهور فقهای امامیه و اهل سنت باطل شود که بهاگر قالب حقوقی مورداستفاده بیع در نظر گرفته شود، شبهه بیع دین با دین ایجاد می

های عقد بیع یتشده است، محدودعنوان عقدی مستقل پذیرفتهاست. اما با توجه به اینکه عقد صلح براساس فقه امامیه و قانون مدنی به
تصور نیست. بنابراین براساس نظر مشهور فقها صلح دین با دین تا زمانی که حیله ربا نباشد، اشکالی ندارد. امام در رابطه با آن قابل

ه باشد( مصالحه دین با دین صحیح است اعم از اینکه هر دو دین حال باشد )سررسید آنها فرارسید»دارد: خمینی)ره( در این رابطه بیان می
ها از یک جنس باشد و یا اینکه جنس آنها مختلف باشد و نهایتاً اینکه این دو دین برعهده دو شخص متفاوت دار باشند، دینیا اینکه مدت

 (. 5۶۴، ص. ۱ق.، ج. ۱۴۱۶خمینی، )موسوی« ۱باشد و یا اینکه برعهده شخص واحدی باشد

 الگوی معاوضه  ۳.۲
در رابطه با اوراق گام، الگوی معاوضه است. در ادامه ابتدا مبانی فقهی و سپس الگوی عملیاتی این راهکار طرح آخرین مدل حقوقی قابل

 شود.ارائه می

 مبانی فقهی  ۱.۳.۲
 شود. مثالً اگر شخصی خانه خود را در مقابلمعنای مبادله کردن و در اصطالح به مبادله کاالها با یکدیگر گفته میمعاوضه در لغت به

توان افتد. هرچند ماهیت معاوضه به بیع بسیار نزدیک است، اما میدریافت یک اتومبیل به دیگری واگذار کند، در اینجا معاوضه اتفاق می
آثار این دو عقد را متفاوت از یکدیگر در نظر گرفت. درواقع، هرچند احکام کلی بیع )مانند حق حبس، لزوم و قدرت تسلیم مورد معامله، 
                                                                                                                                                                                                      

 .«يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو باالختالف متجانسين أو مختلفين سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد» ۱
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رفین و غیره( در معاوضه جاری است، اما احکام اختصاصی بیع )مانند خیار مجلس، خیار حیوان، حق شفعه و غیره( در معاوضه اهلیت ط
 (. ۳۴0، ص. ۱۳7۶تواند معاوضه را فسخ کند )کاتوزیان، وجود ندارد، لذا طرف معامله با استناد به این خیارات نمی

جای پول، گیرند که در آن ثمن معامله بهوجود دارد: گروهی از فقها آن را نوعی بیع در نظر میدر فقه اسالمی دو دیدگاه در مورد معاوضه 
شود. اما قانون مدنی با صراحت دانند که ضوابط اختصاصی عقد بیع در آن جاری نمیباشد، اما گروهی دیگر آن را عقدی مستقل میکاال می

قانون مدنی تأکید « ۴۶5»و « ۴۶۴»گیرد. در این رابطه ماده عقود معیّن در نظر میعنوان یک تأسیس حقوقی و جزو عقد معاوضه را به
کند؛ بدون مالحظه دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر أخذ میموجب آن، یکی از طرفین مالی میمعاوضه عقدی است که به»کند: می

همچنین معاوضه عقدی الزم و تملیکی است «. اصه بیع جاری نیستاینکه یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد. در معاوضه احکام خ
 (.۳۴۱، ص. ۱۳7۶افتد )کاتوزیان، که در اثر آن انتقال مالکیت اتفاق می

 مدل عملیاتی  ۲.۳.۲
کند. در اینجا نیز بانک بانکی ضمانت شده است، تعویض میدر این الگو بانک چک عادی بنگاه متعهد را با اوراق گام که درواقع چک

دلیل آنکه عقد مبنای معامله گیرد و بهاوراق را برعهده می« ضامن بازپرداخت»و همچنین « عامل صدور»براساس عقد معاوضه، دو نقش 
گیرند، گردد. البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که معاوضه را نوعی بیع در نظر میرنگ میع دین با دین نیز در اینجا کمبیع نیست، شبهه بی

حال بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و قانون مدنی، معاوضه عقدی هرشبهه بیع دین با دین در مدل همچنان وجود خواهد داشت. اما به
 (. ۱5، ص. ۱۳۹۲نیا و الهی، باشد و لذا مسأله بیع دین با دین در آن راه ندارد )معصومیاحکام اختصاصی بیع نمیمستقل بوده و مشمول 

 گیری بندی و نتیجهجمع ۳
مالی گواهی اعتبار مولد )گام(، به تبیین ماهیت -های اقتصادیشناسی ماهیت، کارکرد و ویژگیاین تحقیق تالش نمود تا ضمن موضوع

های نظام بانکی کشور در راستای دهد که اوراق گام یکی از جدیدترین نوآوریهای تحقیق نشان میوقی این ابزار بپردازد. یافتهحق -فقهی
توان اوراق گام را یکی از انواع اوراق لحاظ ماهیت، میشود. بهتأمین مالی زنجیره ارزش و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد محسوب می

( در نظر گرفت که باهدف بازارپذیر کردن اسناد مطالباتی دریافتی توسط فروشندگان نهاده از واحدهای تولیدی بهادار اسالمی )صکوک
رود استفاده از این ابزار به شیوه صحیح، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک شایانی نموده و شده است. انتظار میطراحی

های تواند به بنگاهسازی ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی سرمایه در گردش، می. اوراق گام با فعالاز این مسیر به رونق تولید منجر شود
تولیدی جهت افزایش دسترسی به تأمین مالی کمک شایانی کند. همچنین، اوراق گام برخالف عمده سایر انواع صکوک موجود در بازار 

مدت برای ذینفعان بحه( که ماهیت تأمین مالی بلندمدت دارند، ظرفیت تأمین مالی کوتاهسرمایه کشور )مانند اوراق مشارکت، اجاره و مرا
 کند. اقتصادی را ایجاد می

« عامل صدور»بر عقد ضمانت است. در این الگو، بانک دو نقش لحاظ فقهی، راهکار مصوب شورای فقهی در رابطه اوراق گام، مبتنیبه
یا « جعاله غیرتسهیالتی»توان آن را را برعهده دارد. مورد اول درواقع نوعی ارائه خدمت است که میاوراق « ضامن بازپرداخت»و همچنین 

های کند و آن تبدیل چکدیگر، در اینجا بانک خدمتی خاص به بنگاه خریدار نهاده ارائه میعبارتدر نظر گرفت. به« جعاله خرید خدمت»
تواند بابت این خدمت )صدور اوراق گام( کارمزد دریافت کند. مورد دوم و طبعاً بانک میشده بانکی است های تضمینعادی بنگاه به چک

دهد، ضمانت بازپرداخت بر اینکه صدور اوراق گام را به درخواست بنگاه انجام میبه نقش ضمانتی بانک مرتبط است؛ یعنی بانک عالوه
گردد. طبعاً این خدمت متفاوت از خدمت صدور افزایش نقدشوندگی اوراق می گیرد که این مسأله سبباوراق در سررسید را نیز بر عهده می

 اوراق بوده و کارمزد مستقلی خواهد داشت )حتی ممکن است این دو خدمت توسط دو بانک یا دو نهاد مالی متفاوت ارائه شود(.
و « عامل صدور»اساس عقد صلح، دو نقش ک بربر عقد صلح است. در اینجا بانالگوی پیشنهادی دوم در رابطه با اوراق گام، مبتنی

اوراق را برعهده دارد. تفاوت این الگو با مدل قبل آن است که در مدل ضمانت بانک چک عادی بنگاه متعهد « ضامن بازپرداخت»همچنین 
ک نسبت به تملیک چک بنگاه متعهد نمود. اما در این مدل بانبه اوراق گام می« تبدیل»کرد؛ بلکه با دریافت کارمزد آن را نمی« تملیک»را 

 کند. کند و در مقابل آن نسبت به واگذاری اوراق گام اقدام میاقدام می
« عامل صدور»عقد معاوضه، سومین راهکار پیشنهادی در رابطه با اوراق گام است. در اینجا نیز بانک براساس عقد معاوضه، دو نقش 

دلیل آنکه عقد مبنای معامله بیع نیست، شبهه بیع دین با دین نیز در اینجا گیرد و بهه میاوراق را برعهد« ضامن بازپرداخت»و همچنین 
گیرند، شبهه بیع دین با دین در مدل همچنان وجود گردد. البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که معاوضه را نوعی بیع در نظر میرنگ میکم

(، معاوضه عقدی مستقل بوده و مشمول ۴۶۴یگر از فقها و صراحت قانون مدنی )ماده هرحال براساس نظر برخی دخواهد داشت. اما به
  احکام اختصاصی بیع نیست.
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۳۹ 

 مدیریتی هخالص
ها، برای حل معضل دیرینه اقتصاد بعد از  سه دهه سیاستگذاری پولی و عدم حصول نتایج قابل قبول در حوزه کنترل تورم و ثبات قیمت

ایران و درمان تورم، مباحث کارشناسی و فنی متعددی بین متخصصان اقتصاد پولی در دوران دولت تدبیر و امید شکل گرفت. ما حصل 
های گذاری نرخهای پولی به سمت رویکرد مدرن هدفگذاری کلپاردایم سیاستگذاری پولی از رویکرد سنتی هدف مباحث بر ضرورت تغییر

سود کلیدی تاکید داشت. در این گزارش سعی شده است برخی از مهمترین اقدامات دولت به منظور تحقق این ضرورت اشاره شود و با 
های آینده به منظور افزایش اثربخشی ها و پیشنهاداتی به دولتی سیاست پولی، توصیهشناسی عمیق از ساختارهای نهادی و اجرایآسیب

 رویکرد نوین سیاست پولی و موفقیت آن در کنترل تورم ارایه شود. 
بر این اساس، بعد از بررسی جوانب مختلف موضوع و همچنین بررسی تجارب کشورهای مشابه با ساختار اقتصادی کشور، از اواخر سال 

گذشته  ٔهپنج ده یو نوظهور ط یصنعت یهااستفاده را در اقتصاد تیقابل نیو مؤثرتر نیتره فعالک یاستیعنوان ابزار سبازار باز به اتیعمل ۱۳۹۸
 یهاییایبه پو یامکان واکنش فعاالنه و اثربخش بانک مرکز یکردیرو نیمورداستفاده قرار گرفته است. آرمان چن نیز رانیدر اقتصاد ا ،داشته

 یگذار پولضرورت انتقال سیاست رغمیعل، لیکناست.  یاستیسازگار با اهداف س ریمس درسود اقتصاد  یهابردار نرخ تیسود و هدا یهانرخ
گذاری سیاست یهاتنوع در ابزارناظر بر عدم یهاتیناظر بر ضعف کارایی و محدود یهاسود، چالش یهانرخ تیریپایٔه پولی به مد تیریاز مد

اصالحات گسترده  مالمستلزم اع یگذاری پولسیاستاست پول سبب شده  ٔهکپارچیبازار  نشدن لیو تشک ی،و مقررات ینهاد یهاضعف ،یپول
رخی انجام برخی از این اصالحات هم اکنون در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار داشته و ب مذکور باشد. یهاو رفع چالش تیریمنظور مدبه

گذشته و  با توجه به تجارب چند دهٔهدیگر از اصالحات نیز به دلیل ماهیت بلندمدت آن، باید در دولت آینده نیز پیگیری شود. همچنین، 
دالیل پولی شدن مستمر کسری و بانک مرکزی به ،هاگیری ساختارهای نهادی در روابط مالی متقابل بین هریک از اجزای دولت، بانکشکل

همچنین سهم باالی  ، وهای خارجی، مالیات تسعیر ادواریمالی(، رشد مستمر خالص ریالی دارایی انداز ناخالص داخلی )سلطٔهخالص پس
گذار و تحقق نهایی  طور خاص طی دورٔهطور عام و پایٔه پولی بههای پولی بهگذاری بر روی کلای در رشد پایٔه پولی، هدفترازنامهمبادالت برون

 الزمگذار نیز  های سود اقتصاد کالن ضروری خواهد بود؛ اما طی دورٔههای سود کلیدی در راستای تنظیم بردار نرخگذاری نرخفرویکرد هد
تقویت انجام شود که در این فرایند،  مدتو میان مدتاست اقدامات اساسی برای ارتقای کارایی و اثربخشی ابزارهای سیاست پولی در کوتاه

به  یبخشعمق ،بانکی با بانک مرکزی روابط مالی بخش دولتی و شبکٔه کردنتوثیقی ها، اقدامات نظارتی و احتیاطی بر رشد اقالم ترازنامٔه بانک
بازار  توسعٔه دولتی، همگام با بدهینویسی و بازارگردانی اوراق برای پذیرهگران اختصاصی اندازی سیستم معاملهاز طریق راه عملیات بازار باز

و  یعموم ینهادها ونید یاوراق بهادارساز ،ی و اشخاص حقوقیعموم یهادهاندولت به  انباشتٔه ونید یبهادارساز  اوراقاز طریق  بدهی
 برخوردار خواهد بود. ویژه یاهمیت های بازار پول ازها و حسابصندوق تنوع ابزارهای بازار پول ازجمله ،هاآن یبندرتبه
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 زادحسین باستان مهدی هادیان

 
 مقدمه ۱

های اند که در این بین سیاستکرده های پولی و مالی استفادهها به منظور دستیابی به اهداف کالن اقتصادی در شرایط مختلف از سیاستدولت
دهی به سایر بازارهای دارایی و کاالیی از اهمیت مضاعفی برخوردار پولی به سبب اثرگذاری بر انتظارات کارگزارن اقتصادی و به نوعی سیگنال

ده است، اما بررسی وضعیت این های پولی با تمرکز بر کنترل تورم و کاهش شکاف تولید و بیکاری اجرایی شبوده است. هر چند که سیاست
ها، به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی دو متغیر طی چنددهه گذشته حاکی از آن است که حتی در حوزه ثبات کنترل تورم و مهار رشد قیمت

سه دهه گذشته  دهد، روند نرخ تورم طیهای پولی، نتایج قابل قبولی حاصل نشده است. همانگونه که شکل یک نیز نشان میعملکرد سیاست
ها و در نتیجه کنترل تورم باشیم و در مقابل آنچه برای نرخ تورم مشاهده به نحوی نبوده است که شاهد یک رفتار همگرا به سمت مدیریت قیمت

شورهای درصدی است که در مجموع باعث شده است کشور ایران یکی از معدود ک ۲0شود یک رفتار پرنوسان در محدوده نرخ تورم میانگین می
 المللی شناسایی شود.دارای تورم دو رقمی در سطح بین

 

 
 سه دهه گذشته یط ینرخ تورم و رشد اقتصاد تیوضع .۱شکل 

 منبع: پایگاه اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا
 

                                                                                                                                                                                                      
 پولی و بانکی عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه 
 پولی و بانکی پژوهشگر پژوهشکدٔه 
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در چنین شرایطی، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مباحث کارشناسی و فنی بسیاری بین متخصصین و صاحبنظران اقتصاد پولی برای حل 
فعاالنه بانک مرکزی نسبت  ها بیانگر این بود که رویکرد گذشته سیاستگذاری پولی توانایی واکنشمعضل دیرینه تورم شکل گرفت. نتایج بحث

دهد بین نقدینگی و افات متغیرهای کالن و در نتیجه هدایت آنها به سمت مقادیر هدف را ندارد. همانگونه که شکل دو نیز نشان میبه انحر
یک برقرار نبوده و در نتیجه به علت گسست بین این دو متغیر، امکان هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی برای رسیدن به تورم هدف بهتورم رابطه یک

 . وجود ندارد

 
 سه دهه گذشته یط نرخ رشد نقدینگینرخ تورم و  تیوضع .۲ شکل

 
 منبع: پایگاه اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا

 
ه شایان ذکر است، با توجه به آنکه بخشی از تغییرات نقدینگی مربوط به تغییرات ضریب فزاینده و ناشی از عملکرد شبکه بانکی است، در ادام

گذاری پایه رابطه پایه پولی و تورم نیز بررسی شده است؛ اما این عملکرد نیز  همانگونه که در شکل سه تصویر شده، بیانگر آن است که هدف
های نرخ تورم را نداشته است. ، توانایی رصد پویایی۱۳۸0الخصوص بعد از شروع بانکداری خصوصی در ایران از اواسط دهه لی، علیپو

یز بنابراین با توجه به تغییر شرایط بازارهای پولی و مالی اقتصاد طی زمان، این بحث مطرح شد که ضروری است مقام پولی در اقتصاد ایران ن
، رویکرد سیاستگذاری پولی را از هدفگذاری هاکنترل تورم و دستیابی به ثبات نسبی سطح عمومی قیمتتجارت موفق جهانی در با تکیه بر 

های سود کلیدی تغییر دهد. به همین جهت، بعد از انجام مطالعات و بررسی به سمت هدفگذاری نرخ های پولی )پایه پولی و نقدینگی(کل
گذاری گذاری پولی را به هدفرویکرد سیاست بانک مرکزی ،۱۳۹۸دوم سال  از نیمٔهساختار اقتصادی ایران، تجارب کشورهای مشابه با 

 . است تغییر دادهاندازی چارچوب عملیات بازار باز و راههای سود کلیدی نرخ
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 سه دهه گذشته یط نرخ رشد پایه پولینرخ تورم و  تیوضع .۳ شکل

 
 زمانی بانک مرکزی ج.ا.امنبع: پایگاه اطالعات سری 

 
های های سود و هدایت بردار نرخهای نرخرویکردی امکان واکنش فعاالنه و اثربخش بانک مرکزی به پویاییچنین آرمان با توجه به آنکه، 

چوب مدرن ، ضروری است یک مجموعه اقدامات طی دوره گذر از چارچوب سنتی به چارسود اقتصاد در مسیر سازگار با اهداف سیاستی است
مقام پولی و حصول  ۱پذیری واکنش مناسب و متناسبعد امکانشود بُآنچه در اینجا بر آن تأکید می ،البته باید متذکر شد طراحی و اجرایی شود. 

های الیتاندازی که برای تنظیم فعرغم وجود امکانات و ابزارهای الزم، با توجه به چشمممکن است علی ،نتیجه در عمل است؛ از این منظر
اما در  ۲؛اقتصادی و درنتیجه نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی متصور است، شواهد کافی برای لزوم مداخله در بازار وجود نداشته باشد

های سود بازار و همچنین ر نرخدمعنادار و مطلوب  یدالیل متعدد این مداخله اثربانک مرکزی، به رغم مداخلٔهوجهی دیگر، ممکن است علی
های ر بردار نرخدگذار در چنین شرایطی، با توجه به اثربخشی محدود اقدامات سیاست ۳.منحنی ساختار زمانی نرخ سود اقتصاد نداشته باشد

انتظار توثیق  ،آن شود که درنتیجٔهبانک مرکزی اجرا می ترازنامٔه به عوامل تغییردهندٔهصورت پسینی و منفعل نسبتسود اقتصاد، سیاست پولی به
 دولتی برای بخشی از تغییرات پول بیرونی فراهم خواهد شد. بدهیاوراق 

هایی شرطالزامات و پیش مدنظر، ویژه حصول تورمشده و بهگذاری پولی فعال برای دستیابی به اهداف ارائهبا چنین توصیفی از سیاست 
درنتیجه تنظیم مجدد منحنی بازده تا سررسید اقتصاد وجود خواهد داشت. بدین  های نامطلوب اقتصاد کالن وبرای امکان واکنش به پویایی

های پولی به گذاری کلرو قصد دارد با بررسی وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، الزامات گذر از چهارچوب هدفگزارش پیشِ ،منظور
های تحقق هریک از این الزامات نیز، راهبردهایی برای چالش قرار داده و با شناسایی یهای سود را از ابعاد مختلف موردبررسمدیریت نرخ

 :سؤاالت پژوهش به شرح ذیل ارائه و بررسی خواهد شد ،افزایش اثربخشی دستیابی به اهداف ارائه دهد؛ بنابراین
 های سود کلیدی چیست؟گذاری نرخسمت هدفدالیل و ضرورت حرکت به -الف

 گذاری پولی فعال در اقتصاد ایران چیست؟الزامات و راهبردهای تحقق سیاست -ب

                                                                                                                                                                                                      
 توان استفاده کرد.در شرایط معین، از صفت بهینه می ۱
گذار کمتر دخالت ( بر این است که سیاست۱۹۶7کاری برینارد )در شرایط نااطمینانی و دانش کم راجع به پارامترهای ساختاری اقتصاد و تابع واکنش، اصل محافظه ۲

 .دارندهای کوچک برمیتر شود. تمثیل این مطلب: در اتاق تاریک، اشخاص قدماطمینانتر و قابلکند تا فضا برای او روشن
انحراف معنادار از اهداف سیاستی لزومی برای مداخله و تغییر روند در استفاده از ابزارهای سیاستی و نیز عملیات علت عدمگذار بهدر شرایط نرمال اقتصادی، سیاست ۳

های پولی فعال، ف سیاستی، لزوم اعمال سیاسترغم انحراف معنادار در اهداهای مالی و حقوق( نیز علیدر شرایط بحران اقتصادی )بخش کند.مداخله احساس نمی
علت احتمال بروز نامتقارن چهار چالش گستردگی بحران، ضعف کارایی ابزارهای و مداخالت گستردٔه مقامات پولی عماًل استفادٔه صرف از ابزارهای سیاست پولی به

 طور خاص اثرگذاری محدودی خواهد داشت.نتیجتاً عملیات مداخله نیز به گذار، و نیز دام نقدینگی کارایی ندارد وسیاست پولی، اعتبار پایین سیاست
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های سود کلیدی گذاری نرخدر قالب رویکرد هدفرا گذاری پولی فعال روشن از سازوکار سیاست یشده درکدر این شرایط، چهارچوب ارائه
الزامات و سازوکارهای مورد نیاز الزم بذکر است برخی از این  قبول در رسیدن به اهداف اقتصاد کالن فراهم خواهد آورد. ِبرای عملکرد قابل

مدت و بلندمدت برخی از طی دو سال گذشته در دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است. اما با توجه به ماهیت میان
تحقق آن در دولت بعدی نیز اقدامات و اصالحات مورد نیاز برای افزایش اثربخشی رویکرد نوین سیاستگذاری پولی، الزم است که پیگیری و 

 های اقتصادی قرار گیرد.بصورت فعال در اولویت اجرای سیاست

 های سودسمت مدیریت نرخضرورت حرکت به ۲
 در است وثباتی شده تابع تقاضا برای پول دچار کم ،و شماری از کشورهای نوظهور نشان داد ،مریکا، کشورهای اروپاییا طور که تجربٔههمان
و در قالب رویکردهای  است پولی کارایی خود را از دست داده یهاگیری کلکه رویکرد هدف ندبانکداران مرکزی به این اجماع رسید ،آن نتیجٔه

نرخ بهره به ابزار اصلی سیاست پولی تبدیل شد. در اقتصاد ایران نیز شواهدی در این راستا وجود دارد که این تغییر  ،گذاری پولی نوینسیاست
 رویکرد را ضروری ساخته است.

یل دلبههای غیرمتقارن نقدی و تعهدی است. این مبادالت طور سنتی متأثر از مبادالت و تراکنشتحوالت پایٔه پولی در اقتصاد ایران به
 مالی( شدت تحت تأثیر رشد ادواری خالص دیون دولت به بانک مرکزی )سلطٔهای کشور، بههای توسعهاحکام قوانین سنواتی بودجه و برنامه

که عمالً رابطه میان تغییرات پایٔه پولی با بردار  یاگونهبه ،های تخصصی و تجاری استو مبالغ باالی خطوط اعتباری غیرتوثیقی به بانک
های سود نرخ باتغییرات پایٔه پولی و نقدینگی غالباً با تغییرات محدود و بعضاً همسو  ،های سود را تضعیف کرده است. در این شرایطرخن

طور ضمنی داللت بر ناکارآمدی بودن سهم مبادالت توثیقی در تغییرات پایٔه پولی، به یزاسمی و واقعی همراه بوده است که با توجه به ناچ
های توثیقی در تغییرات پایٔه پولی تا زمانی که سهم مبادالت و تراکنش ،گذاری پولی در دستیابی به رشد پایدار غیرتورمی دارد؛ بنابراینسیاست

ل و های سود اقتصاد کالن و درنتیجه تغییرات تقاضای کر بردار نرخدمکانیسم اثرگذاری تغییرات پایٔه پولی  گیری افزایش نیابد،به میزان چشم
شرط اساسی، حتی حصول به اهداف سیاستی دچار اختالل و ضعف کارایی خواهد بود. این بدان معناست که در صورت مهیا نشدن این پیش

های کارگزاران اقتصادی و های سود، ازآنجاکه ارتباطی بین بدهیدر صورت تغییر رویکرد سیاست پولی از مدیریت پایٔه پولی به مدیریت نرخ
ر تقاضای کل اقتصاد و دهای سود اقتصاد وجود ندارد، تغییرات نرخ سود نیز توانایی اثرگذاری هی بخش دولتی با بردار نرخباألخص بد

 درنتیجه کنترل تورم نخواهد داشت. این بدان معناست که مکانیسم اعتباری انتقال سیاست پولی برای حداقل کردن نوسانات تورم مؤثر نخواهد
های سود اقتصاد کالن از پیوند و تغییرات پایٔه پولی و بردار نرخ در صورت افزایش سهم مبادالت توثیقی پایٔه پولی،بود. از سوی دیگر، 

گذاری ، رویکرد هدفیازهای اساسی و غنای ابزارهای پولی موردنهمبستگی بیشتری برخوردار خواهد شد و درنتیجه با فراهم شدن زیرساخت
های سود کلیدی برای گذاری نرخهای پولی و هدفگذاری کلنتایج غایی دو رویکرد هدف کهینحوبه ،خواهد شد های سود کلیدی عملیاتینرخ

 تنظیم بردار نرخ سود اقتصاد در دستیابی به اهداف کالن مشابه و جایگزین یکدیگر خواهند بود.
گیری ساختارهای نهادی در روابط مالی متقابل بین شکل گذشته و همچنین مالحظات فوق بیانگر آن است که با توجه به تجارب چند دهٔه

مالی(، رشد مستمر  انداز ناخالص داخلی )سلطٔهدالیل پولی شدن مستمر کسری خالص پسو بانک مرکزی به ،هاهریک از اجزای دولت، بانک
گذاری بر روی ای در رشد پایٔه پولی، هدفازنامهترهای خارجی، مالیات تسعیر ادواری و همچنین سهم باالی مبادالت برونخالص ریالی دارایی

های سود کلیدی در راستای تنظیم بردار گذاری نرخگذار و تحقق نهایی رویکرد هدف طور خاص طی دورٔهطور عام و پایٔه پولی بههای پولی بهکل
مات اساسی برای ارتقای کارایی و اثربخشی ابزارهای گذار نیز نیاز است که اقدا های سود اقتصاد کالن ضروری خواهد بود؛ اما طی دورٔهنرخ

به  یبخشبانکی با بانک مرکزی و عمق روابط مالی بخش دولتی و شبکٔه کردنمدت انجام شود که در این فرایند، توثیقی سیاست پولی در کوتاه
شود درمجموع برخوردار خواهد بود. این تحوالت سبب می ویژه یبازار بدهی و تنوع ابزارهای بازار پول از اهمیت عملیات بازار باز، همگام با توسعٔه

متنوع و گسترده از ابزارهای پولی متداول، امکان واکنش فعاالنه و اثربخش مقام  یگیری منحنی بازدهی تا سررسید اقتصاد مبتنی بر طیفبا شکل
ر بردار دبا اثرگذاری  ،نرخ سود و عملیات بازار باز فراهم شود و درنتیجهمدت اقتصاد کالن با استفاده از تنظیم مجدد داالن پولی به نوسانات کوتاه

  گذار افزایش یابد.انتقال اعتباری جهت تحقق اهداف سیاست یسمهای سود اقتصاد کالن، عمالً کارایی سیاست پولی در قالب مکاننرخ
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 تحقق سیاست پولی فعال راهبردهایالزامات و  ۳
 د و اجرای عملیات بازار بازطراحی داالن نرخ سو ۱.۳

مند شود. تسهیالت قاعدهو عملیات بازار باز انجام می ۱مندسیاست پولی در چهارچوب مدیریت نرخ سود در قالب دو ابزار تسهیالت قاعده
رکزی با تعیین سقف نرخ بانک م ،های پولی اثرگذار است. در این عملیاتر تغییرات کلدبانکی  سبب عملکرد شبکٔهمجموعه عملیاتی است که به

بانکی  ها و مؤسسات اعتباری بر روند ذخایر شبکٔهاز بانک ۳پذیریعنوان سپردهنرخ سود نیز بهِف و با تعیین ک ۲دهندهعنوان آخرین وامسود به
و  استهای سود برخوردار خنر کند، از کفِها با توجه به عملکرد و ذخایری که نزد بانک مرکزی نگهداری میهریک از بانک 4.اثرگذار است

دهی این نهاد تواند از تسهیالت وامشود، با تنزیل اسناد بدهی خود نزد بانک مرکزی، میهمچنین در شرایط اضطراری که با کسری منابع مواجه می
و یا مؤسسات اعتباری تحت پوشش تنها در شرایط بحرانی و نه  ،ها. بدیهی است با توجه به باال بودن نرخ تنزیل بانک مرکزی، بانککنداستفاده 

 5.نندکبانکی مدیریت میکسری و مازاد وجوه خود را از طریق بازار بین ،دائمی از این منبع استفاده خواهند کرد و در شرایط معمول یعنوان ابزاربه
ها مدت بانکط بانک مرکزی و برای مدیریت نوسانات ذخایر کوتاهمند، عملیات بازار باز فرایندی است که توسدر مقابل تسهیالت قاعده

 شود.عملیات بازار باز با دو رویکرد دائمی و موقتی انجام می یطورکلشود. بهآغاز می

 عملیات دائمی بازار باز
اوراق  یدوفروشها و پول در گردش با رشد بلندمدت اقتصاد و از طریق خربانک عملیات دائمی بازار باز با هدف همراهی رشد بلندمدت ترازنامٔه

های شود. عملیات مذکور با مدیریت کلاعتباری باال( انجام می نهادی غیردولتی با رتبٔه دولتی )در شرایط کمبود اوراق مذکور اوراق قرضٔه قرضٔه
گذار، در ادوار مختلف به مقادیر موردهدف سیاستکردی تورم و رشد اقتصادی را نسبتپولی و تقاضای کل اقتصاد، عمالً شکاف میان مقادیر عمل

شده، گذاریهای مختلف زمانی و متناسب با مقادیر هدفصورت مستمر و در بازههای مرکزی بهبانک ،رساند. در رویکرد دائمیتجاری به حداقل می
تغییرات اوراق مذکور دقیقاً متناظر با  کنند. اندازٔهخود منقبض یا منبسط می های ترازنامٔهداراییدولتی و غیردولتی را در بخش  اوراق قرضٔه اندازٔه

که در شرایط طوریهطور خاص است، بطور عام و نهادهای مالی بازار سرمایه بهنهادی اشخاص به فوق در ترازنامٔه اوراق قرضٔه تغییرات اندازٔه
های مجموع دارایی اندازه و سهم نسبی اوراق قرضه در ،های سود سیاستیانقباضی( با کاهش )افزایش( نرخهای پولی انبساطی )اعمال سیاست

گذار گسترش های سود موردهدف سیاستدسترسی به منابع اعتباری و تأمین مالی با نرخ ،ابد و از این طریقینهادهای مالی کاهش )افزایش( می
گذاری دهی )مؤسسات اعتباری( و سرمایهمنابع و قدرت وام مذکور مستقیمًا از طریق تغییرات اندازٔه دٔهیابد. در همین راستا، پدی)کاهش( می

تغییرات هدفمند مصرف کاالهای بادوام توسط خانوار، تغییرات سرمایه های بیمه و بازنشستگی(، زمینٔهگذار مالی و صندوق)نهادهای سرمایه
سازد. بدیهی است در این عملیات، ها را فراهم میو نتیجتاً سطح عمومی قیمت ،انداز ناخالص داخلیپستغییرات شکاف  ،گذاری ناخالص داخلی

اوراق در طیفی از سررسیدهای  بانک مرکزی با شناسایی ذخایر موردنیاز در مسیر بلندمدت، اقدام به مبادلٔهشده قطعی است و در آن معامالت انجام
 برسد. مسیر بلندمدت آن ها به سطح مطلوب و موردهدفند تا زمانی که ذخایر بانککهای متفاوت میمختلف با حجم

 عملیات موقتی بازار باز
شود، عملیات موقتی بازار باز برای مدیریت ذخایر که عملیات دائمی بازار باز در قالب معامالت قطعی و با رویکرد بلندمدت انجام میدرحالی

دهد که در مواقع شود. تجارب کشورها نشان میانجام می 7و بازخرید معکوس 6های بازخریدنامهامالت توافقها و در قالب معمدت بانککوتاه
 تغییرات که منابع و زمان گونهینیابد. اگویی به نیاز مشتریان افزایش میها و مؤسسات مالی برای پاسخخاصی از سال، نیاز به نقدینگی در بانک

                                                                                                                                                                                                      
1 Standing Facilities 
2 Marginal Lending Facility 
3 Deposit Facility 

های رابطٔه ضعیف آماری روند تغییرات کل -ترتیب شامل الفهای سود در اقتصاد ایران وجود داشته بههای مختلف که در فرایند مدیریت بلندمدت و کارای کریدور نرخچالش 4
ت ذخایر ناشی از تراز جریان وجوه روزانه و تأثیرگذاری محدود تغییرا -های سود در اقتصاد ایران )برخالفِ اقتصادهای صنعتی و نوظهور(، بگیری کریدور نرخپولی با جهت

های سود تسهیالت اعتباری خارج از دامنٔه نرخ سود عملیات بازار باز )نرخ حداقلی( و نرخ اضافه ز نرخخروج برخی ا -هفتگی مؤسسات اعتباری با تغییرات نرخ سود شبانه، و ج
 برداشت توثیقی و غیرتوثیقی از بانک مرکزی )نرخ سقف( با قابلیت رشد پول بیرونی )با فرض مدیریت توثیقی کل تغییرات پایه پولی( است.

ترتیب شامل الزام توثیق مؤسسات اعتباری در قبال افزایش های سود در اقتصاد ایران بهفرایند ارتقاء مدیریت کارای کریدور نرخبرخی از اصالحات تدریجی زیرساختی در  5
ها، کهای ملی، کشاورزی، مسکن، و...( در تغییرات خالص بدهی بانها به بانک مرکزی، کاهش تدریجی سهم خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری )بانکخالص بدهی آن

 های سیاستی حقیقی منفی است.های پولی با هدف کاهش تدریجی نرخگذاری بر روی کلهای بانک مرکزی، و نیز هدفگیری حداکثری در تعدیل ارزش داراییذخیره
6 Repo 
7 Reverse Repo 
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عمدتاً به مناسبات هفتگی و یا تعطیالت ساالنه مرتبط است؛ هرچند که ممکن است این وضعیت تحت تأثیر  ،است ییشناسا ِآن از قبل قابل
گران درهرصورت با توجه به ماهیت موقتی بودن آن، مقام پولی صرفاً از طریق معامله ،گیرد نشأترفتار گروهی مردم ناشی از اخبار منفی نیز 

شود. در این شرایط، با افزایش فشارهای نقدینگی و افزایش موقتی بازخرید یا رپو می نامٔهدوطرفه تحت عنوان توافق ایوارد معامله ۱اختصاصی
همان  ،شودو فروشنده متعهد می کندمیگران اختصاصی را خریداری بانکی از نرخ هدف سیاستی، بانک مرکزی اوراق معاملهنرخ سود بین

 شود. دورٔهند. البته این مدت بسیار محدود است و طی چند روز یا هفته بازخرید انجام میکدتوافق بازخرید اوراق را مجدداً به قیمت مور
و  دهدمیمذکور کاهش  های مرکزی را جهت تأمین مالی نهادی اعتبارگیرندٔههای اعتباری بانکریسک طرفیکمدت قراردادهای ریپو ازکوتاه

مدت جریان نقدی نهادهای مختلف مدت، کسری کوتاههای سود کوتاههای سود سیاستی و نیز نرخان نرخاز طرف دیگر، با ایجاد سازگاری می
 یرها و مؤسسات اعتباری از ذخابانک کهینحوبه ،کند. در مقابل، زمانی که شرایط عکس روی دهدمالی فعال در بازار پول را تأمین مالی می

ها و مؤسسات مالی با طیفی از بانک ۲های بازخرید معکوسنامهمعامالت توافق دادن رکزی با انجاممدت اضافی برخوردار شوند، بانک مکوتاه
 ند.کها میگران اختصاصی، اقدام به جذب و تعدیل ذخایر مازاد آنو اعتباری و نه صرفاً معامله

عمالً  ،گذاری تورممنظور اجرای موفق سیاست پولی و هدفبه دهد کهنشان می بانک مرکزی ج.ا.ا در اجرای عملیات بازار باز تجربٔه
و  ،گذار )اهداف ثبات قیمتی، رشد پایدارباید منحصراً متأثر از اهداف سیاستطور خاص میطور عام و پایٔه پولی بهبانک مرکزی به ترازنامٔه

انحراف در شکاف  های ارزی زمینٔهمالی و یا تسعیر دارایی ز سلطٔهبانک مرکزی متأثر ا ثبات مالی( بوده و هرگونه اختالل در اقالم ترازنامٔه
. در همین راستا، استقالل در فرایند استفاده از ترکیب ابزارهای سازدیگذار و نیز زمان تحقق اهداف سیاست پولی را فراهم ماهداف سیاست

براین، تعریف مالی ضروری است. عالوه ثباتییو یا ب ،خالص داخلیانداز ناهای ناشی از کسری پساجتناب از انتقال عدم تعادل ،سیاست پولی
گران اختصاصی در تعمیق عملیات بازار باز نقش اساسی خواهد داشت که اندازی سیستم معاملهتوثیق و همچنین راه ِابزارها و اوراق مالی قابل

 شود.در ادامه به آن اشاره می

 مبادله در عملیات بازار باز ِانواع اوراق بدهی قابل ۱.۱.۳
گیرد و حجم بانک مرکزی قرار می های ترازنامٔهصورت مستقیم در ستون داراییشده در عملیات بازار باز بهبا توجه به آنکه ابزارهای مبادله

وندگی، سررسید اوراق، قابلیت نقدش اعتباری، درجٔه هایی ازجمله رتبٔهسازد، الزم است مقام پولی بر اساس ویژگیپایٔه پولی را متأثر می
 ۳.ندکدر اجرای این عملیات را اعالم  یرشپذو همچنین عمق بازار فهرستی از اوراق بهادار قابل ،گذاری اوراقمنابع و وثیقه کردنبلوکه 

دولت مرکزی و  اوراق قرضٔهطور خاص )اعتباری به طور عام و اوراق قرضه با باالترین رتبٔههای تعهدی غیراهرمی بهمجموعه ابزار ،درواقع
عنوان اوراق بدهی دائمی با پایٔه پولی بوده، به های اعتباری با محدودیت سقف( که در فرایند مبادلٔهنهادی در شرایط خاص اوراق قرضٔه

 رتبٔه یبترتمذکور بههای ادواری سیاست پولی قابلیت استفاده دارد. اوراق تنزیل توسط بانک مرکزی در عملیات بازار باز در چرخش ِقابل
گیرد. این اوراق بر اساس اعتبار های بانک مرکزی قرار میهای پولی( و در ترکیب داراییاعتباری در لیست خرید )در شرایط انبساط کل

های نهادی ضٔهو بعضاً اوراق قر ،بانکی های سپردٔهگواهی ،ها و مؤسسات اعتباریبانک دولت، اوراق قرضٔه صادرکننده شامل اوراق قرضٔه
طور خاص مورداستفاده قرار طور عام و نیز عملیات بازار باز بهمدت در بازار اوراق قرضه بههای متنوع و عمدتاً کوتاهعمومی با سررسید

باری قابلیت گیرد. در همین راستا، باید تأکید کرد که فهرست اوراق مذکور، طی ادوار تجاری )رونق و رکود( با تغییر شرایط مالی و اعتمی
حداقلی پذیرش اوراق مورداستفاده در عملیات بازار باز، اوراق تعهدی اهرمی از قبیل  یبراین، با توجه به معیارهاتعدیل دارد. عالوه

و حتی گواهی گام قابلیت مبادله در فرایند عملیات  ،دار، اسناد خرید دینهای مختلف غیرمشروط، اعتبارات اسنادی فعال مدتنامهضمانت
 بازار باز را توسط بانک مرکزی ندارد.

بازار بدهی عمق کمی  ،علت ماهیت تعهدی دیون دولت و عدم اوراق بهادارسازی دیون دولتیدر اقتصاد ایران به ،الزم به ذکر است
های بازنشستگی و خدمات درمانی، های عمومی )صندوقد به نهاددولت باید دیون خو ،رفت از چالش مذکورمنظور برون. بهددار

تأمین مالی و یا تهاتر  یجتدربه مالی اسالمیاوراق  در بازار اولیٔه بدهیو سایر اشخاص( را از طریق فروش اوراق  یمانکاران،ها، پشهرداری
ه سایر بنسبت بدهیبازار  اعتباری آن، اندازٔه تی و افزایش رتبٔههای دولبخشی به پرداخت بدهیاین اقدام، عالوه بر انضباط نتیجٔه ند. درک

های ر بردار نرخدهای سیاست پولی در قالب عملیات بازار را چرخش یرگذاریتأث و عمالً زمینٔه یابدمیهای مالی و غیرمالی افزایش بازار
 سازد.کل اقتصاد فراهم میو نیز تقاضای  ،های مختلف مالیسود سیاستی، جریان وجوه و بازدهی بازار

                                                                                                                                                                                                      
1 Primary Dealers 
2 Reverse Repo 

های بانک مرکزی در خصوص )تعاریف و اصطالحات( تشریح شده است. همچنین در اطالعیه ۱باز در مادٔه معامله در دستورالعمل عملیات بازار  ِانواع اوراق قابل ۳
 های اوراق مذکور همانند تاریخ تا سررسید و نیز حداقل مدت مالکیت اوراق نزد بانک مرکزی ذکر شده است.عملیات بازار باز، ویژگی
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 گران اختصاصیتعریف و تعیین معامله ۲.۱.۳
دولتی با استفاده از  نویسی و بازارگردانی اوراق قرضٔهشود، پذیرهصورت مؤثر اجرایی میدر عمده کشورهایی که عملیات بازار باز به

گران شود. ازآنجاکه معاملهبرگزیده هستند، انجام می ن سرمایٔههای تأمیها و شرکتمنتخبی از بانک گران اختصاصی که مجموعٔهمعامله
دهد گذار ترجیح میبه بانک مرکزی دارای مزیت اطالعاتی هستند و لذا سیاستکنند نسبتای بازارها را رصد میصورت لحظهاختصاصی به

 و ماهانه، در هنگام معاملٔه ،ها و معامالت روزانه، هفتگیهای منظم از مظنهها در قالب دریافت گزارشضمن استفاده از اشراف اطالعاتی آن
و سررسید اوراق  ،نقش مشاور بانک مرکزی و ناشر اوراق دولتی در مورد حجم، نرخ ینوعاوراق دولتی نیز با این مؤسسات معتبر که به

 شوند، طرف قرارداد باشد.دولتی محسوب می
های بازدهی و هدایت آن بر با نهاد ناظر عملیات بازار باز سبب کنترل غیرمستقیم نرخ گران اختصاصیشایان ذکر است، هماهنگی معامله

 ،سمت نرخ سیاستی داشته باشدمقام پولی قصد کاهش نرخ تنزیل اوراق به کهیدرصورت ،عنوان مثالشود. بههای سیاستی مقام پولی میاساس نرخ
ها نیز اوراق بازار را با قیمت باالتری که معادل نرخ آن ،و در مقابل کندا نرخ سود سیاستی اعطا مدت بهای کوتاهگران قرضتواند به این معاملهمی

 ،و در مقابل کندگران اختصاصی را با قیمت باالتری خریداری تواند اوراق دولتی سبد معاملهیا اینکه می ؛کنندخریداری می ،تر استتنزیل پایین
زمان از این دو هم های بازار شود. استفادٔهکنند و درمجموع سبب کاهش نرخهای باالتر خریداری میرا با قیمت ها نیز اوراق موجود در بازارآن

گران اختصاصی حضور در لیست معامله ،های مرکزی است. درمجموعهای بازخرید از دیگر ابزارهای متداول بانکنامهمعامله نیز در قالب توافق
مشارکت فعال در  ،ای مؤسسات، سهم از بازار اوراق بدهیهای مالی و الزامات سرمایهاس معیارهایی همانند نسبتبانک مرکزی معمواًل بر اس

ها هایی که برای آنشود و لذا در مقابل تعهدات و مسئولیتشفاف و منظم انجام می هاییدهگزارش و نحؤه ،بازارگردانی معامالت ثانویه ،هاحراج
 اند از:صورت خالصه عبارتهمراه خواهد داشت که بهها بهسری مزایا نیز برای آنکدر بر خواهد داشت، ی

 مزایای قرارداد: •
 ؛های اوراق دولتی و دریافت کارمزدهای آننویسی حراجانحصار در تعهد پذیره 
 ؛استفاده از تسهیالت بانک مرکزی جهت عملیات بازار باز 
 ؛خرید و همچنین فرصت زمانی بیشتر برای ارسال سفارشهای های کمتر در حجم سفارشمحدودیت 
 ؛ وهاویژه برای خرید اوراق بدهی دولتی و همچنین کارمزد صفر برای معامالت بازگردانی آن سهمیٔه 
  گذار پولی در بازار بدهی و بازارهای مالیناشر اوراق و سیاستدادن به مشورت. 

 ها:تعهدات و مسئولیت •
 ؛های اولیه اوراق دولتیشی از حجم عرضهنویسی بختعهد پذیره 
 ؛تعهد بازارگردانی و تضمین نقدشوندگی اوراق در بازار ثانویه 
 ؛ وشدههای ارسالی و معامالت انجامسفارش ٔهدهی شفاف و منظم از حجم و مظنگزارش 
 گذاران خرددولتی به سرمایه توزیع و فروش اوراق قرضٔه. 

عنوان ابزار ضد تورمی در مقایسه کسری بودجه به ینههزها از انتشار اوراق قرضه تأمین مالی کمهدف دولت ینترمهم ،البته باید توجه داشت
نبود کنترل و تنظیم مقررات چه در معامالت اولیه و چه در معامالت  ،بانکی است. در چنین شرایطی با استقراض از بانک مرکزی و شبکٔه

و  کند پرهزینههایی شود که تأمین مالی دولت را گیری نرخبازارگردان، ممکن است سبب شکل نبودنویسی و ثانویه، مانند فقدان متعهد پذیره
در  ی و داراییاقتصاد امور وزارت ،۱. در مباحث مربوط به پایداری مالیدولت تمایلی به انتشار اوراق و بسط بازار بدهی نداشته باشد ،درنتیجه

که نگاه خود را از نرخ سود اوراق به وضعیت پایداری مالی خود معطوف سازد.  شودخصوص تصمیم بانک مرکزی باید کامالً مجاب 
و  و بودجه، سازمان برنامه ،شامل بانک مرکزی، مدیریت نرخ سود در اقتصاد نیازمند همکاری مقامات اقتصادی مختلف )یگردعبارتبه

داری تقسیم کار صورت گیرد که بین بانک مرکزی و خزانه بدهیاست و لذا ضروری است که در بازار اوراق  (ی و داراییاقتصاد امور وزارت
و سایر  ،شدهتنوع و گستردگی اوراق مبادله و سرمایه(، بازارهای مالی )پول های هر کشور، مانند اندازٔهاین نیز با توجه به مختصات و ویژگی

انتخاب و نظارت بر  ،طورمعمولداشته باشد؛ اما به داری را دربرتواند روابط متفاوتی بین مقام پولی و خزانههای نهادی و ساختاری میویژگی
 یبندتعیین زمان ،انک مرکزی بوده و در مقابلو نظارت بر آن از وظایف ب ،های حراج اوراقزیرساخت گران اختصاصی، ارائٔهمعامله مجموعٔه

 یکپارچٔه و کمک به توسعٔه ،موقع تعهدات دولت به دارندگان اوراقها، نوع ابزارها و سررسیدها، پرداخت بهو انتشار اوراق، حجم عرضه
 دار است.بازارهای مالی از وظایف خزانه

                                                                                                                                                                                                      
1 Fiscal Sustainability 
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 به بازار پول و بدهی یبخشعمق ۲.۳
گیری منحنی بازده تا منظور شکلعملیات بازار باز، ضروری است که به قسمت نخست به آن اشاره شد، همگام با توسعٔهگونه که در همان

 ابزارهای بازار پول نیز موردتوجه قرار گیرد. یبخشو تنوع ،بازار بدهی سررسید در اقتصاد، توسعٔه
نسبت ارزش بازار بدهی به بازار سرمایه در اقتصاد  ،و از سوی دیگر نسبت ارزش بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور سو،یکاز  

 و عرضٔه ی و داراییاقتصاد امور وزارتمعنادار دارد که ضروری است با همکاری  ایایران در مقایسه با متوسط عملکرد دیگر کشورها فاصله
گذار های اساسی سیاستالبته یکی از دغدغه ۱بیابد.بیشتری اوراق مشارکت و اسناد خزانه در طیفی از سررسیدهای مختلف این بازار عمق 

های سود کنونی، امکان انتشار اسناد بدهی بلندمدت را نداشته باشد مالی نیز بحث پایداری مالی بودجه است که ممکن است با توجه به نرخ
تواند با معرفی ابزارهای گذار پولی می، سیاستوضوعم رغم اینباشد. علی مدتیانمدت و حداکثر مو درنتیجه سررسید اوراق بیشتر کوتاه

بانکی و  با استفاده از ظرفیت شبکٔه ۲های بازار پولاندازی صندوقراه ،برجسته در این حوزه داشته باشد. در این راستا یپولی جدید نقش
های پذیرش بانکی یکی از اقدامات و گواهی ،اسناد تجاری بانکی، های سپردٔهها ازجمله گواهیمبادله در این صندوق ِتنوع ابزارهای قابل

از دیگر ابزارهایی است که در غنای ابزارهای بازار پول و  ۳بازار پول دن حساب سپردٔهکرموردنیاز خواهد بود. همچنین معرفی و کاربردی 
دهی به نقش سیگنال ینوعمؤثر خواهد بود و به ،داردهای بازار پول گیری نرخ سودهایی که قرابت بیشتری با بازدهیشکل ،درنتیجه
به بازار بدهی نیز، حتی در همین سطح از اوراق  یبخشتوان برای توسعه و عمقمی ،برآنعالوه 4.گذاری پولی نیز خواهد داشتسیاست

 این بازار کمک کرد.نیز به تعمیق بیشتر  معاوضهو  ،موجود، با طراحی مشتقات مالی همانند قراردادهای آتی، اختیار
های هریک از کارگزاران اقتصادی با تحوالت منظور تقویت هرچه بیشتر بازار بدهی و همبستگی بیشتر بدهیشایان ذکر است، به

 شود.های سود، اقدامات دیگری نیز متصور است که در ادامه به اهم این موارد اشاره مینرخ

 هاها و بازارگردانی آنبندی آنای عمومی، رتبههاوراق بهادار سازی دیون نهادی ۱.۲.۳
ریزی های تاریخی نظام بودجههای عمومی و اشخاص حقوقی همواره یکی از چالشدولت مرکزی به نهاد بهادارسازی دیون انباشتٔهاوراق

تعهدات مالی  نشدن ده نبوده است. ایفاعلت اجتناب از افزایش مستمر سود مرکب و تعهدات مذکور عمالً مورداستفااقتصاد ایران بوده که به
و نیز  ،های خدمات درمانیصندوق ،های بازنشستگیهای مالی و خدماتی همانند صندوقسنواتی به نهادی دولت در قالب قوانین بودجٔه

مستمر جریان وجوه کسری  های مذکور از دولت مرکزی و از طرف دیگر زمینٔهنهاد موجب رشد مطالبات انباشتٔه طرفیکها ازشهرداری
 و هاکسری جریان نقد مذکور که از طرف دولت مرکزی به بانک ها به اشخاص را فراهم ساخته است. زنجیرٔهآن نقدی و رشد دیون انباشتٔه

گیری فرایند ضد رشد عمالً موجب شکل ،شده و اشخاص منتقل ،هاها، بنگاههای عمومی به بانکهای عمومی و همچنین از طرف نهادنهاد
 اقتصاد کالن شده است. افزایش دیون تعهدی )عدم اوراق بهادارسازی دیون نهادی( و تضعیف ثبات مالی در عرصٔه

و  ازدسمیدیون انباشته را مهیا  تسویٔه های عمومی مذکور زمینٔهتهاترسازی دیون دولت به نهاد برای 5بدهیدر این راستا، انتشار اوراق 
و تسهیل  بدهیمذکور سبب تعمیق بازار  شود. پدیدٔههای مالی و واقعی اقتصاد کالن میهمچنین موجب تسهیل جریان وجوه در بخش

بندی اعتباری براین، پس از رتبهشود. عالوه( میاسناد خزانه اسالمی اندازٔه کافی نبودنعملیات بازار باز )خصوصاً در شرایط انبساط پولی و 
های عمومی و اولویت با اوراق دولت مرکزی، نهادهای مالی و اعتباری، نهاد یبترت، در شرایط چرخش در سیاست پولی بهبدهیاق اور

 های جاری عملیات بازار باز قابلیت استفاده خواهند داشت.اشخاص است که در قالب دستورالعمل
شود مذکور را فراهم سازد. بدین منظور پیشنهاد می مالیفرایند صدور اوراق میانی امکان تسهیل  یتواند با اتخاذ راهبردبانک مرکزی می

های دولتی(، با تضمین سود اوراق ها )ناشی از دیون دولت و شرکتجای اعطای تسهیالت بدون وثیقه به دولت و بانکهبانک مرکزی ب

                                                                                                                                                                                                      
طرف زمینٔه تعمیق مالی را برای تأمین مدت )با فرض حفظ پایداری بدهی بخش دولتی( ازیکمدت و میانانباشتٔه دولت مرکزی به اوراق قرضٔه کوتاهتبدیل تدریجی دیون  ۱

گذاری بر ی )حرکت از سیاست هدفسازد و از طرف دیگر، شرایط اجرای عملیات بازار باز را در راستای تحقق اهداف سیاست پولمالی نهادی در بازار اوراق بدهی فراهم می
کند. فرایند مذکور در سال جاری موجب کاهش تدریجی سهم دیون تعهدی غیرتوثیقی )جایگزینی اوراق قرضٔه دولتی( گذاری تورم( تسهیل میسمت هدفهای پولی بهروی کل

به اوراق قرضه زمینٔه اتکای  ۱۳۹۸ار میلیارد تومانی دولت مرکزی در پایان سال هز 550های بانک مرکزی شده است. تبدیل تدریجی دیون انباشته حدود در مجموع دارایی
 های خارجی(.سازد )با فرض نبود تغییرات باالی نرخ تسعیر خالص داراییبیشتر تغییرات پایٔه پولی را از عملیات بازار باز )دائمی و موقتی( مهیا می

2 Money Market Mutual Funds 
3 Money Market Deposit Account 

« های بازار پولها تا حساببخشی به ابزارهای بازار پول: از صندوقضرورت تنوع»شایان ذکر است، توضیحات تفصیلی در این خصوص در قالب گزارشی تحت عنوان  4
 توسط نویسندگان در پژوهشکده انجام و منتشر شده است.

ناد خزانه جهت تامین مالی )اخزا( و اوراق دیگر به منظور تهاتر دیون دولت به اشخاص و نهادها در قالب سخاب منظور اوراق مالی اسالمی است که شامل دو بخش اس 5
 است.
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 مؤثر برای انجام یابزار ،و از طرف دیگر زدخود مرتفع سا زنامٔهها را در ترادولت و بانک تأمین مالی بدون وثیقٔه مقولٔه طرفیکاز بدهی
فع مطالبات النمالی ناشی از عدم  شود ثبات مالی اقتصاد کالن با انتقال هزینٔهدست آورد. این اقدام باعث میعملیات بازار باز به دادن

ها، و همچنین عالوه بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک ابدبانک مرکزی بهبود ی های عمومی به ترازنامٔهاشخاص از دولت و نهاد انباشتٔه
شدت تسهیل و ترمیم خواهد شد. راهبرد میانی مذکور مانع از انبساط های تولیدی بستانکار بههای مالی و خصوصاً بنگاهجریان نقدی نهاد

تأمین مالی و جریان وجوه نهادهای بستانکار دولت را در  هزینٔه ،دیگر و از طرف شودمیای بانک مرکزی های ترازنامهبدون وثیقه دارایی
 راستای تسهیل رشد همراه با ثبات مالی بهبود خواهد بخشید.

 بانک ضروری است که بازارگردانی مؤثر اوراق بدهی مذکور موردمطالبٔه ،یت بازار بدهیفو افزایش شفا بخشیمنظور عمقبه ،براینعالوه
دولت فاقد  حاضر اوراق منفعت و مرابحٔهدرحال ،عنوان نمونهباشد. بهایران فرابورس  بورس و اوراق بهادار و شرکت مانمرکزی و ساز

که معرفی بازارگردان عالوه بر افزایش شفافیت و تعمیق بازار بدهی دولت، کارایی و اثربخشی عملیات بازار باز را بهبود  استبازارگردان 
 بخشد.می

 هام تضمین ریسک اوراق بدهی شرکتعد ۲.۲.۳
بندی باید توسط یک نهاد عمومی رتبه طرفیکدهد، مجموعه اوراق قرضه موردمبادله در بازار اوراق قرضه ازالمللی نشان میتجارب بین

های ناظر بر ریسک. در اقتصاد ایران ۱هیچ نهاد مالی یا اعتباری مجاز به تضمین ریسک اوراق مذکور نیست ،و از طرف دیگر شود
های تأمین سرمایه موردتضمین قرار و یا صندوق ،هانهادی غالباً توسط مؤسسات اعتباری، بانک نقدپذیری و اعتباری اوراق قرضٔه

های سود اوراق نرخ یساز( و همسانمندنظامهای اوراق قرضه در مؤسسات اعتباری )ریسک که موجب پوشش و تمرکز ریسک گیردمی
 ،و از طرف دیگر ساخته را دشوار ساختار زمانی نرخ سودمنحنی  محاسبٔه زمینٔه طرفیککه ازطوریهبازار مذکور شده است، بقرضه در 

 ،حتی در شرایط نرمال ،عملیات بازار باز دادن انجام براینهادی غیردولتی  تلقی نادرستی در خصوص استفاده از مجموعه اوراق قرضٔه
 وجود آورده است.به

 های سیاستیبندی و توصیهمعج ۴
سیاسی(، -های مختلف اقتصاد کالن مستلزم مراحل مختلفی از قبیل تبیین الزامات محیط سیاستی )اقتصادیگذاری در حوزهسیاست

طراحی سیستم پایش  یتاًو نها ،زمانی تحقق اهداف بینی دورٔهی، پیشهای کارای سیاستی، تبیین اهداف غایی و میانی کمّمعرفی ابزار
گذار )کنترل تورم، رشد پایدار، علت تضاد میان اهداف سیاستگذاری پولی نیز بهسیاست گذاری است. در حوزٔهمجموعه فرایند سیاست

وار های سیاستی در ادو نیز کارایی متفاوت ابزار ،های زمانی تحقق اهداف مذکورو پایداری بخش خارجی(، تفاوت در دوره ،ثبات مالی
های سود باشد. در این راستا، مدیریت نرخ داشته های بیشترگذاری پیچیدگیکه عمالً سیاستاست سیاسی سبب شده -مختلف تجاری

گذشته  های صنعتی و نوظهور طی پنج دهٔهقابلیت استفاده را در اقتصاد ینترین و مؤثرترعنوان ابزار سیاستی سنتی که فعالکلیدی به
دهد که اجرای اثربخش این رویکرد و یا اقتصاد ایران مورداستفاده قرار گرفته است؛ اما تجارب سایر کشورها نشان می اخیراً در ،داشته

ها و اعمال اصالحات مکمل های رایج در اقتصاد، مستلزم فراهم آوردن زیرساختسود ر نرخدسود سیاستی  اثرگذاری نرخ ،به عبارتی
انداز ناخالص های سیاستی است. برای مثال، مدیریت بلندمدت کسری خالص پسو سایر ابزار ،بازارنهادی، مقرراتی،  هایدر حوزه
 بهرٔه یهانرخ سازییکسانتعادل مالی مذکور در کنار اجتناب از پولی شدن عدم ،طور خاصدولت به طور عام و کسری بودجٔهداخلی به

سالمت مالی و نظارت احتیاطی  یهاو نیز ارتقاء مؤلفه ،بهره یهابردار نرخ دامنٔهتسهیالت اعتباری )تفاوت بر مبنای ریسک نهادی( در 
 یسمکارایی مکان ،بستر اجرای سیاست پولی را بهبود بخشیده و از طرف دیگر طرفیکواسطه گران مالی )نهادهای مالی و اعتباری( از

انتقالی بر پایٔه  آثاربانک مرکزی و اجتناب از بروز  در ترازنامٔه اهیییابد. همچنین در بخش تجدید ارزش داراانتقال پولی افزایش می
 تسعیر )همانند دهٔه در قالب حساب ذخیرٔه بایدریالی و ارزی  هایییسودهای غیرعملیاتی ناشی از تجدید ارزش دارا عمالً کلیٔه ،پولی

 هفتاد و هشتاد( بلوکه و نگهداری شود.
رغم دهد که علیهای سود برای دستیابی به رشد پایدار غیرتورمی نشان میهای رویکرد مدیریت نرخدرمجموع، بررسی الزامات و چالش

های ناظر های ناظر بر ضعف کارایی و محدودیتهای سود، چالشگذار پولی از مدیریت پایٔه پولی به مدیریت نرخضرورت انتقال سیاست
 است پول سبب شده بازار یکپارچٔه نشدن و مقرراتی و تشکیل ،های نهادیگذاری پولی، ضعفهای سیاستبزارتنوع در ا نبودبر 

دیگر در شرایط کنونی، بیانهای مذکور باشد. بهمنظور مدیریت و رفع چالشگذاری پولی مستلزم اعمال اصالحات گسترده بهسیاست

                                                                                                                                                                                                      
ها تضمین قرار شود ) بازخرید در زمان سررسید و عدم نکول اصل و سود اوراق( عمال مقوله در شرایطی که اوراق قرضه اشخاص توسط نهادهای اعتباری و یا بانک ۱

 باید جایگزین ارزیابی ریسک ذینفع شود.شود و در واقع ارزیابی ریسک نهاد اعتباری و بانک میبندی آن و ارزیابی ریسک ذینفع منتفی میرتبه 
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های دولت به بانک عنوان وثیقه بدهیکه با قرارگیری اوراق به یاگونهبه نیاز به تقویت دارد های اثرگذاری مکانیسم اعتباری انتقالزیرساخت
ها(، بانک مرکزی )دارایی خارجی و سایر دارایی های ترازنامٔها وجود رشد پیوسته و نامتناسب سایر اقالم داراییحتی ببانکی،  مرکزی و شبکٔه

؛ لذا در همراه شودکارایی با افزایش  ،های سود سیاستی و درنتیجه تقاضای کلر متوسط نرخد رییرگذاتأث برایاجرای عملیات بازار باز 
منظور فراهم شدن گذار، ضروری است به است؛ اما طی دورٔه اجتنابیرقابلهای پولی همچنان غمدیریت کل مدت،یانمدت و مکوتاه دورٔه

 ۱.سود اقداماتی به شرح زیر اجرایی شودهای گذاری پولی مبتنی بر نرخهای سیاستزیرساخت

 مدتکوتاه دورٔه -الف

 های بازار پول با اســتفاده از ظرفیت شــبکٔههمچنین صــندوق ،های بازار پولبه ابزارهای بازار پول همانند حســاب یبخشــتنوع 
 ، ونویسی اوراق مشارکت دولتی و اسناد خزانهو استفاده از وجوه آن در پذیره ،بانکی

  هاساختار سرمایه و بدهی آن ینو همچن ،ها، ترکیب داراییبانک اقدامات احتیاطی و نظارتی بر رشد اقالم ترازنامٔهتقویت. 

 مدتمیان دورٔه -ب
 حقوقی،اشخاص  و دولت به نهادهای عمومی اوراق بهادارسازی دیون انباشتٔه 
 وهابندی آناوراق بهادارسازی دیون نهادهای عمومی و رتبه ، 
 دولتی بدهینویسی و بازارگردانی اوراق گران اختصاصی برای پذیرهاندازی سیستم معاملهراه. 

 بلندمدت دورٔه -ج
 تنوع ابزارهای بازار بدهی با استفاده از مشتقات مالی، 
 وبا سررسید بلندمدت بزارهای مالیتعمیق بازار بدهی با انتشار ا ، 
 های مبتنی بر عملکرد داالن سودتسهیالت از دستورات شورای پول و اعتبار به نرخگذاری سود سپرده و انتقال مکانیسم نرخ 

بر است. در این پژوهش سعی شده است با یک نگاه شود، تغییر رویکرد سیاستگذاری پولی یک فرآیند زمانهمانگونه که مالحظه می
ویکرد نوین ســیاســت پولی ارایه شــود. برخی از های تحقق اثربخش رشــرطکارشــناســی به چارچوب ســیاســت پولی، الزامات و پیش

صالحات مورد نیاز که در کوتاه ساختار نظارت و اقدامات احتیاطی بر ترازنامه اقدامات و ا ست همانند تقویت  ضروری بوده ا مدت 
ر گرفته اســت؛ اما به های بازار پول با اســتفاده از ظرفیت شــبکه بانکی در دســتور کار دولت تدبیر و امید قرابانکها و توســعه صــندوق

ها و موانع ضـروری اسـت که به منظور حصـول موفقیت هر چه بیشـتر رویکرد نوین سـیاسـت سـبب ماهیت بلندمدت برخی از چالش
پولی در هدفگذاری تورم، اجرای اقدامات مرتبط که در بند ب و ج فوق به آن اشاره شد، بصورت فعال توسط دولت آینده نیز پیگیری 

 و محقق شود.
  

                                                                                                                                                                                                      
ای پولی، شکاف هگذاری پولی )مدیریت به ترتیب کلهای سود )اسمی و حقیقی(، مدیریت اهداف سیاستکارایی عملیات بازار باز در سه مرحله مدیریت کریدور نرخ ۱

ل گذشته جهت مدیریت تورمی، شکاف تولید و ثبات مالی( و نیز مدیریت انتظارات تورمی قابل ارزیابی بوده که در اقتصاد ایران اقدامات مثبت و مؤثری طی یک سا
 گانه در بلندمدت مورد هدف است.های سود اسمی انجام شده و بقیه مراحل سهکریدور نرخ
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 خالصه مدیریتی 
 یراز منابع آنها را به خود اختصاص داده است، درگ یشده و بخش مهم یالتتسه یها در اعطاکه موجب کاهش توان بانک یاز معضالت یکی

گذشته بارها بحث کاهش اموال  یانسال یکه ط یاگونهاست. به یمال یگرواسطه یربه غ یگرد یها و بازارهاها در بخشبانک یهابودن دارایی
اصالح و  یها از جمله اقدامات الزم برامطرح شده است. فروش اموال مازاد بانک ینظام بانک یاستگذارانس یها از سوبانک دمازا

عالوه بر  تواندیم یهبازار سرما یتبا استفاده از ظرف یژهمناسب به و یو استفاده از راهکارها آیدیها به شمار مترازنامه بانک یسازچابک
 کشور کمک کند. ی درمالگران واسطه ینترنقش مؤثرتر به عنوان مهم یفایو ا یقدرت سودآور یشها، به افزابانک یقانون یفعمل به تکال
 هاماکن رفاهی بانکیرضرور و اغ یهادارایی ینحوه واگذار نامهیینآ یببا تصو ۱۳۸۶ها از سال اموال مازاد بانک یواگذار مسئله

اموال  یسال است که معضل واگذار ۱۳از  یشکرد. ب یداها ادامه پشرکت فروش اموال مازاد بانک یسبا تاس ۱۳۸7شروع شد و در سال 
 توانیها ماموال مازاد بانک یاست. با مرور تجربه گذشته در واگذار یدهمشخص نرس رانجامها مطرح است و هنوز به سمازاد بانک

 هایتمحدود یجاداست. ا یدارمربوط به خر یگرد یاز آنها مربوط به فروشنده و برخ یکرد که برخ ییرابطه شناسا ینرا در ا یمختلف یهاشچال
و عدم رغبت  هایتمسئول یفدر تعر یتعدم شفاف یران،مد یبرا یمشکالت حقوق یسکر ی،نظارت یهاتوسط دستگاه هایریگو سخت

 یعدم دسترس ینها از جنبه فروشنده است. همچنمازاد بانک یهادارایی هاییواگذار یهاچالش ینمهمتر هایها در واگذاربانک یرانمد
نامناسب  یزشیاموال و ساختار انگ ینا یدخر یسکر یرشبه پذ یدارانخر یلعدم تما ها،یبه اطالعات مربوط به واگذار یدارانمناسب خر

ها به دارایی یدارنگه یها برابانک یاراد یمها تصمچالش یناست. عالوه بر ا هایواگذار ینا یدارسمت خر یهاشاز چال یگذاردر ارزش
 یسکنسبت به ر یینپا ینکول و بازده یباال یسکواسطه ر هها بها شده است. بانکها در بانکدارایی یعاز عوامل مهم تجم یدهوام یجا

رو  ینو از ا دهندیم یحترج یالتتسه یدر اعطا ینگینقد یریکارگرا بر به یگرد یهادارایی یدارنرخ سود( نگه یدستور یین)به واسطه تع
 است.  الذکرفوق یلبه دال یندفرآ ینها در امناسب بانک یعدم همکار هایواگذار یهااز چالش یکی

 ریپذرقابت دیرفع موانع تول»قانون ها تصویب  و اجرای د بانکترین نقطه عطف اقدامات اجرایی در راستای رفع معضل اموال مازامهم
ها را مکلف کرده که اموال مازاد خود را در سه سال واگذار کنند. اگرچه ابالغ شد و بانک ۱۳۹۴بود که در سال  «کشور ینظام مال یو ارتقا

های اموال مازاد ها تمام تعهدات خود را انجام ندادند اما ابالغ این قانون توانست سرعت واگذاریطور کامل اجرا نشد و بانکاین قانون به
ی واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری دستورالعمل نحوه ۱۳۹۹. در راستای اجرای این قانون دولت در سال ها را چند برابر کندبانک

های کارآمد هاو استفاده از بسترها، تقویت حاکمیت شرکتی در بانکها و ادغام بانکریزی در جهت کاهش تعداد شعبهرا ابالغ کرد. برنامه
وال مازاد از جمله اقدامات سازنده ای بوده است که دولت در راستای مدیریت و واگذاری اموال مازاد مانند بورس کاال برای واگذاری ام

 های اخیر به آنها پرداخته است.  ها در سالبانک
به وجود همه جان گذارییاستبه س یازها نمازاد بانک یهادارایی یها و واگذاربانک یهادارایی یشپاال یزآم یتادامه موفق یبرا اگرچه

 ی،واگذار ینددر فرآ یکارامد یکارها براراه ینتراز مهم یکیها فائق آمد، اما مناسب بر چالش یزشیانگ یسازوکارها یدارد تا بتوان با طراح
اموال  یواگذار یبرا یاحتمال یمطرح شده و راهکارها یهاابعاد گوناگون چالش یاست. با بررس یواگذار یهاروش یو ارتقا اصالح

 مطرح کرد: یاستیس هاییهرابطه به عنوان توص یندر ا یشنهادهارا به عنوان خالصه پ یرموارد ز توانیها، ممازاد بانک
. لذا یستن یدهها چندان پسنددارایی یهکل ینسخه واحد برا یکها باشد و اصرار بر متناسب با نوع دارایی یالزم است روش واگذار -

 .یردمد نظر قرار گ ییهر نوع دارا یسکو ر یتها متناسب با ماهروشاز  یبیبهتر است ترک
صندوق قابل مبادله در بورس و فروش آن صندوق خواهد  یک یلها، تشکاموال مازاد بانک یواگذار یمناسب برا یاز راهکارها یکی -

حال بهتر است  ین. در عیردمد نظر قرار گ یدباوجود دارد که حتماً  یها مانند بحث بازارگردانچالش یبرخ ینهزم ینبود. البته در ا
 شود. یبررس یزها نانواع صندوق یرخاص بسنده نشود و امکان استفاده از سا قنوع صندو یکتنها به 

ها دارایی یریتشرکت مد یلتشک یرجاری،در رابطه با مطالبات غ یژهواموال مازاد به یریتمد یمطلوب برا یاز جمله راهکارها -
(AMC )یشرکت ینچن یلحل کند. البته تشک یزها را نمربوط به تملک دارایی یاز مشکالت حقوق یبرخ یتا حد تواندیاست که م 

 به آنها توجه شود. یدو مانند آن دارد که با یتگستره و مدت فعال اختار،همچون س یاز جهات یمالحظات خاص
 یهاروش یگراز د یزآنها در بازار ن یتش خرد سهام تحت مالکفرو یزها و نتحت تملک بانک یهاسهام شرکت یفروش بلوک -

 یبرا یشنهادهااز پ یکیدر بورس  یرمنقولاز آنها استفاده کرد. عرضه امالک و اموال غ یطبه فراخور شرا توانیاست که م یواگذار
 .کندیم یلامالک را تسه یواگذار کندیم یجادکه ا یاکه با توجه به بازار شفاف و گسترده ستها اامالک مازاد بانک یواگذار
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امالک و مستغالت  یهاو ساختمان و صندوق ینزم یهاخود در قالب صندوق هایینبا وارد کردن امالک و زم توانندیها مبانک -
آنها  یامکان واگذار داده و هم یشآنها را افزا یهم نقدشوندگ یقطر ینها کرده و از اصندوق ینا گذارییهبه واحد سرما یلآنها را تبد

 را فراهم آورند.  
راستا  یناست. در ا یهیو تنب یقیتشو هاییاستس یبرخ یازمندها، نگوناگون فروش اموال مازاد بانک یاستفاده از راهکارها -

مشکل اموال مازاد  یسود  به دنبال حل اساس یهاکردن نرخ یو منطق یاتهمچون مال یگوناگون یهابا ابزار یدبا گذاریاستس
ارائه خدمات  یالت،پرداخت تسه یل)از قب یوکار بانککسب یو محور یاصل هاییتسمت فعال هب یشترها باشد و آنها را ببانک

 و ...( سوق دهد.
 یورود یندهآتا در  کندیامر کمک م ینشود. ا یریجلوگ یزاموال مازاد ن یداز انباشت جد ی،الزم است تا ضمن رفع مشکل اموال کنون  -

گستره اموال قابل  یشهمچون افزا یموارد ین راستاحل شود. در ا تراییشهمعضل به صورت ر ینها کنترل شود و ااموال مازاد بانک
مناسب  یقیو تشو یهیدر وهله بعد و اعمال اقدامات تنب ینظارت مستمر خود بانک در درجه اول و بانک مرکز نکی،در نظام با یقتوث
 مشکل ضرورت دارد. یناز ظهور مجدد ا یریجلوگ یبرا
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 ها و اقداماتها؛ چالشهای مازاد بانکرفع معضل دارایی
 رسول خوانساری سجاد ابراهیمی

 
 مقدمه ۱

دارد و  یقیبخش حق یمال یندر تأم یبانک محور است، نقش مهم یکه اقتصاد یراناقتصاد ا یها برابانک دهییالتاز آنجا که توان تسه
ها برطرف بانک دهییالتتسه روییشالزم است که موانع پ را دچار رکود کند، یقیبخش حق تواندیها مبانک دهییالتکاهش توان تسه

وام را کاهش داده است،  یاعطا یها براکه توان بانک یاز معضالت یکی دهدیها نشان مبانک یمال یهاو صورت ازنامهبه تر یشود. نگاه
 یدبا یگر مالها به عنوان واسطهاست. بانک یمال یگراز بازار واسطه یربه غ یگرد یها و بازارهاها در بخشبانک یهابودن دارایی یردرگ

به  یمتعدد نگاه یلاختصاص دهند. اما به دال یالتتسه یطااع یعنیخود  یاصل یتانجام فعال یخود را برا یهابخش عمده تمرکز دارایی
 یهادر قالب بنگاه یالتبه تسه یافتناختصاص  یها به جابانک ییاز دارا یکه بخش قابل توجه سازدیم یانها عبانک ییدارا یتوضع

 است.  شده یرهمرتبط و امالک و مستغالت ذخ یرغ یاقتصاد
ها به صورت که بانک یعامل ینتردانست. در واقع مهم یرارادیرا غ یو بخش یاراد توانیها را مدر اموال مازاد در بانک یشاز افزا بخشی

و  یدمانند خر یگرد هاییتاز فعال یمال یگرواسطه یعنیبانک  یاصل یتاست که فعال ینا کندیها ماقدام به تملک امالک و بنگاه یاراد
در حد  یالتتسه یاز اعطا یها ناشاوقات سود بانک یبرخ ینکهدارد. باتوجه به ا یکمتر یسودآور یرمنقولل و غمنقو یهافروش دارایی

بخش  ینخود را در ا یهاکه دارایی یستبانک مقرون به صرفه ن یاصالً برا یالت،نکول تسه یسکاست و با درنظر گرفتن ر یمنف یاصفر 
ها برطرف خواهد معضل اموال مازاد بانک یرو زمان ین. از اکندیم گذارییهمانند امالک سرما یمواز یو در عوض در بازارها یردبه کار گ

و  یلها به تمادارایی یناز ا یشود. اما بخش یشترب یالتتسه یها به اعطابانک یلشود که تما یطراح یاگونهبه یزشیشد که سازوکار انگ
ها و امالک تحت تملک دولت به بنگاه یلها و تحمدولت با بانک یده است. تهاتر بدهخارج نش یدهتیالها از گردونه تسهاراده بانک

 ین. همچنکندیآنها را کمتر م یدهو توان وام یشترها را باست که اموال مازاد بانک یلیدال ینتراز مهم یکی یافتیدر یالتتسه یها به ازابانک
 یرجاریها است که با باالرفتن حجم مطالبات غبانک یرجاریغ یالتتسه یقاقع وثادر و یزن هانکاز اموال مازاد تحت تملک با یبخش

 کرده است.  یداپ یشافزا یزاموال ن ینحجم ا
ها وجود اموال مازاد بانک توانیم دهد،یقرار م یررا تحت تأث یالتتسه یها در اعطابانک ییاموال توانا ینا یشافزا کهینتوجه به ا با

قرار دهد. از  یررا تحت تأث یقیبخش حق تواندیدر کشور دانست که م یمال یناز معضالت نظام تام یکیها را در بانک ییدارا یبترک ینو ا
کنند.  یلها را تسهاموال مازاد در بانک یواگذار یندمختلف تالش کردند که فرآ یهااز کانال یردهه اخ یکدر  یدولت و بانک مرکز رو ینا

 ینو کماکان ا یدهنرس یبه سرانجام هایواگذار ینروبرو بوده است که باعث شده ا ییهاها با چالشاموال مازاد بانک یارواگذ ینبا وجود ا
ها الزم است در بدنه بانک یزشیانگ یالزم و سازوکارها هاییرساختکردن زراه، عالوه بر فراهم یندر ا یقتوف یباشد. برا ابرجامعضل  پ

گزارش  ینها ارائه شود. لذا در امازاد بانک یهادارایی یواگذار یبرا یمناسب یکارهاو راه یردصورت گ یزن یواگذار یهابر روش یکه تأمل
 شود.  یخصوص بررس ینمطرح در ا یکارهاراه شودیها تالش ماموال مازاد بانک یواگذار یهاضرورت و چالش بر یضمن مرور

. سپس در بخش سوم، عملکرد شودیم یحها تشراموال مازاد بانک یحاضر، ضرورت واگذار رو در ادامه و در بخش دوم گزارش ینا از
 یز. در بخش پنجم نشودیها بحث ممازاد بانک یهادارایی یواگذار یهاو در بخش چهارم چالش شودیم یبررس هایواگذار ینا یشینپ

 .شودیم یبندجمع یانو در پا گیردیها مورد بحث قرار ممازاد بانک یهادارایی یواگذار یدجد یکارهاراه
                                                                                                                                                                                                      

  پولی و بانکی های پولی و ارزی پژوهشکدٔهمعاون گروه سیاستعضو هیئت علمی و 
 پولی و بانکی عضو هیئت علمی و معاون گروه بازارهای مالی پژوهشکدٔه 
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 هااموال مازاد بانک یمسئله ضرورت واگذار یینتب ۲
توسعه  یردر مس یادیناز اقدامات بن یکیآنها  ییکارا یشو افزا باشندیم یهر کشور یاقتصاد ینهادها ینتراز مهم یکی یمؤسسات مال

ثبات اقتصاد کالن  یبرا یجد یدیتهد یها هستند. درواقع، ضعف نظام بانکمؤسسات، بانک ینا ینترله مهمکشورهاست. از جم یاقتصاد
 یرا برا یمناسب یطشرا ی،مختلف اقتصاد یهابخش یبرا یمال ینخود و تأم یاعتبار یاتها با عملبانک یب،ترت دین. بآیدیبه شمار م

 .شوندیم یمل یدو تول گذارییهو باعث رشد سرما کنندیفراهم م گذارییهسرما
اقتصاد  یهااست و بروز شوک یعوامل مؤثر بر عملکرد شبکه بانک ینتراز مهم یکیاقتصاد کالن و عملکرد آن  یطیمح یطمقابل شرا در

گذارد. در واقع ترازنامه شبکه  یبر جا یبر عملکرد شبکه بانک یقیاثرات عم تواندیم یو مال یپول ی،ارز ی،نفت یم،تحر یهاکالن مانند شوک
ها و خانوارها در ارتباط است و اثر بروز بنگاه ی،عموم یاعم از دولت، نهادها یعوامل اقتصاد یگربه طور متقابل با ترازنامه د یبانک

 هاییها و بدهدارایی ییربه تغ یتخانوارها در نها یاها بنگاه ی،عموم یترازنامه دولت، نهادها یبتخر یراقتصاد کالن از مس یهاشوک
 ها منجر خواهد شد.آن ترازنامه یبها و تخربانک

مازاد  یهاوجود اموال و دارایی شود،یدر آنها م یها و بر هم خوردن چرخه سالم اعتباربانک یناتراز یدکه موجب تشد یاز عوامل یکی
ها با انباشت دارایی یزو در سطح کالن ن شودیدر آنها م دهییالتو افت قدرت تسه یاست که موجب راکد شدن منابع، کاهش گردش مال

 ها شود.دارایی گونهینا یمتدر ق یمسکن، ارز و ... ممکن است موجب نوسانات ناگهان همچونخاص  یهادر بخش
 یپس از مدت یدارانخر یا یردکه در موا شودیها ، در عمل مشاهده ممازاد بانک یهااموال و دارایی یدولت بر واگذار یدوجود تاک با

ها در سال ارزش اموال مازاد بانک ی،اعالم ی. طبق آمارهایستها نحاضر به تملک شرکت کسیچه یدهمزا یاندر جر یا شوندیمنصرف م
تومان و  یلیاردهزار م ۱0، در حدود ۱۳۹۶(. تا سال ۱۳۹۸ یران،تومان بالغ شده است )روزنامه ا یلیاردهزار م ۱00از  یشبه رقم ب ۱۳۹۸

آن  یلیاردهزار م ۱۳ها به فروش رفته است که حدو تومان از اموال مازاد بانک یلیاردهزار م ۲۸حدود  ۱۳۹۹تا مرداد ماه  ۱۳۹۶از سال 
 یدقانون رفع موانع تول ۱7و  ۱۶است که طبق مواد  یدرحال ین(. ا۱۳۹۹ یی،و دارا ی)وزارت امور اقتصاد تبوده اس ۱۳۹۸مربوط به سال 

 یق،ها، تملک وثاکننده اموال مازاد بانک یجادا یهاکانال ینتراموال را به فروش برسانند. مهم یندرصد از ا ۳۳ساالنه  بایستیها مبانک
وجوه  یانو جر یاموال به موقع فروش نرود موجب کاهش گردش مال ینکه ا یها است. در صورتسهام شرکت یدو خر یممستق گذارییهسرما
درنظر گرفته  یرذخا یالت،شدن تسه یرجاریغ یلاست که به دل یدرحال ین. ادهدیها را کاهش ممجدد بانک ییا شده و توان درآمدزاهبانک

 یسکموزون به ر یهادارایی یشافزا یلبه دل یهسرما یتکفا ی،. از طرفیابدیسود کاهش م یهو حاش یافته یشتمام شده افزا یشده در بها
ها به شدت از طرف سهامداران بانک یطشرا ینها به همراه دارد. در ابانک یرا برا ییباال ینگینقد یسکر یزموضوع ن ینکه ا یابدیکاهش م

 یژهوبر جذب منابع به یعدم بازگشت اقساط، سع یلبه دل ینگینقد یسکر جبران یها برامورد مواخذه قرار خواهند گرفت. در مقابل، بانک
 .یابدیم یشبانک به طور مضاعف افزا هایینهآن، هز یدارند که در پ فیرمتعارغ یهابا نرخ

 آیدیها به شمار مترازنامه بانک یسازاصالح و چابک یها از جمله اقدامات الزم برافروش اموال مازاد بانک یتضرورت و اهم بنابراین
 یشها، به افزابانک یقانون یفعالوه بر عمل به تکال تواندیم یهبازار سرما یتبا استفاده از ظرف یژهمناسب به و یو استفاده از راهکارها

مختصر  یاساس در ادامه ضمن بررس ینکشور کمک کند. بر ا یمال یهاواسطه ینترنقش مؤثرتر به عنوان مهم یفایو ا یقدرت سودآور
 یواگذار یبرا یشنهادیپ یو سپس راهکارها شودیم یینتب یرمس ینموجود در ا یهاها، چالشاموال مازاد بانک یواگذار یشینعملکرد پ

 یهدر بازار سرما یمال یاز ابزارها یکی( به عنوان ETF)۱قابل معامله گذارییهسرما یهاصندوق یتبر ظرف أکیدها با تاموال مازاد بانک
 رو ارائه خواهد شد. یشپ یو حل مشکالت احتمال یندفرا یندر ا یعتسر یبرا یاستیس هاییهتوص یانو در پا گرددیمطرح م

 هااموال مازاد بانک یواگذار یشینعملکرد پ ۳
های داری و تملک داراییها در خصوص  بنگاهها و ایجاد محدودیت برای بانکهای اخیر بحث واگذاری اموال مازاد بانکاگرچه در دهه

قانون پولی و  ۳۴ها را در مفاد ماده ها برای بانکاین محدودیتهای قانونی توان ریشهغیرمنقول بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما می
هایی ها)به جز بانکاین ماده معامالت اموال غیرمنقول برای بانک ۲تصویب شده است. بر اساس بند  ۱۳5۱بانکی کشور دید که در سال 

 یمنقول برا ریتملک غ »ه اشاره شده است که که هدف آنها انجام معمالت غیرمنقول است( ممنوع شده است. البته در تبصره این ماد
 خواهد نییتع رانیا یمرکزکه بانک یبانک و معامالت نسبت به آن طبق شرائط کارکنان مسکن ایمحل کار  نیتأم یبرا ایمطالبات  فاءیاست

ها در حوزه بازارهای لذا بر اساس این ماده قانونی محدودیتی بر ورود بانک« ماده نخواهد بود. نیا ۲موضوع بند  تیمشمول ممنوع نمود
 یرضرورغ یهادارایی ینحوه واگذار نامهیینآ یبتصو توانیرا م ی اصالحی در این راستااقدام جد یناولغیرمنقول وضع شده است.  اما 

                                                                                                                                                                                                      
1 Exchange-traded Fund (ETF). 
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سال  ۱۳از  یش(. ب۱۳۸۶ ی،اسالم رایمجلس شو یهارکز پژوهشدانست )م یرانوز یئتتوسط ه ۱۳۸۶ ماهیها در دبانک یو اماکن رفاه
 است. یدهمطرح است و هنوز به سرانجام مشخص نرسبه صورت جدی ها اموال مازاد بانک یاست که معضل واگذار

و تحت نظارت وزارت  یرانوز یأتو بر اساس مصوبه ه ۱۳۸7آذر ماه  ۳ها، از مازاد بانک یها ییاموال و دارا یسهولت در واگذار جهت
تحت عنوان، "شرکت فروش اموال مازاد بانک ها )فام(" با مشارکت  یشرکت یرانا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز ییو دارا یامور اقتصاد

و  بانک صنعت ومعدن یران،سپه، بانک رفاه کارگران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک توسعه صادرات ا ی،کشاورز رات،صاد ی،مل یهابانک
واگذار  یدهمزا یمازاد خود را به صورت برگزار یها ییها بتوانند اموال و داراآن، بانک یقبانک مسکن کشور آغاز به کار نموده است تا از طر

 یشبردیهفت سال در عمل پ ینا یآن است که ط یایگو ۱۳۹۳تا  ۱۳۸7شرکت )فام( در بازه سال  ین(. عملکرد ا۱۳۹۹)شرکت فام،  یندنما
 یلیاردم ۴۲00ملک به ارزش  ۱۳00فروش  یکامل برا یدهمزا ۴۱شرکت درمجموع  ینساله ا 7بازه  ینحوزه صورت نگرفته است. در ا یندر ا

 . آیدیبه شمار نم یدارند، رقم چندان قابل توجه یارکه بانک ها دراخت مالکیبا تعداد ا یسهبرگزار کرده که در مقا یالر

 هامعضل مازاد دارایی بانک اقدامات دولت در راستای رفع ۴
ضل دارایی صورت رغم تالشگذرد و علیها میهای مازاد بانکبیش از یک دهه از پیگیری رفع مع شکل به  صورت گرفته هنوز این م های 

ال مازاد را کامل حل نشده است. در دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات سازنده ای در این راستا دنبال شد که توانست فرآیند واگذاری امو
 شود.تسریع کند. در این بخش مروری به این اقدامات می

 اجرای قانون رفع موانع تولید ۱.۴
 یو ارتقا ریپذرقابت دیرفع موانع تول»قانون ها ابالغ ها در یک دهه اخیر در راستای حل معضل مازاد دارایی بانکترین اقدام دولتمهم

 ۱۳۹۴سال  یبهشتدر اردمذکور ها با ابالغ قانون مازاد بانک یهافروش اموال و دارایی موضوعبود.  ۱۳۹۴در سال « کشور ینظام مال
 یها و مؤسسات اعتباربانک یهقانون کل ینا ۱۶شد. بر اساس ماده  تریی( وارد فاز جد۱۳۹۴ ی،اسالم یمجلس شورا یها)مرکز پژوهش

را که به  یو سرقفل یرمنقولدرصد اموال خود اعم از منقول، غ ۳۳ساالنه حداقل  قانون تا سه سال، ینالزم االجرا شدن ا یختار ازموظفند 
مازاد است،  یرانا یاسالم یجمهور یپول و اعتبار و بانک مرکز یشورا یصتابعه آنها درآمده است و به تشخ یهاتملک آنها و شرکت
است، ذکر شده اگر  یدقانون رفع موانع تول ۱۶ماده  یبرا ینامه انضباط یینآ یکقانون که در حکم  ینا ۱7ماده  رد ینواگذار کنند. همچن

 یأتدر ه توانندیآن نم یرهمد یأته یاعضا ینبپردازند و همچن یداضافه با یاتدرصد مال ۳کنند  یرتأخ یاها تخلف  یها در واگذاربانک 
 .کنند یدابانک ها حضور پ یرسا یرهمد

 یکه برا هایییمهاخطارها و جر یرغمشد اما عل یعها تسرمازاد بانک یهادارایی یروند واگذار یدتولبا ابالغ قانون رفع موانع  اگرچه
 یغداشته است. در گزارش تفر یادیشده در قانون فاصله ز بینییشپ یزانشده بود، عملکرد محقق شده با م یینقانون تع ینها در ابانک

تومان بوده  یلیاردم ۹۶۸هزار و  57 یدر سال مورد بررس یسسات اعتبارؤاشاره داشته است که اموال مازاد بانک ها و م ۱۳۹7بودجه سال 
مجموعاً از  ید،قانون رفع موانع تول یبو پس از گذشت چهار سال از تصو ۹7سال  یاندر پا دهدیگزارش نشان م ینا هاییاست. بررس

درصد آن واگذار شده  ۴۱معادل  یعنیتومان  یلیاردم ۸۱۳هزار و  ۲۳شده، مبلغ  ییتومان اموال مازاد شناسا یلیاردم ۹۶۸هزار و  57
شده مبلغ  ییشناسا یربانکیتومان سهام غ یلیاردم ۹۳7هزار و  ۶5مدت از  یندر ا ین(. همچن۱۳۹۸محاسبات کشور ،اسفند  یواناست)د

 یدر انتها یدالذکر بااست که بر اساس قانون فوق یدر حال ینشده است. ا واگذاردرصد  ۳7ادل مع یعنیتومان  یلیاردم ۶۶5هزار و  ۲۴
در  ییو دارا یدرصد آن واگذار شده است. وزارت امور اقتصاد ۴0و بر اساس آمار حدود  شدیها واگذار مکل اموال مازاد بانک ۹7سال 

وزارتخانه، تا  ینمقدار طبق اعالم هم ینتومان برآورد کرد که از ا یلیاردهزار م ۱00د ها را حدوامالک و اموال مازاد بانک ۹۸آذر ماه سال 
 ین(. ارائه ا۱۳۹۹ یی،و دارا یها فروخته شده است )وزارت امور اقتصاداز اموال مازاد بانک یلیاردهزار م ۲۸، حدود ۱۳۹۹مرداد  یانپا

انجام شده  ین. طبق تخمآیدیکشور به حساب م یمال یننظام تأم برای یها کماکان معضل بزرگمازاد بانک یهاکه دارایی دهدیآمار نشان م
به امالک و  یزدرصد آن ن ۱5و  حدود  دهدیم یل( تشکیربورسیو غ یها )بورسها را سهام شرکتدرصد از اموال مازاد بانک ۸5حدود 

ها بانک یدارها مسئله بنگاهمازاد بانک موالگفت که در مسئله ا توانیرو م ینا (. از۱۳۹۹ یگانه، یمیمستغالت اختصاص دارد )کر
 .آيدیمعضل به حساب م ینترمهم

 ینبوده است. ا یرشفافو کامال غ یسنت یوهبه ش یدهروش مزا یریکارگها، بهاموال مازاد بانک یواگذار یندفرآ یناکارامد یلاز دال یکی
 یزاناجرا و م ینددر فرآ یتاز نظر شفاف گرفتیها )فام( صورت مشرکت فروش اموال مازاد بانک یاها خود بانک که عمدتا از طرف هایدهمزا

 یانرو در سال ینمطلوب نرسد. از ا یجهبه نت هایدهاز مزا یداشت که باعث شده بود که بخش قابل توجه ینواقص یرساندر اطالع گیگسترد
سامانه  یجادا یدجد یکارهاراه یناز ا یکیها افتادند. اموال مازاد بانک یواگذار یکارامدتر برا یاستفاده از بسترها یدر پ ینمسئول یراخ
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شد که در آن اطالعات مربوط به اموال مازاد  یاندازراه ۱۳۹۸در آذر ماه « سامانه اموال مازاد بانک ها»ها بود. اموال مازاد بانک ایبر ینآنال
 یها برابانک یارمشخصات امالک در اخت یقدق یینو تع یتآن، شفاف یجادهدف ا ینتروجود دارد و مهم یو خصوص یتبانک دول ۱۸

برابر و به صورت  یطامکان عرضه و فروش امالک در شرا ینسامانه آنال یندر ا ینکهو مردم است. ضمن ا گذارانایهبه سرم یرساناطالع
ها عرضه شده باشد. براساس آمار و تومان امالک بانک یلیاردهزار م ۱7سامانه درمجموع  یندراکه  شودیشفاف وجود دارد. برآورد م

در  یکیسهم را از کل امالک تمل یشتریندرصد ب ۱۱.۳است و استان مازندران با  یمسکون مالکا یندرصد از ا 5۲اطالعات ارائه شده 
 یهابانک در کنار بانک یناموال را به خود اختصاص داده است. ا یندرصد سهم عمده ا ۱۴با  یزن یرانا یبانک مل یندارد. همچن یاراخت

و  شودیها مروش معطوف به امالک مازاد بانک یندارند. البته ا یاراز اموال مازاد را در اخت یمیاز ن یشملت و صادرات ب ی،کشاورز
 . گیردیرا دربرنم یگرد یهادارایی

 یاموال مازاد مؤسسات اعتبار یواگذار ینحوهدستورالعمل  ۲.۴
 یسازوکار واحد برا جادیبه منظور ا« کشور ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دیرفع موانع تول»مقرر در قانون  فیتکل یاجرا راستای در

پول  یشورا ۲7.۳.۱۳۹۹و در جلسه مورخ  نیتدو ،«یاموال مازاد مؤسسات اعتبار یواگذار یدستورالعمل نحوه»اموال مازاد،  یواگذار
 :یاموال مازاد مؤسسات اعتبار یواگذار مفاد دستورالعمل نحوه .ابالغ شد ۱۳۹۹و در آذر ماه  سال  دهیسر بیو اعتبار به تصو

وکال  ،یوران حقوقمشا ،یدادگستر یکارشناسان رسم ایصرفاً توسط کارشناس  یاموال مازاد قابل واگذار یابیمبلغ ارز نیی( لزوم تع۱
 هییو کارشناسان قوه قضا

 دهیمزا یبرگزار قیاموال مازاد صرفاً از طر ی( لزوم واگذار۲
 ماه کیحداقل  یدر سال با فاصله زمان دهیحداقل چهار بار مزا ی( لزوم برگزار۳
 و مرابحه کیاجاره به شرط تمل ،یدر قالب عقود فروش اقساط یاقساط ایاموال مازاد به صورت نقد  ی( امکان واگذار۴
سال دوره تنفس و با  کیمعادل پنج سال با احتساب  هیمعادل ده درصد ارزش مال مازاد، مدت تسو ینقد هیحداقل مبلغ تأد نیی( تع5

اموال مازاد به صــورت  یدر صــورت واگذار ییاعطا التیتســه یپول اعتبار برا ینرخ ســود معادل حداکثر نرخ ســود مصــوب شــورا
 و مرابحه کیشرط تملبهاجاره  ،یدر قالب عقود فروش اقساط یاطاقس

 دهیمزا یهاپاکت ییآن تا قبل از بازگشا یبه مالک قبل یکیبودن استرداد مال مازاد از نوع تمل ریپذ( امکان۶

 هاها و بانکریزی در جهت کاهش تعداد شعبهبرنامه ۳.۴
شــود اما یکی از عوارض مثبت آن وری شــبکه بانکی مطرح میســازی و افزایش بهرهکاهش تعداد شــعبه بانک ها اگرچه در راســتای چابک

سایی و واگذاری اموال مازاد بانک شنا ستا در دولت برنامهامکان  صورت گرفت. ها خواهد بود. در این را ساس برنامهریزی  الزم  یزیربر ا
که مورد کاهش در تعداد شــعب  ۱0۳۹از  زین ۹۸شــعبه ادغام شــدند. در ســال  5۲۳که در عمل  ابدیبانک کاهش  ۶۱۴، ۹7بود در ســال 

ستمورد  ۹0۳ ،شده بود یزیربرنامه شده ا سال محقق  شعبهمورد 7۲5 کاهش قرار بر زین ۹۹.  در  این  ماه بهمنکه تا ها بود ی در تعداد 
 شود. لیتعد یشعبه بانک ۱۳۹5است  ممطابق برنامه الز زین ۱۴00سال  یاست. برا کرده دایمورد کاهش پ ۳50 سال

انجام شـــد، نیز اگرچه با هدف واگذاری اموال مازاد بانک ها نبوده اســـت اما به  ۱۳۹۹های نظامی با بانک ســـپه که در ســـال ادغام بانک
 ها را تسهیل کند.  ها را در پی داشته و شناسایی اموال مازاد در این بانکتواند زمینه بهبود مدیریت دارایی این بانکصورت غیرمستقیم می

 هاتقویت حاکمیت شرکتی در بانک ۴.۴
صلی در واگذاری اموال مازاد بانک شد،چالش های ا سائل مربوط به حاکمیت  ها که در فصل بعدی به تفصیل به آنها پرداخته خواهد  به م

شرکتی در بانکشرکتی بر می ستا دولت در جهت ارتقای حاکمتی  ست. گردد در این را صالحی انجام داده ا  تیحاکم یرااجها اقدامات ا
 ییراجرایو غ ییاجرا یاســاس اعضــا نیها انجام شــده اســت که بر ادر تمام بانک رعاملیاز مد رهیمداتیه سیرئ یبا جداســاز یشــرکت

ــده نییها تعبانک رهیمداتیه ــو اند ش ــک،یر تیریجمله مد از یشــرکت تیحاکم یهاتهیها کماز بانک یاریدر بس ــ س و جبران  یحســابرس
 است.شده  جادیا قیخدمات و تطب

 استفاده از ظرفیت بورس کاال  5.۴
. اگرچه در بورس کاال، صورت گرفتها اموال مازاد بانک یبورس کاال در واگذار یتاستفاده از ظرف اقداماتی در راستای ۱۳۹۹در سال 

 کت یهاشده است که امکان حراجدر بورس کاال فراهم  یپلتفرم یول شوند،یکه به دفعات معامله م شوندیم یرشمحصوالت همگن پذ
 ینو همچن شود،یم یقبورس تعل یآنها در بازار اصل یرشکه پذ یمعامله محصوالت یرمنقول،. معامله اموال غدهدیم یزرا ن یمحصول
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 ین. از ادهندیرا شکل م یرانا یبورس کاال یبورس کاال را ندارند، سه کارکرد بالقوه بازار فرع یدر بازار اصل یرشپذ یطکه شرا یمحصوالت
و روند  یمتیق تیشفافبا توجه به  .دهدیها را  پوشش ممازاد بانک یهااز دارایی یعیو فروش دامنه وس یامکان واگذار یبستر ینرو چن

ها مازاد بانک سازی برای استفاده از این بستر برای واگذاری اموالدر واگذاری از طریق بورس کاال، معرفی و زمینه متیعادالنه کشف ق
 آید.اقدامی مثبت در جهت رفع این معضل به حساب می

ها از این طریق نیز فراهم شده است. اگرچه زمینه عرضه امالک مازاد بانک ۱۳۹۹در این راستا با عرضه امالک در بورس کاال در سال 
است ولی الزم است که این بستر با توجه به مزایایی  در حد محدودی اتفاق افتاده ۱۳۹۹ها از طریق بورس نیز در سال فروش امالک بانک

 که دارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

 هااموال مازاد بانک یواگذار یهاچالش 5
از آنها مربوط به فروشنده  یکرد که برخ ییرا شناسا یمختلف یهاچالش توانیم یرانها در ااموال و شرکت یبا مرور تجربه گذشته در واگذار

مانع از عرضه مناسب اموال مازاد توسط  یران،در ا یواگذار یهااز چالش یبرخ یگر،است. به عبارت د یدارمربوط به خر یگرد یو برخ
 یکادامه، هر(. در ۱۳۹۸ ی،و بانک یاموال است )پژوهشکده پول ینا یدارانمربوط به خر یگر،د یمربوطه شده است و برخ یرانها و مدبانک

 .شودیم یها بررسدو دسته چالش یناز ا

 مربوط به فروشنده یهاچالش ۱.5
اند تا ها موجب شدهها از جانب عرضه آنها توسط طرف فروشنده است. در واقع این چالشهای واگذاری اموال مازاد بانکبخشی از چالش

بندی عرضه نشوند. نباشد و در نتیجه اموال مازاد به اندازه کافی و طبق برنامه زمانها برای فروش اموال مازاد، زیاد تمایل یا توانمندی بانک
 اند.ها در ادامه مطرح شدهبرخی از این چالش

 با مفاهیم و اصول واگذاری شرکتی آنها های نظارتی و عدم آشناییالف( تعدد دستگاه
تعدد دستگاه های نظارتی و عدم آشنایی آنها با مفاهیم و اصول واگذاری شرکتی های واگذاری اموال مازاد در ایران، ترین چالشیکی از مهم

های مختلفی همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نمایندگان مجلس )در قالب تحقیق و تفحص و یا است. به عنوان مثال، دستگاه
مختلف و با رویکردهای متفاوت، مدیران درگیر در فرآیند واگذاری توانند در مقاطع استیضاح وزیر مربوطه( و نهادهای امنیتی و اطالعاتی می

های مختلف که عمدتاً به دلیل عدم آشنایی کافی را مورد بازخواست قرار دهند. وجود رویکردهای مختلف و عدم هماهنگی میان دستگاه
هایی که قصد ها و شرکتبالقوه و هم مدیران سازمانتواند هم خریداران قبلی و ها با مفاهیم و اصول واگذاری شرکتی است میاین دستگاه

های خود را دارند، دچار سردرگمی کرده و عمالً آنها را به سمت استراتژی عدم اقدام و ادامه وضع موجود سوق واگذاری سهام زیرمجموعه
ار خواهند داد و عدم واگذاری به مراتب ها تنها در صورت واگذاری، مدیر مربوطه را مورد بازخواست قردهد، زیرا معموالً این دستگاه
 تبعات کمتری خواهد داشت.

ها صورت گیرد تا مدیران بدانند دقیقاً در مقابل کدام از همین رو، ضروری است نوعی هماهنگی یا تقسیم کار مشخص میان این دستگاه
زیرسوال بردن اصل نظارت و یا انکار عدم فواید آن  گو باشند. الزم به تأکید است که ادعای فوق به معناینهاد نظارتی قرار است پاسخ

های آنها عمل کرده و هدف کننده تالشهای نظارتی عمالً در نقش خنثینیست، بلکه به این معناست که تعدد و ناهماهنگی میان دستگاه
 راند.هاست به حاشیه میغایی را که واگذاری موفق بنگاه

توان یک دستگاه نظارتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران در فرآیند واگذاری، می عالوه بر تقسیم کار و یا مشخص نمودن
به تصویب این کمیته  ،ها را قبل از انجامهای نظارتی است، واگذاریدر قالب یک شورا یا کمیته ویژه که متشکل از نمایندگان تمامی دستگاه

 یید یک واگذاری توسط نماینده آن، در آینده مدیران را مورد بازخواست قرار ندهد.رساند و دستگاه متبوع نیز متعهد شود در صورت تأ

 ب( ریسک پیگرد قانونی پس از واگذاری و عدم پیگرد در صورت عدم واگذاری 
های نظارتی است که تعدد آنها و عدم وجود رویه مشخص ها، ریسک پیگرد قانونی توسط دستگاهیکی از موانع واگذاری اموال مازاد بانک

های و یکسان ارزیابی توسط آنها از این حیث اهمیت زیادی دارد. با این حال، ریسک پیگرد قانونی در بسیاری از بازارهای دیگر از جمله بازار
در صورت واگذاری،  -به خصوص سهامداران خرد -ها تر، وجود دارد و سهامداران شرکتمند و منطقییافته، البته در قالبی نظامتوسعه 

تری باشد، این است که در صورت عدم موافقت و تواند مانع بزرگامکان شکایت به دادگاه را دارند. آنچه در کشور ما متفاوت بوده و می
های متعدد دارد واگذاری، تقریباً ریسک جدی متوجه مدیران نیست. به عبارت دیگر، واگذاری برای مدیران ریسک همراهی مدیران برای

یافته در صورت وجود پیشنهاد در حالی که پیامدهای عدم واگذاری در اکثر موارد، جزئی است. این در حالی است که در بازارهای توسعه
ها، پیامدهای جدی حقوقی متوجه آنها خواهد بود. بنابراین، الزم است از فروش اموال یا شرکت خرید جذاب و عدم همکاری مدیران برای
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، و از سوی دیگر، عدم واگذاری -که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد  -های پس از واگذاری برای مدیران کاهش یابد یک سو، ریسک
 برای مسئوالن واگذاری داشته باشد. مدیران در صورت وجود خریدار مناسب نیز پیامدهای جدی 

 برای  هیئت مدیره )یا مسئوالن واگذاری( ۱ج( عدم تعریف حاشیه امن
منظور از ایجاد حاشیه امن برای مدیران، عدم برخورد با موارد تخلف نیست، بلکه به معنای ایجاد یک روال منطقی است که بر اساس آن 

یکی در این راستا  چه انتظاراتی از آنها دارند. های نظارتی دقیقاًقرار خواهند گرفت و دستگاهبازخواست  مدیران بدانند در چه صورت مورد
زمینه مورد بحث انتظارات و نحوه ارزیابی در  مبتنی بر تفهیم و تبیین اولیه و شفاف مدیران از از اصول اولیه نظارت و ارزیابی عملکردِ

رسانی چارچوب مشخص و شفافی برای ارزیابی و نظارت تعریف شده و به مدیران اطالع . به طور خاص در حوزه واگذاری، الزم استاست
ها های انجام شده مورد تأیید بوده و در چه شرایطی این واگذاریشود. به عبارت دیگر، مدیران باید از ابتدا بدانند در چه صورت، واگذاری

ای، منجر است که عدم شفافیت در نحوه نظارت و اعمال برخوردهای سلیقه غیرقابل قبول تلقی خواهد شد. دلیل اهمیت این موضوع این
دهد. به زبان دیگر، مدیران الزم است نوعی حاشیه به ایجاد فضای نااطمینانی برای مدیران شده و آنها را به سمت عدم واگذاری سوق می

ای واگذاری طی کنند و نحوه واگذاری آنها دقیقاً مطابق چه استانداردی چه فرآیندی را باید بر امن داشته باشند، به این معنا که بدانند دقیقاً
باشد تا از سوی نهادهای نظارتی مورد تأیید باشد. همچنین، الزم است کلیه نهادهای نظارتی خود را متعهد به چارچوب نظارتی تعیین شده 

های انجام شده در کشور، مدیر مربوطه صرفا به برخی از واگذارینمونه، در  برایای در نظارت خودداری کنند. بدانند و از برخورد سلیقه
گیرد، در حالی که رشد انجام شده نه به دلیل رشد قیمت سهام واگذار شده پس از واگذاری از سوی نهادهای نظارتی مورد سوال قرار می

 فروشی، بلکه به دلیل رشد کلی بازار بورس بوده است. دلیل ارزان
های نظارتی قبل از های نظارتی برای مدیران، مداخله دستگاههای ایجاد حاشیه امن در فرآیند واگذاری و کاهش ریسکراهیکی دیگر از 

تواند برای مدت معینی )مثال یک ماه( به نهادهای نظارتی انجام واگذاری است. به عبارت دیگر، امضای قرارداد واگذاری با خریداران می
 زمانی مدنظر خود را انجام داده و در صورت عدم موافقت با واگذاری، از انجام آن ممانعت کنند. پس از این بازههای فرصت دهد تا بررسی

موارد البته این مساله در باشد به عدم اعتراض به مدیران در آینده متعهد ربط باید ذیهای نظارتی، دستگاه نظارتی و عدم مخالفت دستگاه
 .صادق نخواهد بودشود میافشا و محرز استثنائ که تخلفی با تأخیر 

 د( ذینفع نبودن مدیران در فرآیند واگذاری و عدم همراهی آنها
ها، مدیران مربوطه هستند که به دلیل احتمال از دست دادن شغلشان، تمایلی به واگذاری ترین موانع واگذاری اموال و شرکتیکی از اصلی

ها، اگر موافق با واگذاری باشند، احتمال واگذاری موفق را به میزان ترین افراد راجع به داراییمطلعاموال ندارند. طبیعتاً مدیران به عنوان 
 ای دارد. راستا کردن منافع آنها اهمیت ویژهقابل توجهی افزایش خواهند داد. بنابراین، ایجاد انگیزه در مدیران برای واگذاری از طریق هم

های کالن به مدیران در صورت ردن مدیران با واگذاری، اعطای پاداشراستا کیافته برای همای توسعهیکی از راهکارهای رایج در بازاره
اند و شوند عملکرد مناسبی نداشتههایی که واگذار میرسد زیرا معموالً بنگاهها ناعادالنه به نظر میواگذاری است. در نگاه اول، این پاداش

توان دریافت که نقش کلیدی مدیرعامل رسد. اما با کمی تعمق میامناسبی داشته غیرمنطقی به نظر میاعطای پاداش به مدیری که عملکرد ن
آورد و در یک واگذاری موفق و در باالترین قیمت ممکن، به مراتب منافع بیشتری نسبت به پاداش اعطاشده برای سهامداران به ارمغان می

 ای هستند.ر به پذیرش چنین هزینهلذا سهامداران و اعضای هیئت مدیره بنگاه حاض
برانگیز و حساسیت توانداجتماعی می-های دولتی یا شبه دولتی به لحاظ سیاسیگرچه اعطای پاداش به مدیران به خصوص در بنگاه

تواند این هادی میهای دیگر، چنین شرایطی را فراهم کرد. به عنوان مثال، یک سازوکار پیشنتوان با استفاده از روشدشوار باشد، اما می
 باشد که به خریداران بالقوه بنگاه دو گزینه پیشنهاد شود که از میان آنها یکی را انتخاب کنند: 

 اعطای پاداش به صورت درصدی از قیمت واگذاری 
 تعهد به ابقای مدیران برای دوره مشخص )مثال دو سال( پس از واگذاری 

بهینه باشد: اوالً همان طور که گفته شد، اعطای پاداش از سوی نهادهای وابسته به دولت  تواندهای مختلف میچنین سازوکاری از جنبه
اجتماعی قابل دفاع نیست، لذا با پرداخت این هزینه به خریدار، این نگرانی مرتفع خواهد شد. الزم به ذکر است که به -به لحاظ سیاسی

میتی ندارد. زیرا حتی در صورت پرداخت پاداش توسط فروشنده، این پاداش لحاظ اقتصادی اینکه چه کسی این پاداش را پرداخت کند اه
تواند در قیمت منعکس شده و عمالً به خریدار تحمیل شود. ثانیاً، مدیران به دلیل دریافت پاداش و یا حفظ موقعیت شغلی خود، انگیزه می

که اعطای پاداش به صورت درصدی از قیمت واگذاری خواهد بود، بیشتری برای همراهی با فرآیند واگذاری خواهند داشت. ثالثاً از آنجا 
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کند که در صورت ناکارایی کنند واگذاری به باالترین قیمت ممکن انجام شود. رابعاً دادن این امکان به خریدار، کمک میمدیران تالش می
کند، مدیران، ناکارایی قابل توجهی به بنگاه تحمیل نمیزیاد مدیران، با پرداخت پاداش آنها را از شرکت اخراج کند و در صورتی که ابقای 

شود گزینه ابقای آنها را انتخاب کنند. به عبارت دیگر، این سازوکار تا حدی منجر به بیرون رانده شدن مدیران ناکاراتر و ابقای مدیرانی می
 که به طور نسبی کارا هستند.

 گذارییهبه عنوان سرما اموال مازاد یدارها در نگهبانک ی( انتخاب ارادو
. گرددیبرم یسککسب سود و کاهش ر یشآنها جهت افزا یها به انتخاب اراداز اموال مازاد در بانک یبخش یعکه اشاره شد علت تجم همانطور

در  کنندیکسب م یالتتسه یها از اعطاکه بانک یبازده شود،یم یینتع یها به صورت دستوربانک یگرواسطه یتها در فعالاز آنجا که نرخ
است. به عالوه با توجه  یزناچ یاربس کنند،یکسب م یداربنگاه یارز و حتمانند مسکن و مستغالت، طال،  یگرد یکه در بازارها یبازده با یسهمقا

 یتذابعدم ج یبرا یگریباال است که عامل د یاربس یالتنکول تسه یسکوجود دارد، ر یراناقتصاد ا یقیکه در بخش حق یبه تالطم
که به عنوان  شوندیم یها به ناچار مجبور به تملک اموالبانک یالت،امالک و ... است. با بروز نکول در تسه یدبا خر قایسهدر م دهییالتتسه

 یرویکمبود ن یی،قضا یندشدن فرا یاز جمله طوالن یلیتملک و فروش اموال توسط بانک، به دال یندارائه شده است که البته فرا یالتتسه یقهوث
ها ها برطرف شود و بانکمشکل اموال مازاد بانک کهینا یرو برا ین. از اکشدیها طول مها و گاه سالماه یره،بانک و غ در یکاف یکارشناس

کردن نرخ  یمانند منطق ییابزارها یقاز طر یسمت داشته باشند الزم است که دولت و بانک مرکز ینخود به ا ینگینقد یتبه هدا یکمتر یلتما
با  یزکنند و ن یحها را تصحبانک یزهانگ ی،جانب هاییتها از فعالاز سود بانک یاتو اخذ مال یمال یگرواسطه یندفرآ ریقها از طسود بانک
 را فراهم سازند.   اییقهدر تملک و فروش اموال وث یعتسر ینهزم ی،بانک یدادگاه تخصص یتهمچون تقو ییسازوکارها

 

 

 هاهای مربوط به فروشنده در واگذاری اموال مازاد بانکچالش. ۱شکل 

 خریدارمربوط به  یهاچالش ۲.5
در  یزن یگرید یهاچالش کند،یم یجاداختالل ا یواگذار یندفروشنده اموال مازاد در فرآ یافوق که از سمت عرضه  یهاعالوه بر چالش

که  شوندیم یو یمناسب از سو یمتق یشنهادپ یاو  یدارمازاد در کشور ما وجود دارند که مانع از حضور خر یهااموال و دارایی یواگذار
 .شودیسمت تقاضا به آنها پرداخته م یهاعنوان چالش تدر ادامه، تح

 هابه اطالعات محرمانه شرکت یدارانخر ی( عدم دسترسالف
به عدم  یاقتصاد یاتنباشد که از آن در ادب یکسانه راجع به موضوع معامله ممکن است و فروشند یداراطالعات خر یزان، مهر مبادله در

دارد  یدارنسبت به خر یشتریفروشنده، اطالعات ب یااست که مالک  یابه گونه ۱ی. معموالً عدم تقارن اطالعاتشودیم یرتعب  یتقارن اطالعات
خواهد شد. لذا الزم است  یواقع یمتکمتر از ق یمتیدادن ق یشنهادپ یاو  ید،بالقوه به خر یدارانخر یلباعث عدم تما موضوع، ینکه ا

ها شرکت یبه خصوص در مورد واگذار ی. موضوع عدم تقارن اطالعاتیابدکاهش  یتالش کند عدم تقارن اطالعات یفروشنده با اقدامات
معموالً  یل،دل یندشوار است. به هم یاربس یاقتصاد هاییتفعال یچیدهپ یتماه یلشرکت به دل یک املشناخت ک یرااست، ز یجد یاربس

از متخصصان  یمیبنگاه بوده و ت هاییتفعال یاتاطالعات جامع از جزئ یازمندن یدارو فروش شرکت، خر یدو خر یتمالک ییردر زمان تغ
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بر  یقیدق یو حضور در شرکت، بررس یافتیفشرده و با استفاده از اطالعات در رتبه صو یکسب و کار، و امور حقوق ی،و حسابدار یمال
 .شودیم یدهنام ۱موشکافانه  یبررس یا یزکاویبنگاه انجام خواهند داد که اصطالحاً ر یرو

 یهابه اطالعات اموال و دارایی یمحدود یاربس یبالقوه دسترس یداراناست که معموالً خر ینمربوط به سمت تقاضا ا یهااز چالش یکی
به  یدارانمحدود خر یاز آن اموال هستند. دسترس یاطالعات کل یافتاز موارد، صرفاً قادر به در یاریدر بس داشته و یموضوع واگذار

 از آنها عبارتند از: یاست که برخ یاز عوامل مختلف یها ناشاطالعات دارایی
 یشتر)که پ یبه واگذار یلعدم تما یلسو به دل یکاز  یمرتبط با اموال موضوع واگذار یراناطالعات: مد یبه افشا یرانمد یلعدم تما •

 یاربه در اخت یلیتما ی،احتمال یهاسوءاستفاده یانقاط ضعف  یاز آشکار شدن برخ ینگران یلبه دل یگر،د یبه آن اشاره شد( و از سو
 یهااز دغدغه یکیره هموا ۲ یتجار یاطالعات محرمانه و رازها یدو مورد، افشا ینندارند. عالوه بر ا یدارانخر برایگذاشتن اطالعات 

 بالقوه است. یداراناطالعات به خر یدر افشا یرانمد
 یکتوسط  یکنترل صددرصد یاساختار خاص و  یلبه دل ی،موضوع واگذار یهااز اموال و دارایی یاریاطالعات: بس یدعدم تول •

 و قابل اتکا در مورد آنها وجود ندارد. یاند و لذا، اصوالً اطالعات کافاطالعات نداشته یددر تول یقینظم دق یخی،سهامدار، به صورت تار
 یداران،خر یبرا یاطالعات یهااز چالش یگرد یکی: یو حسابرس یحسابدار یو استانداردها یقانون -یحقوق هاییرساختضعف در ز •
 هاییهاستانداردها و رو یزو ن یقانون -یحقوق هاییرساختر ضعف زد یشهها است که راتکا بودن اطالعات اموال و دارایی یرقابلغ

باشد،  یشترفوق ب یلبه دال یسازاطالعات و به اصطالح، حساب یهرچه احتمال دستکار یگر،دارد. به زبان د یو حسابرس یحسابدار
در حال  یهادارایی یتاز وضع یقابل اتکا و روشن یرتصو یدارانداشته و لذا، خر یکمتر یاتکا یتاطالعات مربوط به اموال، قابل

 نخواهند داشت. یواگذار
اطالعات  یبر رو یقیدق یبررس ی،ها، اوالً الزم است قبل از واگذاربه اطالعات محرمانه شرکت یدارانخر یحل چالش عدم دسترس برای

 یزاندر مورد نحوه و م یمتصم یاًحاصل شود. ثان یناناطم یازاز اطالعات موردن یسطح مشخص یدموجود از اموال انجام شود و از تول
 یریتمثالً شرکت مد ی،نهاد باالدست یکها واگذار شود. بلکه دارایی یرانبه مد یدنبا یرد،بالقوه قرار گ یدارانار خریکه در اخت یاطالعات

 حاصل کنند.  یناناطم یدارخر یبرا یخصوص به صورت فعال ورود کرده و از در دسترس بودن اطالعات کاف یندر ا یدبا ییدارا

 یو جد یقدق گذارییمتو ق یبه بررس یدارانخر یل( عدم تماب
 نیازیشکه پ-هادارایی یااموال  یطو شرا هایژگیو یقشناخت دق ی،اقتصاد یهابنگاه یتفعال یچیدهپ یتماه یلطور که گفته شد، به دل همان

عوامل  یرگذاریاحتمال تأث یاباالتر باشد و  ینههز یناست. هرچه ا یدارخر یاز سو ینهصرف وقت و هز یازمندن -است  یقدق گذارییمتق
 یدارخر یاز سو یو جد یقدق گذارییمتو ق یباشد، احتمال بررس یشترب ی،فروشنده از واگذار یمثالً انصراف ناگهان یدارخر کنترلخارج از 
را دارند که پس از  ینگران ینبالقوه ا یداراناست که خر یناموال مازاد وجود دارد ا یزه واگذارکه در حو ییهااز چالش یکی. یابدیکاهش م

ممانعت  یران،مد ییو جابجا ییرتغ ی،مثال دستور نهاد باالدست یلی،فروشنده به هر دل یمتی،ق یشنهادو ارائه پ یادو وقت ز ینهصرف هز
شرکت  یتمثال در سا یبرود. برا ینشده از بانجام هایینهشود و هز یوش بنگاه به آنها منتففر یگر،د یدارانورود خر یاو  یتیامن یهادستگاه

« ملک از طرف بانک وجود دارد؟ یدهامکان ابطال مزا ییدر صورت برنده اعالم شدن در مراسم بازگشا یاآ»پرسش که  اینفام در پاسخ به 
 یواگذار یاو  یدهنسبت به ابطال مزا یلبله، در هر مرحله تا قبل از انعقاد قرارداد، مالک )بانک( مختار است بدون ذکر دل»گفته شده است : 

موضوع  ینبا علم به ا یزن یدارراما خ شود،یم یلتحم یدارمشکل به خر ینا هایینهاگرچه ظاهرا هز. «یداقدام نما انشرکت کنندگ یرآن به سا
 یمتق یشنهادپ یقرا از طر هایسکر ینا یاصرف خواهد کرد و  ییشناخت دارا یبرا یکمتر ینههز یامربوطه،  هاییسکو لحاظ کردن ر

 موضوع متضرر خواهد شد. یناز ا یزن دهکمتر لحاظ خواهد کرد و لذا، فروشن
معموالً در صورت انصراف  یق،دق گذارییمتو ق یبررس یبالقوه برا یداراندر خر یزهانگ یجادبه منظور ا یافته،توسعه یبازارها در

درصد ارزش  ۳تا  ۱ ینکه معموالً ب شودیپرداخت م یداربه خر ۳فسخ  ینهتحت عنوان هز ایینههز یه،توافق اول یفروشنده بعد از امضا
 50تا  ۳0مثال  یبازه زمان یک شود،یامضا م یدارکه با خر ی در قراردادمعموالً  ینکها یگر(. نکته دinvestopedia ،۲0۲0قرارداد است )

باالتر، بتواند  یمتبا ق یدارمذاکره کند تا در صورت وجود خر یزن یگرد یدارانآن فروشنده اجازه دارد با خر یکه در ط شودیروزه مشخص م
 یلبه دل یه. اما در صورت انصراف از قرارداد اولشودیگفته م«  4بازار پس از قرارداد یبررس»شود که به آن شرط  ادوارد قرارد یداربا آن خر
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حاضر به فسخ قرارداد خواهد شد  یفروشنده تنها در صورت یعتاً. طبباشدیفسخ م ینههمچنان موظف به پرداخت هز ید،جد یدارخر یافتن
 دهد. یشنهادفسخ پ ینهل و هزاو یدارخر یشنهادیپ یمتق عاز مجمو یشب یمتیدوم ق یدارکه خر
 یجذاب برا یازامت یکو به عنوان  یردمورد توجه قرار گ یواگذار یطاز شرا یکیفسخ به عنوان  ینهکه اوالً هز شودیم یشنهادوصف، پ ینا با

سو، در  یکاز  یرامدت محدود فراهم شود، ز یبرا یدارانخر یرامکان مذاکره با سا یاز،امت ینا یدر مقابل اعطا یاً طرح شود. ثان یدارانخر
 یافتندر صورت ن یگر،د یو از سو یابدیم یشبه شدت افزا یواگذار یندبانک در فرآ یزنقدرت چانه یگر،بالقوه د یدارانوجود خر تصور

بدون اشکال انجام شده است. نکته  و یبه درست یواگذار یندقرار دارد که فرآ ینظارت یهادر مقابل دستگاه یترشواهد محکم یگر،د یدارانخر
صورت،  یناول نمود که در ا یدارآنها به خر یفسخ از سو ینهرا منوط به پرداخت هز یگزینجا یدارانبه خر یواگذار توانیم ینکه،ا یگرد

 .  ۱خواهد شد یریتمد یزبانک ن یفسخ از سو ینهخارج از بانک در مورد پرداخت هز یادر داخل  یاحتمال هاییتحساس

 یکارشناسان رسم یناکاف یینامناسب و آشنا یزشی( ساختار انگج
 ی،ارزشگذار یهااز روش یکیمنظور، معموالً  ینا یآنها است. برا یمتق یاتوافق بر سر ارزش  ،هااموال و دارایی یاز مراحل واگذار یکی

 یاییمزا یرغمعل یدادگستر یطرف است. اما استفاده از کارشناسان رسم یمرجع ب یکبه عنوان  یدادگستر یاستفاده از کارشناسان رسم
به همراه دارد.  یزرا ن یمشکالت یشده توسط کارشناس رسم ییدتأ یمتپسند بودن معامله انجام شده در قو محکمه بودن طرفیهمچون ب

در  یبه احتمال کمتر -یدولت هاییدر واگذاربه خصوص - یموضوع واگذار یباال برا یمتق ییندر صورت تع یاوالً کارشناسان رسم
 یژهوبه یکارشناسان رسم یاز سو یارزشگذار یاًباال دارند. ثان یمتق یینبه تع یشتریب یلو لذا تما رندقرار دا یدارانبا خر یمعرض شائبه تبان
 یرانها معموالً در اقتصاد اروش یندارند. ا یزیکیف یهابر دارایی یادیز یداست که تأک یسنت یهابر روش یها عمدتاً متکدر رابطه با بنگاه

 یربهینه،و غ یحناصح یریتمد یانامساعد کسب و کار و  یطمح یلهستند، اما به دل یادز یزیکیف یهادارایی یها دارااز بنگاه یکه بخش بزرگ
خودرو  یرانا یرنظ ییهاشرکت ینه، در ارزشگذاراز حد ارزش بنگاه خواهد شد. به عنوان نمو یشب ینمنجر به تخم یستند،ن یقادر به سودآور

باالتر از ارزش بازار آنها در بورس برآورد خواهد شد،  یارها بسبنگاه ینارزش ا یزیکی،ف یهادارایی بر یمبتن یدر صورت ارزشگذار یپا،و سا
 یکاربر ییرها و عدم امکان تغبنگاه ینا ییرا مالک هستند، اما ناکارا ینارزشمند، از جمله زم یهااز دارایی یعیها حجم وسبنگاه ینا یراز

 آنهاست.  یهاها کمتر از ارزش داراییشرکت ینمعناست که ارزش ا ینها، عمالً به ادارایی یناز ا یعیدر بخش وس
مستقل اما آشنا  یمال یاستفاده از نهادها تواندیم یشنهادپ یکشود.  اییژهموضوع دقت و ینبه ا یواگذار یندالزم است در فرآ بنابراین

 یروز ارزشگذار هاییکو استقالل، از تکن طرفییباشد که ضمن حفظ ب یه،سرما ینتأم یهاهمچون شرکت ی،روز ارزشگذار هاییکبه تکن
 .کنندیاستفاده م ۲ شدهیلتنز ینقد یهایانهمچون جر

 

 

 اهاموال مازاد بانک یدر واگذار یدارمربوط به خر یهاچالش. ۲شکل 

                                                                                                                                                                                                      
یشنهادی کند که قیمت پاگرچه همانطور که پیشتر توضیح داده شد، در هر صورت به صورت طبیعی فروشنده تنها در صورتی اقدام به فسخ قرارداد با خریدار اول می ۱

 پرداخت خواهد کرد.دهنده هزینه فسخ باشد و لذا عمالً خریدار دوم این هزینه را به صورت غیرمستقیم خریدار دوم حداقل پوشش
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 هاچالشسایر  ۳.5
به  هایواگذار ینروبرو هستند که باعث شده ا یزن یگرید ییهاها با چالشاموال مازاد، بانک یاشاره شده در واگذار یهاعالوه بر چالش

 رد:اشاره ک یرطور خالصه به موارد زبه توانیمعضل  پابرجا باشد که م ینو کماکان ا یدهنرس یسرانجام

 ها از امالک مازاد بانک یادیبخش ز ی( وجود معارض براالف
ها که است که اگر امالک مازاد بانک یعیمعارض هستند. طب یمختلف دارا یلها، به دالاز امالک مازاد بانک یادیحال حاضر بخش ز در
اموال  ینا یدخر یبرا یلیمتصرف و معارض داشته باشد، تما یو دردسرها یمشکالت حقوق شوند،یگذاشته م یدهبه مزا یواگذار یبرا

 . یندمشکالت برآ یندر گام نخست در صدد برطرف کردن ا یدها بارو بانک ینوجود نخواهد داشت. از ا

 یمقاطع زمان یبازار امالک و کسب و کارها در برخ ی( کسادب
کاهش  یاربس یدر اقتصاد آن هم از طرف بخش خصوص گذارییهسرما یو مشکالت آن، تقاضا برا هایمبا توجه به تحر یرچند سال اخ در
 ینکهبا وجود ا یندشوار باشد. همچن یطشرا یندر ا یربورسیمخصوصاً غ یدیتول یهااست که فروش بنگاه یعیرو طب ینکرده است. از ا یداپ
کم بوده که  یها به قدربازه یبازار در برخ ینو فروش در ا یدته است اما خرداش یرشد قابل توجه یردر دو سال اخ نامالک و مسک یمتق

 یدها که بابانک ترینتر و سنگامالک بزرگ یمشکل برا ینداشت. البته ا یطشرا ینها در اامالک مازاد بانک یبه واگذار یدیام توانینم
 هست. یزن بیشترداشته باشد  یخاص یانمشتر

 یواگذار یشنهادیپ یهاروش یبررس ۶
ها چالش یناز ابعاد مختلف است که برطرف کردن ا یگوناگون یهاچالش یدارا مازاد بانک یهادارایی یطور که اشاره شد واگذارهمان

ها بانک یواگذار یهاحل چالش یقابل ارائه برا یکارهااز ابعاد راه یکیجانبه خواهد بود. همه یکارهاو ارائه راه گذارییاستس یازمندن
خارج  یدهبر مزا یاکنون وجود دارد و عمدتاً متککه هم ییهاها خواهد بود. عالوه بر روشدارایی یمناسب واگذار یهاروش رائها شکیب

ها ارائه کرد. در دارایی ینا یواگذار یبرا یعیبد یهاروش یهاز امکانات بازار سرما یریگبا بهره توانیبوده است، م یهبازار سرما یستماز س
 خواهد شد. یحامر تشر ینا یمناسب برا یاز راهکارها رخیادامه ب

 (ETFقابل معامله ) گذارییهسرما یهاصندوق یقاز طر یواگذار ۱.۶
 یافتدر( ۱۳۹۸ ی،اسالم یمجلس شورا یها)مرکز پژوهش ۱۳۹۹قانون بودجه سال  ۲که در قالب بند الف تبصره  یدولت به واسطه مجوز

نموده  یرفعالغ یریت( با مدETFقابل معامله ) گذارییهسرما یهاخود در قالب صندوق یهاشرکت یکرده است اقدام به عرضه سهام برخ
 یرفتهپذ یهااست که دولت در شرکت یها مشخص و سهامآن ییکه دارا شودیم یلتشک گذارییهراهکار سه صندوق سرما یناست. در ا

دارند که دارنده سهام  یعاد گذارییهممتاز و واحد سرما گذارییهقابل معامله دو نوع واحد سرما یها. صندوقباشدیشده در بورس دارا م
در صندوق ندارد. در واقع دولت با  یحق رأ یعاد گذارییهخواهد بود و دارنده واحد سرما دوقدر صن گیرندهیمممتاز تصم گذارییهسرما

و به واسطه  یرمستقیمطور غدارد را به یارکه در اخت ییهاسهام شرکت یتها مالکصندوق ینا یعاد گذارییهسرما یواحدها یسینو یرهپذ
 یئته ییدخودش بوده و بدون تأ یارممتاز صندوق در اخت گذاریهسرما یکه واحدهانیآنها را )به واسطه ا یریتمد یصندوق واگذار کرده ول

 یساختار در واگذار ینا یتبخش قابل یندارد، در ا ینوع واگذار ینکه ا یبیو معا یادارد. با توجه به مزا یاردر اخت (،یستن قابل انتقال یرانوز
 خواهد گرفت. رارق یها از ابعاد مختلف مورد بررساموال مازاد بانک

 یموجود در پرتفو یها( داراییالف
 یصندوق شامل اوراق بهادار یهادارایی یبفعال، ترک یرغ یریتقابل معامله با مد گذارییهسرما یهااساسنامه صندوق ۱۹اساس ماده  بر

(. ۱۳۹۹)سازمان بورس و اوراق بهادار،  شودیم یندولت( تأم ینجاسبد مشخص از سهام متعلق به واگذارکننده )در ا یکاست که در قالب 
امالک را به تملک  توانیم یقالب واگذار کرد. ول یندر ا یمبه طور مستق توانیها را نمشود که امالک مازاد بانکیم صرو مشخ یناز ا
 درآورد و سهام آن شرکت را واگذار کرد.   یشرکت فرع یک

ارزش خالص  یرفعال،غ یریتقابل معامله با مد گذارییهسرما یهااساسنامه صندوق ۱۴بر اساس ماده  ینکهخصوص ا یندر ا یبعد نکته
(، هر چند ۱۳۹۹سازمان بورس و اوراق بهادار، )محاسبه شود  یدبا یکبار یقهدر هر دو دق یمعامالت یهادر روز گذارییههر واحد سرما ییدارا

ها صندوق یندر ا ییبه عنوان دارا ییهاسهام شرکت یدرو با ین. از اکندیقابل معامله صدق م گذارییهسرما یهاهمه انواع صندوق اینکته بر ینا
 رقرا تواندیها مدر صندوق ییبه عنوان دارا ییهارو سهام شرکت یناز ابه روز کرد.  یقهها را در هر دو دقشود که بتوان ارزش سهام آن یدارنگه
رو بخش  ینشود. از ا یینبازار تع یفرابورس بر اساس عرضه و تقاضا یاسهام آنها در بورس  یمتشده باشد و ق یرفتهکه در بازار سهام پذ یردبگ
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. دواگذار شو یقطر یناز ا یمبه صورت مستق تواندینم یزهستند ن یبورس یرغ یهاها که در قالب سهام شرکتاز اموال مازاد بانک یقابل توجه
از سهام آنها  یشوند و درصد کم یرفتهفرابورس پذ یاها در بورس بانک یربورسیغ یهاخواهد بود که شرکت ینا یزمشکل ن ینراه حل رفع ا

 قالب واگذار گردد. ینها در اشرکت ینسهام ا یدر بازار عرضه به صورت خرد عرضه شود و سپس مابق یمتکشف ق یبرا

 یتو مالک یریت( مدب
( است. تنها دارندگان شودیم یینتوسط مجمع تع یزصندوق ن یرصندوق )که مد یردر خصوص صندوق به عهده مجمع و مد هاگیریتصمیم
 یواحدها یکتفک ینندارند. ا یحق رأ یعاد گذارییهسرما یدر مجمع صندوق دارند و واحدها یممتاز حق رأ گذارییهسرما یواحدها

مالک  یعاد گذارییهسرما ی. در واقع دارندگان واحدهاکندیم یجادرا ا یریتاز مد یتامکان مجزا کردن مالک ادیبه ممتاز و ع گذارییهسرما
ها و صندوق دارندگان سهام ممتاز )به طور دارایی یریتاز آن هستند، اما در خصوص نحوه مد یناش یدرآمد یانصندوق و جر یهادارایی

امکان انتقال  یقابل معامله معمول گذارییهسرما یها. البته در صندوقکنندیم گیرییم( تصموققدرت مجمع صند یقو از طر یممستق یرغ
که دولت از آن استفاده  یفعال یرغ یریتبا مد یهااست. اما صندوق یرسازمان بورس( امکان پذ ییداز )با تأممت گذارییهسرما یواحدها

 یقاز طر یرو واگذار ینخواهد بود. از ا یرامکان پذ یرانوز یئتدر ه ییدممتاز تنها پس از تأ گذارییهسرما یانتقال واحدها کند،یم
 یژگیو ینها را با وجود فروش آن حفظ کند. ابنگاه یریتکه مد کندیم یجادها ابانک یامکان را برا نیقابل معامله ا گذاییهسرما یهاصندوق

ها اثر آن بنگاه یریتاست و نحوه عملکرد و مد یلدخ یرمستقیمها به صورت غوکار بانکها که در خط کسبآن گروه از بنگاه یواگذار یبرا
سهام  یداریها در قالب صندوق قابل معامله و خرشرکت ینسهام ا یکه با واگذار یلدل ینباشد. به ا یدمف تواندیبر بانک دارد م یمیمستق

 ها تحت نظر بانک خواهد بود.بنگاه ینا یریتمد مو ه شودیها آزاد مبانک ییممتاز صندوق توسط بانک، هم دارا
 ییکارا تواندیم کند،یم یفدر آن بنگاه را تضع یشرکت یتحاکم نکهیواگذار شده با توجه به ا یهابنگاه یریتاز مد یتمالک یکتفک البته

ممکن  یست،بنگاه ن یبنگاه مالک اصل یک یبرا گیریمکه تصم یقرار دهد. در واقع زمان یرتحت تأث یها را به صورت منفو عملکرد بنگاه
رو  ینسوق دهد. از ا یها را به سمت ورشکستگبنگاه گونهینمنظر ممکن است ا یناز منافع خود بنگاه را دنبال کند و از ا یرغ یاست اهداف

را  صندوق قابل معامله( یق)از طر یساختار واگذار ینا توانیواگذار شده مدنظر باشد، نم یهابنگاه ییعملکرد و کارا هایاگر در واگذار
 دانست. بمطلو یساختار

 ی( بازارگردانج
صندوق،  یرقابل معامله متعارف، ارکان صندوق متشکل از مجمع صندوق، مد گذارییهسرما یهاصندوق یدنامهنامه و اماساس اساس بر

به عهده بازارگردان است. بازارگردان  گذارییهسرما یصندوق، صدور و ابطال واحدها ینصندوق، بازارگردان و حسابرس است. در ا یمتول
( صندوق نگه NAV) ۱خالص یارزش فعل یکصندوق را نزد گذارییهسرما یواحدها یمتق ینکها یاست برا تعهدم یدنامهبر اساس ام

 یکه عرضه واحدها یهستند زمان یرمتغ یهسرما یها داراصندوق ینا ینکها یهدر روز معامله انجام دهد. با توجه  یدارد، مبلغ حداقل
صندوق موظف  یرو مد دهدیم یررا به مد ذاریگیهسرما یدرخواست ابطال واحدها رگردانبازا شودیاز حد م یشدر بازار ب گذارییهسرما

ابطال  یبرا یکه وجه نقد کاف یابطال واحدها پرداخت کند، زمان یبرا کندیم یکه صندوق نگه دار یاز وجه نقد یاست ظرف مدت مشخص
صندوق  یهکار باعث کاهش سرما ینرا بفروشد و ا و اوراق( سهامها )از دارایی یصندوق موظف است که بخش یروجود نداشته باشد، مد

صندوق در آن بازه فعال باشد )سازمان بورس  یدکه با شودیم یینتع گذارییهها حداقل و حداکثر واحد سرمانوع صندوق ینا ی. براشودیم
 (.۱۳۹۹و اوراق بهادار، 

صندوق  یناست که ا ینله متعارف دارد، اقابل معام گذارییهسرما یهابا صندوق یرفعالغ یریتکه صندوق قابل معامله با مد تفاوتی
نوع صندوق را با مشکل  یندر ا یکه بازارگردان یاصندوق است. اما نکته یربر عهده مد یبازارگردان یفهرو وظ ینرکن بازارگردان ندارد. از ا

 5 تواندیصندوق م یراس مستندات، مداست. بر اس یبازارگردان یبرا یبلکه نبودن ابزار کاف یست،ن یکند، نبود رکن بازارگردانیمواجه م
 یواحدها یدبازخر یکند و در صورت لزوم از آن برا یدارصورت وجه نقد نگهرا به نویسییرهشده از پذ یآوردرصد از وجوه جمع

قابل معامله  یهاباال باشد، برخالف صندوق یلیصندوق به هر دل یکه فشار عرضه در فروش واحدها یصورت دراستفاده کند.  گذارییهسرما
ها )با صندوق ینکنند، در ا یدرا بازخر گذارییهسرما یخود را بفروشند و واحدها یهاهنگام کمبود وجه نقد، دارایی توانندیمتعارف که م

که فشار عرضه  یطیکن است در شراخود را بفروشند. لذا مم ییدارا توانندیها نمو صندوق یستامکان فراهم ن ین( ایرفعالغ یریتمد
آنها دچار مشکل شود )سازمان بورس  ینقدشوندگ یاو  یفتدآنها اتفاق ب یمتدر ق یدیاز حد باشد، کاهش شد یشب گذارییهسرما یواحدها

 (. ۱۳۹۹و اوراق بهادار، 
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 ها صندوق یپرتفو یبند( طبقهد
 یکدگربا  یسکر یرشاهداف و درجه پذ گذاری،یهسرما یمورد عالقه برا یهابا توجه به رشته گذارییهسرما یهاصندوق یکل طوربه

را  گذاریهداشته باشند و هر صندوق سرما یمتفاوت هاییسکو ر هایمختلف، بازده یهاکه صندوق شودیامر باعث م یناند و هممتفاوت
شود.  یینتع یدآن با یپرتفو هاییژگیو یرد،بخواهد شکل بگ یصندوق کهینرو قبل از ا ینجذب کند. از ا اشیریپذسکیبا توجه به درجه ر

کمک  یبندطبقه یندارد. ا یزن ییباال یسکر یرشو آستانه پذ کندیم یتفعال یمیصندوق با تمرکز بر صنعت پتروش ینگفته شود ا ینکهمانند ا
که  شودیامر باعث م ینمشخص گردد و هم کند،یم یگذار یهکه صندوق در آن سرما هایییتفعال و رشته یرپذییسککه حوزه ر کندیم

 ینکنند. از ا گذارییهسرما یخود اقدام به انتخاب صندوق برا گذارییهو عالئق سرما پذیرییسکمختلف با توجه به درجه ر گذارانیهسرما
حداقل از دو بعد  یدها بامازاد بانک یهادارایی شود،یها در قالب صندوق مطرح مبانک مازاد یهادارایی یکه بحث واگذارا یرو زمان

 .یسکو سطح ر یتشوند؛ حوزه فعال بندییمتقس
و  ینکه در زم ییهاکرد و بر اساس آن صندوق یفتعر ییهادر قالب شرکت یزها را نامالک مازاد بانک توانیکه گفته شده، م همانطور
که به دنبال  یانجام شد و مقرر شد سهام یزدولت ن یکار در واگذار ینها را داشته باشند. اشرکت ینسهام ا شوندیم یفساختمان تعر

نفت و  یشپاال یعو صنا یفلز یعو صنا یخودروساز ی،مال یگرها در سه صندوق واسطهبنگاه یترا بر اساس حوزه فعال دآنها بو یواگذار
ها دارایی یبندطبقه یدصندوق، حتما با یقاز طر یواگذار یها برابانک یهابا توجه به تنوع دارایی رسدی. به نظر میدعرضه نما یمیپتروش

 .یردگ رتصو یتبر اساس رشته فعال
از طرف  ینکهشوند. اوراق بهادار مانند اوراق قرضه بر اساس ا یبندطبقه یزن یسکشانبر اساس ر یدبا یتعالوه بر حوزه فعال هادارایی

ها که بانک ییها. بنگاهشودیم یینو بر همان اساس نرخ آن تع شودیآنها مشخص م یسکو ر شوندیم یمنتشر شده رتبه بند یچه ناشر
ها را بر اساس صندوق توانیرو م یندارند. از ا یمتفاوت یمال هاییسکر یتبا توجه به سابقه، عملکرد و حوزه فعال یزن دمالک آنها هستن

 یفبا ط گذارانیهکه سرما دهدیامکان را م ینا یبندطبقه ینکرد. ا یبندها دارند، طبقهآن صندوق یپرتفو یهاکه دارایی یسکیسطح ر
 خواهد شد. یشترها بصندوق یتمتناسب شده و جذاب یریپذ یسکبا سطوح ر هایصندوقمختلف جذب  پذیرییسکر

 (AMC) ییدارا یریتشرکت مد یلتشک یقاز طر یواگذار ۲.۶
. شودیم یاندازآنها به صورت متمرکز راه یریتها و مداز بانک یرجاریغ یهادارایی یآور( با هدف جمعAMC) ییدارا یریتشرکت مد

و نقدکردن  ییساختار، فروش دارا یدبه تجد یو مقررات بانک ینکه در چهارچوب قوان ییهاها دو نوع دارند: نوع اول شرکتشرکت گونهینا
. نوع گیردیصورت نم یو مطالبات بانک یونو فروش د یدخر گونهیچو در آنها ه ندپردازیورشکسته م یو بدهکاران بانک هاکبان یهادارایی

و به منظور حل و فصل مطالبات، به  یکنندم یداریرا خر یرنقدشوندهغ یهادارایی یگرو د یرجاریهستند که مطالبات غ ییهادوم، شرکت
 .پردازندیم یدولت تضمین یدارا یانتشار اوراق بده

  یبد بانک یهاجهت حل و فصل مشکل دارایی یکردهارو ینتراز مهم یکیبه عنوان  ییدارا یریتشرکت مد یلتشک یان،م ینا در
کشور  یشبکه بانک یو داخل یطیمح یطشرا یابیمختلف تجربه شده است. ارز یمنجمد( در کشورها یهاو دارایی یرجاری)مطالبات غ

حل مشکل  یبرا ییدارا یریتشرکت مد یلتشک یکردها، روبانک یاصالح ساختار مال حوزهمختلف در  یبر تجربه کشورها یمبتن
 یمنجمد بانک یهاها و کاهش مشکل داراییاموال مازاد بانک یریتمد یاز راهکارها یکیرا، به عنوان  یراندر ا یبانک ۱بد یهادارایی

 .نمایدیقابل طرح م
 هاییتبا حما یمنجمد بانک یهاجهت حل و فصل مشکل دارایی ییدارا یریتمد یهاشرکت یسموفق تأس یهاآنجا که عموم تجربه از
 یرنسبتاً فراگ یمشکل یران،در ا یموضوع که مشکل اموال مازاد بانک ینبا توجه به ا ینکشورها به ثمر نشسته است و همچن یتیحاکم ینهادها

 یمشارکت و نظارت نهادها یت،با حما یدبا یشرکت ینچن یست،چند بانک خاص ن یا یکبوده و صرفاً مختص  ورکش یدر شبکه بانک
سازوکار الزم جهت  تواندیشرکت م ینشود. ا یلكشور تشک یو شبکه بانك یبانک مرکز یی،و دارا یاعم از وزارت امور اقتصاد یتیحاکم

 .یدکشور را فراهم نما یهاحل و فصل مشکل اموال مازاد بانک
 کشور عبارتند از: یدر شبکه بانک ییدارا یریتشرکت مد یلتشک یایمزا ینتراز مهم برخی

 تریبه صورت تخصص یاموال مازاد بانک یریتمد •
 یساختار بانک یدتجد یفهبر وظ یشترتمرکز ب •
 مشکل به صورت متمرکز یدارا یهابانک یهامکان اصالح ساختار ترازنامه کل •
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 یساختار بانک یدتجد ینداز فرآ یو قانون یتیحاکم یتحما یشافزا •
 هاعدم بروز چالش تعارض منافع در بانک •

ساختار  یت،عبارتند از: نوع مالک یرند،مورد توجه قرار گ یدها که بامولفه ینتراز مهم یبرخ ،«ییدارا یریتشرکت مد» یلمنظور تشک به
 یاراتو مقررات الزم، اخت ینقوان ،هاطول عمر شرکت، نوع انتقال دارایی یت،ساختار حاکم ی،مال ینسازوکار تام ی،اهداف اصل ی،حقوق
 و الزامات افشا.  یطخاص، مطالبات واجد شرا یقانون

شرکت فروش »گذشته وجود دارد. در واقع  یهاها در سالاموال مازاد بانک یریتمد یشرکت برا یک یلذکر است تجربه تشک شایان
 یاسالم یجمهور یو بانک مرکز ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادو با پ یرانوز یئتبر اساس مصوبه ه« اموال مازاد بانک ها )فام(

الش کرده تا با بهره شرکت ت ینخود را آغاز نموده است. ا یتفعال ۳/۹/۱۳۸7 یخکشور در تار یبانک دولت ۱0و مشارکت و سهم  یرانا
اخذ استعالمات،  ی،ساز(، آمادهیدادگستر ی)توسط کارشناسان رسم یاز جمله کارشناس یمختلف ملک هایینهاز متخصصان در زم یریگ

انتقال سند به نام  یتاًمقدمات انتقال سند و نها یهملک، ته یل(، عقد قرارداد، تحوساطنقد و اق یط)با شرا یدهمزا یبرگزار یابی،بازار
 . یردها را بر عهده گفروش اموال مازاد بانک یفهوظ یتا حد یداران،خر

 یاموال منقول بانک یزو ن یرمنقولاموال غ یردر حوزه سا توانستیرا داشت، نم یشرکت تنها مجوز فروش امالک بانک ینآنجا که ا از
 یردولتی،غ ی،دولت ی،خود، فروش اموال مازاد متعلق به تمام اشخاص حقوقرو تالش کرد تا با اصالح اساسنامه  ینکند. از ا یتفعال

 انجام دهد.  یزو ... را ن هاشرکتها، نهادها، سازمان
بوده است. هرچند بنا بر آن  یو ملک یکیخصوص در اموال تملبه یدولت یهامازاد بانک یهادارایی یشرکت، سامانده ینا یوجود فلسفه

مختلف  یلمتاسفانه به دال یآن عرضه کنند، ول یقمازاد خود را از طر یهاشوند و دارایی هایدهمزا ینها به صورت فعال وارد ابوده که تمام بانک
امر در سطح مطلوب تحقق  ینا ها، رکود مسکن و ...بانک یاموال مازاد، عدم تمرکز و انسجام درون یها از معرفبانک یاز جمله خوددار

 .یدندشده خود را مکلف به شرکت در فروش امالک مازاد ند یتازه خصوص یهااز بانک یشرکت، برخ ینا یاندازبعد از راه ی. حتیافتن
و اجرا شود که مشکالت  یطراح یاساختار و ارکان آن به گونه یدبا «ییدارا یریتشرکت مد»در صورت استفاده از راهکار  بنابراین

ضمن فروش  تواندیشرکت م ینا یلذکر است تشک یانوجه استفاده شود. شا ینها به بهترنوع شرکت ینا یایبه حداقل برسد و از مزا یشینپ
موارد،  یاریدر بس نکهیکما ا یرد،مورد استفاده قرار گ یزها نترازنامه بانک یسازو سالم یرجاریمطالبات غ یدر سامانده ها،اموال مازاد بانک

 ها است.بانک یرجاریمطالبات غ یها، ساماندهنوع شرکت ینا یلاز تشک یاصل یزهانگ

 ۲و صندوق امالک و مستغالت ۱های زمین و ساختمانصندوق ۶.۳

توانند در جهت حل مشکل واگذاری امالک مازاد بانکها موثر باشند. امیدنامه صندوق زمین و ساختمان و صندوق امالک و مستغالت می
های امالک و مستغالت ها در سازمان بورس و اوراق بهادار به رسمیت شناخته شده ولی صندوقو اساسنامه صندوق زمین و ساختمان مدت

 دارد و الزم است که زیرساختهای آن فراهم شود. هنوز در کشور وجود ن

 زمین و ساختمان صندوقالف( 
صندوق است  گذارانهیاز محل منابع سرما یو ساخت پروژه ساختمان گذارانهیوجوه از سرما یآور، جمعزمین و ساختمان صندوق تیموضوع فعال

. ارکان گرددیم میتقس گذارانهیسرما انیاز آن م یناش دیعوا تیبه فروش رفته و درنها ادشدهیپروژه  یساختمان یعمر صندوق واحدها انیکه در پا
. رهیمد اتیبازارگردان، حسابرس و ه ،یسینو رهیمتعهد پذ ،یساخت، ناظر، متول ریصندوق، مد ریعبارتند از: مجمع صندوق، مدها این صندوق
تا  کنند، یگذار هیسرما یعمران یهاپروژه نیرا در بهتر گذارانهیجمع شده از سرما هیمابر دانش خود، سر هیاست که با تک نیارکان ا یهدف اعضا

( ۱۳۸7ساختمان )سازمان بورس و اوراق بهادار،  و زمین هایصندوق نامهاساس و امیدنامه ۱۳۸7 سال در .شودسود حاصل از آن حداکثر 
 های اخیر نیز مورد بازبینی و اصالح قرار گرفته است، اما مورد اقبال قرار نگرفته است. تصویب شد و در سال

یی که در هاها استفاده کرد. زمینهای تحت تملک بانکتوان در واگذاری امالک مازاد بانک و به طور خاص زمینها میاز این صندوق 
گذاری شود و به ازای آن واحدهای سرمایهها هستند و امالک ساخت و ساز در آنها وجود دارد از طرف بانک به صندوق منتقل میتملک بانک

ر تواند به مروشود. بانک میآوری میصندوق به بانک اعطا خواهد شد. سپس مبالغ مورد نیاز برای ساخت و ساز از طریق بازار سرمایه جمع
ها بیشتر شود که نقدشوندگی امالک بانکگذاری خود را در طول انجام پروژه به فروش برساند. این روش باعث میزمان واحدهای سرمایه

 شود و امکان واگذاری آنها نیز فراهم شود.  

                                                                                                                                                                                                      
1 Construction Fund 
2 Real Estate Investment Trusts (REITs) 
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 ب( صندوق امالک و مستغالت
آوری شده در صندوق به معامالت امالک و گیرد وجوه جمعی نیز مورد استفاده قرار میالمللنیب یمال یدر بازارهادر این ساختار مالی که 

حاصل صندوق  تیریتحت مد یملک یهااجاره دارایی یاز محل معامالت و درآمدها یگذارهیسود سرمایابد و  مستغالت اختصاص می
گرچه هنوز و ساختمان متفاوت است.  نیزم یهاندوقصبا  (REITs)امالک و مستغالت  یهاصندوق کهالزم به ذکر است  .شودمی

هایی به طور رسمی در بازار کشور تعریف های امالک و مستغالت در سازمان بورس اوراق بهادار نهایی نشده و چنین صندوقصندوق
ها از اقدامات در دست انجام سازمان است و باید منتظر بود که در آینده نشده است، اما معرفی و نهایی کردن ساختار قانونی این صندوق

 ین ساختار معرفی شود. نزدیک ا
ها و امالک مسکونی، توانند آپارتمانها میها کمک قابل توجهی داشته باشد. بانکتوانند در واگذاری امالک مازاد بانکها میاین صندوق

با خرید و فروش  تواندگذاری دریافت کنند. صندوق میتجاری یا اداری خود را به این صندوق منتقل کنند و در ازای آن واحدهای سرمایه
تواند این امالک یا اجاره دادن آنها سود کسب کند. بانک نیز ضمن منتفع شدن از سود صندوق هر زمان که نیاز به واگذاری داشت می

گذاری خود را در بازار به فروش برساند. با توجه به تجمیع امالک و مستغالت در یک صندوق و امکان پیگیری بهتر واحدهای سرمایه
تواند به حل مشکالت کنونی در مسیر واگذاری امالک توان گفت که این ساختار میالت حقوقی احتمالی امالک در قالب صندوق میمشک

 ها کمک نماید.مازاد بانک

 یواگذار یهاروش یرسا ۴.۶
از  یعیوس یفها طمازاد بانک یهااییدار ینکهدر نظر گرفت. با توجه به ا توانیها ممازاد بانک ییدارا یواگذار یبرا یمتعدد یهاروش

دو  یا یکمنحصر به  یواگذار یهارو روش ینکه از طرق مختلف بدست آمده است. از ا شودیمختلف را شامل م یها از بازارهادارایی
 . شودیاشاره م یهار بازار سرمابر ابز یبه سه روش مبتن یرروش متناسب را ارائه کرد. در ز توانیم ییو با توجه به نوع دارا ودروش نخواهد ب

 اموال مازاد  یبلوک ی( واگذارالف
 یادر بستر بورس  یدهمزا یقروش که از طر ینواگذار کنند. در ا یتحت تملک خود را به صورت بلوک یهاسهام شرکت توانندیم هابانک

روش  ینا یژگیو ینتر. مهمگذارندیم یدهبه مزا یکجارا به صورت  شرکت یکدرصد از سهام  nها بانک گیرد،یخارج از بورس صورت م
 یینتع یاگونهروش به یندر ا یمتبه همراه دارد، ق یزن یریتیسهام شرکت ها حق مد یتمالک یدرصد باال ینکهبه ا هاست که با توج ینا
 یمتاز ق یشترروش ب یندر ا یمتلذا ق .شودیلحاظ م یریتبه عنوان حق مد یزن یکه عالوه بر در نظر گرفتن ارزش سهام ، مبلغ شودیم

حساب روش به یناز موانع ا ینظارت ینهادها یاز سو یدارخر یتاهل یدر خصوص بررس ینظارت مشکالتسهام در بازار خواهد بود. البته 
 یبلوک یکه واگذار اهندخویها ممحدود خواهد بود. اگر بانک یزبالقوه ن یدارانبا توجه به عمده بودن مبلغ، جامعه خر ین. همچنآيدیم

 شده باشد.    یرفتهفرابورس پذ یاآن هستند در بورس  یکه به دنبال واگذار کتیشر یدبا یرد،صورت گ یهبازار سرما یقسهام از طر

 خرد اموال مازاد ی( واگذارب
 یهااز روش یکیها در بازار بورس و فرابورس را عرضه خرد سهام شرکت توانیم یرتوجه به گسترش قابل توجه بازار سهام در سال اخ با

 یدرصد قابل توجه یتها مالککاربرد خواهد داشت که بانک ییهاحالت یروش برا ینها درنظر گرفت. البته اسهام متعلق به بانک یواگذار
روش  ینا هاییتآن و عدم امکان فروش سهام عمده از محدود هاییتروش از مز یننداشته باشند. در دسترس بودن ا یاراخت دراز سهام را 

 .  آیدیبه حساب م

 در بورس یرمنقول( عرضه اموال غج
هدف محقق  ینا یبوده است. اگرچه هنوز به صورت عمل یرمنقول،معامله اموال غ یرانا یبورس کاال یبازار فرع یاندازاز اهداف راه یکی

ها بهره برد. امالک مازاد بانک یواگذار یبستر برا یناز ا توانیآن فراهم باشد. لذا م هاییرساختکه ز رسدیبه نظر م ینشده است ول
باتوجه به عدم  یول یایدروش به حساب ب ینا یبرا یتیمحدود تواندیمانند مشاع نبودن مال م یدر بازار فرع یرشپذ یطشرا یاگرچه برخ

و  یعها را تسرامالک بانک یواگذار یندفرا تواندیم یبازار ینچن یاندازمستغالت، راه تمرکز و عدم تقارن اطالعات در بازار امالک و
بستر  یندر ا یصورت واگذار ینمطرح است که در ا یزبورس مستقل امالک و مسکن ن یاندازدر خصوص راه هایکند. البته بحث یلتسه

 تر خواهد بود.راحت
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 یشنهادهاو پ یبندجمع 7
 یدهکاهش توان وام زیرادارد  یاقتصاد گذاریاستس یبرا یادیز یتدر کشور هستند اهم یمال ینتام یها که محور اصلبانک یدهتوان وام

وارد  یبها آسبانک دهییالتها که به قدرت تسهاز معضالت بانک یکی. نمایدرا با اختالل همراه  یمال یننظام تأم تواندیم یبانک یستمس
 ینددر فرآ یردقرار بگ دهییالتدر گردش تسه ینکها یجاها بهبانک یهااز دارایی یهاست. بخش قابل توجهبانک ییدارا کیبکرده، تر

گفت که تملک  توانیمختلف است. اما در مجموع م یلها معلول دالدارایی یتوضع یناموال منقول و منقول قرار گرفته است. ا یتمالک
 یالتو  تسه هایبده ازای و در یرارادیبه صورت غ یزن یها صورت گرفته است و بخشتوسط بانک یصورت اراد بهها دارایی یناز ا یبخش

 یسازها در آمده است. به منظور چابکدر آن قابل توجه است( به تملک بانک یزن یو حکومت یدولت یهابخش هایینکول شده )که بده
ها در مازاد بانک یهاو فروش دارایی یواگذار یبرا یکارالزم است که راه ینکبا یستمس یدهیالتقدرت تسه یشها و افزاترازنامه بانک

ها شروع بانک یرضرورغ یهادارایی ینحوه واگذار نامهیینآ یببا تصو ۱۳۸۶ها از سال اموال مازاد بانک ینظر گرفته شود. مسئله واگذار
ابالغ شد و  یدکه قانون رفع موانع تول ۱۳۹۴کرد. اما تا سال  یداامه پها ادبانک دشرکت فروش اموال مازا یسبا تاس ۱۳۸7شد و در سال 

 یدر راستا یینقطه عطف اقدامات اجرا نیترمهم .یفتادحوزه اتفاق ن یندر ا یشدند، عمال عملکرد قابل قبول یها ملزم به واگذاردر آن بانک
 ۱۳۹۴بود که در سال « کشور ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دیرفع موانع تول»قانون  یو اجرا  بیها تصورفع معضل اموال مازاد بانک

ها تمام طور کامل اجرا نشد و بانکبه نقانو نیها را مکلف کرده که اموال مازاد خود را در سه سال واگذار کنند. اگرچه اابالغ شد و بانک
 نیا یاجرا یها را چند برابر کند. در راستااموال مازاد بانک یهایوانست سرعت واگذارقانون ت نیتعهدات خود را انجام ندادند اما ابالغ ا

در جهت کاهش تعداد  یزیررا ابالغ کرد. برنامه یاموال مازاد موسسات اعتبار یواگذار یدستورالعمل نحوه ۱۳۹۹قانون دولت در سال 
اموال مازاد از  یواگذار یکارآمد مانند بورس کاال برا یهااستفاده از بستر هاودر بانک یشرکت تیحاکم تیها، تقوها و ادغام بانکشعبه

 به آنها پرداخته است.   ریاخ یهاها در سالاموال مازاد بانک یو واگذار تیریمد یبوده است که دولت در راستا یجمله اقدامات سازنده ا
 یفدر تعر یتعدم شفاف یران،مد یبرا یمشکالت حقوق یسکر ی،نظارت یهاتوسط دستگاه هایریگو سخت هایتمحدود ایجاد

ها از جنبه فروشنده است. مازاد بانک یهادارایی هاییواگذار یهاچالش ینمهمتر هایها در واگذاربانک یرانو عدم رغبت مد هایتمسئول
اموال و  ینا یدخر یسکر یرشبه پذ ارانیدخر یلعدم تما ها،یبه اطالعات مربوط به واگذار یدارانمناسب خر رسیعدم دست ینهمچن

ها بانک یاراد یمها تصمچالش یناست. عالوه بر ا هایواگذار ینا یدارسمت خر یهااز چالش یگذارنامناسب در ارزش یزشیساختار انگ
نکول و  یباال یسکها به واسطه رها شده است. بانکها در بانکدارایی یعاز عوامل مهم تجم دهیوام یها به جادارایی یدارنگه یبرا

 یحترج یدهدر وام ینگیرا بر وارد کردن نقد یگرد یهادارایی یدارنرخ سود( نگه یدستور یین)به واسطه تع یسکنسبت به ر یینپا یبازده
 الذکر است. فوق یلبه دال یندفرآ ینها در انکمناسب با یها عدم همکاریواگذار یهااز چالش یکیرو  ینو از ا دهندیم

همه جانبه  گذارییاستبه س یازها نمازاد بانک یهادارایی یها و واگذاربانک یهادارایی یشپاال یزآم یتادامه موفق یبرا اگرچه
 ینددر فرآ یکارامد یکارها براراه ینتراز مهم یکیها فائق آمد، اما مناسب بر چالش یزشیانگ یسازوکارها یوجود دارد تا بتوان با طراح

ها مازاد بانک ییدارا یواگذار یهابهبود روش یدر راستا یرز یشنهاداترو پ یناست. از ا یواگذار یهاروش یو ارتقا صالحا یواگذار
 قابل طرح است:

 ییمتناسب با نوع دارا یهاروش .۱
 ینهروش به یککه بتوان  یستندن یکسانها همگن و مازاد بانک یهااست که دارایی ینتوجه کرد ا یدها بادارایی یکه در واگذار یانکته یناول
روش  اراییهر نوع د یکرد و برا یبندآنها را طبقه توانیم هایژگیو و ییرو بر حسب نوع دارا ینکرد. از ا یتمام آنها معرف یواگذار یبرا

تفاوت داشته  یدکه دارند با یگوناگون یتبا توجه به ماه یرمنقولال منقول و غامو یکرد. به عنوان نمونه روش واگذار یمتناسب را معرف
 یرگذایهسرما یهامانند صندوق یهبازار سرما یابزارها یقاز طر یربورسیو غ یبورس یهامانند سهام شرکت یمال یهادارایی یباشد. واگذار

 ینا یع. البته تجمطلبدیرا م یمتفاوت یهاها راهبانک یرمنقولغ یهاامالک و دارایی یکه واگذار یباشد. در حال یحل مناسبراه تواندیم
و حراج اموال  یدهمزا صورتینا یرها باشد. در غحلاز راه یکی تواندیبورس م یقآن شرکت از طر یشرکت و سپس واگذار یکها در دارایی

 یرمنقولباشد. عالوه بر منقول و غ یمال یهادارایی یواگذار یگرحل دراه تواندیآن مخارج از  یاو  یهمتصل به بازار سرما یهااز سامانه هچ
نبودن سهام  یابودن  یرفتهپذ یی،در دارا یکنداشتن شر یاتوسط بانک، داشتن  ییمانند نوع تملک دارا یگرید هاییژگیها وبودن دارایی

 ییررا تغ یواگذار یروش مناسب برا تواندیآنها م ییراست که تغ هایییژگیاز و ییو اندازه دارا یتتحت تملک، درصد مالک هایتشرک
الزم  ینباشد. همچن ییمتناسب با نوع دارا هایروش واگذار یدو با یچیدنسخه واحد پ یک توانینم هایروش واگذار یرو برا یندهد. از ا

و عرضه اموال،  گذارییمتروند ق یمقام ناظر برا یاز سو یمشخص یهااموال مازاد، دستورالعمل یسازوکار واگذار بوداست به منظور به
 شود. ینمذاکره و مانند آن تدو یوهش
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  گذارییهسرما یهاصندوق یقاز طر یواگذار .۲
 ینصندوق قابل مبادله در بورس و فروش آن صندوق خواهد بود. مهمتر یک یلتشک یقها از طرسهام بانک یواگذار یاز راهکارها یکی

آنها را در  یریتهمچنان مد توانندیها مبانک یول شود،یها گرفته مها از بانکشرکت ینا یتاست که مالک ینا ینوع واگذار ینا یژگیو
 گذاردیم یمبانک اثر مستق یکارکردها یو نحوه عملکرد آن بر رو یریتکه مد ییشرکت ها یبرخ یبرا یدشا یژگیو ین. اندداشته باش یاراخت
 یهاعملکرد شرکت تواندیشده و م یشرکت یتاصول حاکم یفباعث تضع یریتاز مد یتمالک یکباشد اما در کل تفک یحل مناسبراه

 هاییژگیو یگرو صنعت از د یسکها بر حسب ردارایی یو طبقه بند یعدهد. امکان تجم قرار یرتحت تاث یواگذار شده را به شکل منف
 تر کند. را جذاب روش ینا واندتیها است که مصندوق ینا یقاز طر یواگذار

ها دارایی یررو سا یناند و از اشده یرفتهاست که در بورس پذ ییهاسهام شرکت یها براصندوق ینا یقها از طردارایی یواگذار البته
بخواهد  یربورسیرو اگر شرکت غ ینرا ندارد. از ا یدر ساختار فعل یواگذار یتقابل یربورسیغ یهاسهام شرکت یاو  یرمنقولمانند اموال غ

سهام در قالب صندوق  یدر بورس عرضه شود و سپس مابق یمتکشف ق یاز سهام آن برا یبخش یدواگذار شود نخست با یقطر یناز ا
مانند  یگررق داز ط تواندیها را دارند( ماز از سهام آن شرکت یها درصد کمها )که بانکبانک یریتیمد یرخرد و غ واگذار شود. البته سهام

 واگذار گردد.    یزبازار ن درو خرد  یبلوک یمعرضه مستق
از  یکیآن است. چون  ینوع بازارگردان یرفعالغ یریتقابل معامله با مد گذارییهسرما یهاصندوق یقاز طر یواگذار یهااز چالش یکی

صندوق وجود نداشته باشد، ابزار  یرمد یامکان برا ینر باشد اها است که اگر قراها فروش داراییصندوق ینا یبرا ینگینقد ینتام یهاراه
 یگرانواع د یجادا یقاز طر یبانک یرمجموعهز یهاسهام شرکت یها وجود نخواهد داشت. البته واگذارصندوق ینا بازارگردانی یالزم برا
 خواهد بود.  یقابل بررس یزن گذارییهسرما یهاصندوق

 ییدارا یریتشرکت مد یجادا .۳
 ینا یجادبوده و از طرف بانک مصادره شده است. ا یرجاریغ یالتتسه یقاست که عمدتا به عنوان وثا ییهادارایی یعمدتاً برا یکردرو این
نوع  ینا یرو برا ینها وجود داشته باشد را برطرف کند و از ادارایی ینکه ممکن است در تملک ا یمشکالت حقوق تواندیم یشرکت ینچن

 ینحاصل شده است توجه به ا یقطر ینها از ابانک یهااز دارایی یباشد. از آنجا که بخش قابل توجه یراهکار مناسب تواندیها مدارایی
 است.  یضرور یها امرروش یرروش در کنار سا

 امالک و مستغالت یهاو ساختمان و  صندوق ینزم یهاصندوق .۴
شده( و  یفتعر یآن ساختار قانون یمجوز دار از سازمان بورس و اوراق بهادار است وبرا یهاو ساختمان )که جز صندوق ینزم هایصندوق
در کنار  توانندیها از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در دست اقدام است( مصندوق ینا یامالک و مستغالت )که معرف یهاصندوق
ها آنها صندوق ینخود در ا هایینبا وارد کردن امالک و زم توانندیها مها باشند. بانکامالک مازاد بانک یارواگذ یبرا رامدکا یابزار یکدیگر

 آنها را فراهم آورند.   یداده و هم امکان واگذار یشآنها را افزا یهم نقدشوندگ یقطر ینها کرده و از اصندوق ینا گذارییهبه واحد سرما یلرا تبد

 یواگذار یهاروش یرسا .5
جهت  ینها است و از اشرکت یریتو مد یتهمزمان مالک یواگذار یها در واقع به معنتحت تملک بانک یهاسهام شرکت یبلوک فروش

سهام در  یمتباالتر از ق یریتروش با توجه به لحاظ حق مد یندر ا یواگذار یمتنهاد واسط دارد. ق یک یجادنسبت به ا یباالتر ییکارا
فروش خرد  ینروش است. همچن یناز مشکالت ا یدارو نبود خر یدارخر یتمانند اهل یخواهد بود. البته مسائل شیبازار و حالت خرده فرو

عرضه امالک و  ین. همچنشودیم یهتوص یستکه بانک سهامدار عمده ن یهاحالت یاست که برا یواگذار یگرروش د یزسهام در بازار ن
 یجادکه ا یاها است که با توجه به بازار شفاف و گستردهامالک مازاد بانک یواگذار رایب یشنهادهااز پ یکیدر بورس  یرمنقولاموال غ

 . کندیم یلامالک را تسه یواگذار کندیم

 یزشیانگ یاصالح سازوکارها .۶
مانند امالک و  یگرد یورود به بازارها یها برابانک یها انتخاب اراداموال مازاد در بانک یعاز علل تجم یکیکه اشاره شد  همانطور

دارند،  یرهمانند امالک و مسکن  و ارز و غ یگرد یدر بازارها گذارییهو سرما یداربه بنگاه یلکه بانک تما یاست. لذا تا زمان یداربنگاه
 یالتبودن تسه یسکانتخاب پرر ینا یها برابانک یلدل ینتراموال خود نخواهند داشت. همان طور که اشاره شد مهم یبه واگذار یلیتما
 یسکبازده و ر یسهها با مقارو بانک یناست. از ا یسکشکم آن با توجه به ر ی( و بازدهیالتتسه ی)با توجه به نرخ نکول باال یده

 یهابا ابزار یدبا گذاریاستراستا س نی. در اگیردیبازارها م یگرورود به د یبرا ییعقال یمبازارها تصم یرسا ریسکو بازده و  یدهیالتتسه
به سمت  یشترها باشد و آنها را بمشکل اموال مازاد بانک یسود به دنبال حل اساس یهاکردن نرخ یو منطق یاتهمچون مال یگوناگون
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 یاتمثال اعمال نرخ مال یارائه خدمات و ...( سوق دهد. برا یالت،پرداخت تسه یل)از قب یبانک اروککسب یو محور یاصل هاییتفعال
 بازارها کاهش دهد.  یرورود به سا یها را برابانک یلتما تواندیبازارها م یرها از سادرآمد بانک یبرا یهسرما یدیعا

 هااز انباشت اموال مازاد بانک یریجلوگ .7
توجه  یدبا یبه دنبال کاهش اموال مازاد است. ول شده و حال بانک یجادها ااست که اموال مازاد بانک یموارد ذکر شده، ناظر به حالت عمده

 یزاموال مازاد ن یداز انباشت جد ی،ها حل شود، الزم است تا ضمن رفع مشکل اموال کنونداشت اگر قرار باشد، مشکل اموال مازاد بانک
 ینحل شود. در ا تراییشهمعضل به صورت ر ینها کنترل شود و ااموال مازاد بانک یورود یندهتا در آ کندیامر کمک م ینشود. ا یریجلوگ

در وهله بعد  ینظارت مستمر خود بانک در درجه اول و بانک مرکز ی،در نظام بانک یقگستره اموال قابل توث یشهمچون افزا یراستا موارد
  مشکل ضرورت دارد. یناز ظهور مجدد ا یریجلوگ یمناسب برا یقیو تشو تنبیهیو اعمال اقدامات 
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 و مآخذمنابع 
 ، معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی.«اصالح ساختار مالی بانک ملی ایران»(. طرح پژوهشی ۱۳۹۸پژوهشکده پولی و بانکی )

 .۱۳۹۹مرداد  ۱ها، پژوهشکده پولی و بانکی، مورخ (. نشست مشورتی درباره فروش اموال مازاد بانک۱۳۹۹کریمی یگانه، پیمان )
گذاری قابل معامله در بورس با مدیریت غیرفعال، قابل های سرمایه(. امیدنامه و اساسنامه صندوق۱۳۹۹هادار )سازمان بورس و اوراق ب

 دسترس در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار
 https://www.seo.ir/Upload/Pages/Rules/eblaghieh/12020049-13940310.doc 

های سرمایه گذاری زمین (. متن تغییرات اساسنامه، امیدنامه و دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوق۱۳۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار )
 و ساختمان،

 https://www.seo.ir/Upload/Pages/Rules/eblaghieh/12020036-13931223.doc 
ها، مصوب هیئت های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکنامه نحوه واگذاری دارایی(. آیین۱۳۸۶های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

 .۱۳۸۶بهمن  ۳0وزیران، مورخ 
(. اظهار نظر کارشناسی درباره : "واگذاری سهام دولت و شرکت های دولتی از طریق ساز ۱۳۹۹های مجلس شورای اسالمی )شمرکز پژوه

 .۱۳۹۹اردیبهشت  ۱۱، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، ETFو کار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
اردیبهشت  ۱پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب نون رفع موانع تولید رقابت(. قا۱۳۹۴های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

۱۳۹۴. 
 .۱۳۹۸اسفند  ۲۶کل کشور، مصوب  ۱۳۹۹(. قانون بودجه سال ۱۳۹۸های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

 کل کشور، قابل دسترس از ۱۳۹7( خالصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸دیوان محاسبات کشور )اسفند 
 https://shahraranews.ir/files/fa/news/1399/1/26/103279_424.pdf 

 ، قابل دسترس از ۱۳۹۸آذر  ۱0ها روی میز فروش، (، اموال بانک۱۳۹7روزنامه ایران )
https://www.magiran.com/article/3983467 

 .۴۸77، شماره روزنامه  ETFهای دولتی در قالب (. پیامدهای عرضه شرکت۱۳۹۹روزنامه دنیای اقتصاد )
-http://www.fam(. تارنمای شرکت، قابل دسترس از ۱۳۹۹ها( )شرکت فام )فروش اموال مازاد بانک

bank.com/introduceCompany 
 از ، قابل دسترس۱۳۹۹شهریور  ۲7(. اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۹۹وزارت امور اقتصادی و دارایی )

https://mefa.ir/fa-IR/mefa/11352/news/view/15182/199408/Staging 
Investopedia (2020). Breakup Fee, https://www.investopedia.com/terms/b/breakup-fee.asp 
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 خالصه مدیریتی 
ها و مرکزی برای اجرا به بانکتوسط بانک۱۳۹7عنوان آخرین نسخه اصالحی قانون چک در آذر قانون اصالح قانون صدور چک که به

ای در رویه ناظر بر چک به همراه داشت. این تغییرات که بیشتر مبتنی بر بسترهای سامانه موسسات اعتباری ابالغ شد، تغییرات زیادی را
های ناظر بر صدور و های فنی و تغییرات حاصله در رویهسازی موثر زیرساختای زمانی برای پیادهتدوین شده بودند، نیاز مبرمی به بازه

شده نیز به اند، اما در ابعاد عملیاتیسازی نشدهساختی مورد نیاز این قانون تاکنون پیادهتسویه چک داشتند. از این رو اگرچه تمامی ابعاد زیر
 هایی برای تمکین موثر به قانون مواجه هستند.ها و موسسات اعتباری با چالشهای موجود بانکدلیل پیچیدگی

نشده و از سازیهای مورد نیاز و پیادهکنار زیرساختهای فعلی در و زیرساخت های موجود در رویهاز این رو برای شناسایی چالش
ها و خبرگان این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. مرکزی، بانکاین رو اقدامات مورد نیاز، جلساتی با نمایندگانی از بانک

حوزه  ۱۴هایی در ن صدور چک، چالششده در این جلسات با تمرکز بر ابعاد عملیاتی مواد قانون اصالح قانوبراساس مباحث مطرح
 برگشت از حساب صاحب به یرساناطالع یک؛الکترون چک دهند:کلی مورد توجه قرار گرفت که موارد زیر را تحت پوشش قرار می

 در یمرکزبانک مشکالت ؛یبرگشت چک حساب صاحب به یبانک خدمات ئهارا در تیمحدود اعمال در واحد کردیرو وجود عدم ؛چک
؛ یصور یهانامهتیرضا با یبرگشت یهاچک از سوءاثر رفع ؛یاقتصاد تیامن در تیبااهم یاقتصاد یهابنگاه یبرا هاتیمحدود قیتعل

 سوءاثر رفع یهاهیرو بودن برزمان ؛یبرگشت یهاچک از سوءاثر رفع یبرا چک خصوص در یدعاو طرح عدم استعالم در هابانک مشکل
 یهاچک ؛هاچک اعتبار خیتار نبودن مشخص ؛اعتبار سقف نییتع یالگو ؛یستمیس ارتباط وجود عدم لیدلبه یبرگشت یهاچک از

 استفاده سوءو  ؛چک جعل در هابانک مشکالت ؛یمفقود اعالم در هابانک مشکالت ؛استعالم قابل اطالعات دامنه و هیرو ؛یمورد
 .چک دسته اخذ در طیرواجدشرایغ افراد یبرخ
مرکزی، قوه قضائیه و وزارت صنعت، معدن و ربط مشتمل بر بانکها با اقدامات در دست انجام در نهادهای ذیبا مقایسه این چالش 

ها، نامهای برداشته شده است و حتی با انعقاد برخی تفاهمای، مقرراتی و رویههای سامانههای موثری در حوزهتجارت، مشاهده شد گام
 ها و موسسات اعتباری در آینده نزدیک در حوزه چک تا حد زیادی برطرف خواهد شد.اره بانکمشکالت مورد اش

اندازی سامانه پیچک در پیگیری مبادالت چک و از این رو کاهش مشکالت صورت خالصه به راهتوان بهاز جمله این اقدامات می
چکاوک، تدوین دستورالعمل جدید حساب جاری و الگوی  های موجود صیاد وموجود در مفقودی و جعل چک، حتی ارتقای سامانه

های با اهمیت در امنیت اقتصادی ها برای بنگاههای ناظر بر ارسال درخواست تعلیق محدودیتمرکزی، رویهها توسط بانکمسدودی حساب
مرکزی و قوه قضائیه در دسترسی برخط نامه در حال انعقاد بین بانکهای جدید صیادی با درج تاریخ دقیق اعتبار چک، تفاهمو صدور چک

 های مالی اشاره کرد.اندازی سامانه سجل محکومیتبه آرای قطعی محاکم، و راه
تر مشاهده سازی این قانون در شبکه بانکی برای افق زمانی بلندمدتهایی برای پیادهبا این وجود در برخی موارد همچنان چالش

توان به عنوان مثال به های الزم در حوزه فنی و یا مقرراتی است. در این زمینه میشدن زیرساختهمشود که عموماً مبتنی بر عدم فرامی
ها و موسسات اعتباری مرکزی، بلکه در بانکفراهم نبودن بسترهای فنی الزم در استفاده از چک الکترونیک اشاره کرد که نه تنها در بانک

، در QR Codeهای استعالم از وضعیت دارنده حساب، به ویژه از طریق گسترش درگاه نیازمند انجام اقدامات اساسی است. همچنین
های شود. تکمیل سامانه نهاب و سیستماتیک شدن احراز هویت نیز از دیگر کاستیبندی میهای فنی طبقهقالب ارتقای زیرساخت

 ای و فنی فعلی است.سامانه
رسانی برگشت چک به صاحب حساب و ملزم سازی رویه اطالعمرکزی در شفافف بانکای از طردر حوزه مقرراتی نیز ابالغ بخشنامه

های مسدودی حسابو موسسات اعتباری به  هابانکها و موسسات اعتباری به اجرای آن، تنظیم مقررات سفت و سخت در الزام کردن بانک
تواند بسیاری مرکزی میار در قالب بخشنامه توسط بانکنزد خود، و مشخص شدن و ابالغ الگوی سقف اعتب مشتری دارنده چک برگشتی

 سازی موثر این قانون در شبکه بانکی منتهی شود. های اجرایی در این زمینه را برطرف کند و به پیادهاز چالش
استعالم از وضعیت رسانی در های فعلی به ویژه در تعداد اقالم قابل اطالعی رویهفوق، ضرورت ارتقادر کنار دو حوزه  حالبا این 

گیری برای اطمینان از صحت سازی ثبت چک در پیچک با استعالماعتباری دارنده حساب جهت پوشش اقالم مدنظر قانون، همزمان
نامه در رفع سوءاثر از رضایت اثربخشی های برگشتی، در کنارکاهش مشکالت چک اطالعات و ارتقای فرهنگ ثبت چک در این سامانه و

شود. همچنین افزایش اقتدار این قانون مشاهده می صورت سیستمی توسط دارنده نهایی چک در سامانه پیچکاز تایید آن به پسصرفاً چک 
در کاهش میزان قصور مسئولین شعب در عدم التزام به تکالیف قانونی مربوطه نیز از اهمیت زیادی در  ۶های ماده در اعمال مجازات

 افراد برخوردار است. های موجود توسط اینپوشش لغزش
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 باید در طراحی این سامانه مقولهمبتنی بر سامانه پیچک،  ورو ترین تحول اجرایی پیشعمده بودن محوربراین، نظر به سامانهعالوه
پیگیری مبادالت در رویه جدید تدابیری برای افراد فاقد گوشی هوشمند و یا بدون دسترسی به اینترنت مورد توجه قرار گرفته و کاربرپسندی 
، ضروری است اقدامات الزم در موفقیت این تحولسازی الزم و فرهنگکاربران  آگاهی با توجه به نقش شود. در این راستا چک منظور
 شدن این سامانه در شبکه بانکی انجام شود.کننده با عملیاتیها در حمایت از حقوق مصرفمرکزی و بانکتوسط بانک

 
 



7۹ 

 ها و اقداماتقانون اصالح قانون صدور چک: چالش
 فرشته مالکریمی زهرا خوشنود

 
 مقدمه ۱

 های اخیر در شبکه بانکی و انتقال اثرات منفی آن به دستگاه قضایی و در نهایت به اقتصادهای برگشتی در سالمشکالت زیاد ناشی از چک
ربط های ذیگیری این مشکالت، منجر به همگرایی دستگاههای موجود در قانون صدور چک در شکلکشور، در کنار نقش کلیدی شکاف

با ابالغ اصالحاتی کلیدی در ۱۳۹7در تدوین نسخه جدیدی از این قانون و ابالغ آن برای اجرا در کشور شد. در حقیقت این هدف در سال 
 ۱۳7۶، ۱۳7۲های لب "قانون اصالح قانون صدور چک" پوشش داده شد. هر چند برخی از مواد این قانون در سالدر قا ۱قانون صدور چک

ساله پس از آخرین  ۱۶با تاکید بر پوشش تحوالت حاصله در دوره زمانی  ۱۳۹7نیز اصالح شده بود، با این وجود اصالحات سال  ۱۳۸۲و 
 ر داده است.تری را تحت پوشش قرااصالحات، ابعاد متنوع

های مختلف بیشتر تحوالت در حوزه مقرراتی چک، در قالب دستورالعمل حساب جاری و ابالغ نسخه ۱۳۸۲در حقیقت پس از سال 
گذار در ضرورت اعمال تحوالت کلیدی در حوزه این ابزار پرداخت، دلیل رویکرد قانونآن به شبکه بانکی انجام شده بود. با این وجود به

. رویکرد قانون ۲برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ شد ۱۳۹7ین قانون با رویکرد گذر به بسترهای الکترونیک تنظیم و در آذر نسخه جدید ا
های ناظر بر صدور، ظهرنویسی سمت الکترونیکی کردن رویهعنوان یک ابزار پرداخت، و حرکت بهجدید در راستای بازگردان اعتبار به چک به

های الزم در یک دوره زمانی حداکثر دو سازی زیرساختهای قضایی ناظر بر آن بوده است که با پیادهتی پیگیری رویهو انتقال، تسویه و ح
 رود در آینده نزدیک منجر به تحقق تحوالت مورد انتظار در این زمینه شود.، انتظار می۳ساله در نظر گرفته شده در متن قانون

مرکزی یه صدور دسته چک و اعمال مقررات همسان در دستیابی افراد به دسته چک شده و نظارت بانکاین تحوالت منجر به ایجاد نظم در رو
و براساس رویه و اصول یکسان برای همگان  -مرکزی بر صدور دسته چک را نیز افزایش داده است. در حقیقت اختیار صدور دسته چک به بانک

 های جدی مواجه شده است.افراد بدحساب به این ابزار پرداخت با محدودیتهای موجود در امکان دستیابی محول شده و تورش -
حتی فراهم کردن امکان استعالم از وضعیت اعتباری دارنده چک در این قانون، گام موثری در ایجاد شفافیت و کاهش مشکالت موجود 

اد اطالعات قابل استعالم از این سامانه در بلندمدت و رود که با افزایش تعدشمار میهای برگشتی بههای ناشی از چکدر ایجاد پرونده
 براساس موارد اشاره شده در متن قانون، ظرفیت پایش اعتباری صاحب حساب برای گیرنده چک ارتقا داده خواهد شد.

م دسترسی به هایی برای دارنده چک برگشتی با فاصله زمانی اندک پس از برگشت چک در قالب عدهمچنین امکان درنظر گرفتن هزینه
ای از خدمات مالی قابل ارائه از طریق شبکه بانکی، بر قدرت اجرایی این قانون از منظر اقدامات تنبیهی نافذ افزوده است. در دامنه گسترده

                                                                                                                                                                                                      
 پولی و بانکی عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه 
 یپولی و بانک پژوهشگر پژوهشکدٔه 
 ابالغ شده بود. ۱۳55نسخه اولیه قانون صدور چک در سال   ۱
 مرکزی جمهوری اسالمی.، بانک۱۲/۹/۱۳۹7مورخ  ۳۲0۴۶5/۹7بخشنامه شماره   ۲
 های زمانی مختلفی تا حداکثر دو سال، به شرح زیر اشاره شده است:های مورد نیاز، به بازهدر متن این قانون برای تکمیل زیرساخت  ۳
های ارائه خدمات مالی به صاحب حساب دارای چک برگشتی در صورت نامه اجرایی مربوط به تعلیق محدودیتمانی سه ماهه به منظور تنظیم و تصویب آیینبازه ز -  

 تشخیص شورای تامین استان،
های الزم رالعمل حساب جاری، ضوایط و زیرساختهای الکترونیک داده پیام، نسخه جدید دستوبازه زمانی یک ساله برای انجام اقدامات الزم در خصوص چک -  

 سازی چک موردی،برای پیاده
صادرکننده چک مشتمل بازه زمانی دو ساله جهت عدم ارائه دسته چک به افراد ورشکسته، معسر و دارای چک برگشتی، افزایش دامنه اطالعات قابل استعالم در مورد  - 

 صورت الکترونیکی در سامانه مربوطه.بر سقف اعتبار، و ثبت فرآیند انتقال چک به
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 های برگشتی نیز نظر به تنظیم استانداردهای مشخص و صریح، کوتاهی رویه دادرسی حاصل شده است. زمینه دادرسی پرونده چک
نیاز آن و در سطح مورد انتظار، و های پیشسازی زیرساختین وجود دستیابی به تمامی اهداف مورد انتظار این قانون بدون پیادهبا ا

های موجود در حوزه اجرا و تدوین راهکارهایی برای مدیریت آنها محقق نخواهد شد. از آنجا که در تدوین این قانون، موشکافی چالش
های ناظر بر چک دنبال شده است؛ بنابراین بررسی ابعاد مختلف این جهت گذر به پوشش الکترونیک تمامی رویهمحور رویکردی سامانه

سازی رویه ها در پیادهتواند ابعاد مختلفی از چالشقانون در حوزه اجرا در شبکه بانکی در طول دوره زمانی تقریباً دو ساله اجرای آن می
مرکزی و قوه قضائیه برای پوشش ابعاد اجرایی نشده ها در کنار اقدامات در دست اجرای بانکین چالشجدید را به تصویر بکشد. بررسی ا

 تری از این مشکالت را در اختیار قرار دهد.تواند برداشت دقیقاین قانون نیز می
هایی ها در برداشتن گامشناسایی مشکالت و چالشاز این رو در این مطالعه ابتدا با ارائه تصویری دقیق از ضرورت تحقیق، نظر به نقش کلیدی 

به بحث گذاشته شد.  -قانون اصالح قانون صدور چک  -برای پوشش آنها، با تشکیل کارگروهی از خبرگان در این حوزه، تمامی مواد این قانون 
اند. ادامه پس از بیان ضرورت تحقیق، ارائه شده صورت اجماع شناسایی شد که درهایی بهشده در این کارگروه، چالشبراساس تبادل نظرات انجام

 است. ها امکان ارائه نتایج و پیشنهادهای حاصل از این بحث و تبادل نظر در بخش پایانی فراهم شدهبا تحلیل این چالش

 ضرورت و رویه تحقیق ۲
، در ۱که مورد توجه این مطالعه است «قانون اصالح قانون صدور چک»در نسخه جدید مواد الحاقی به قانون صدور چک تحت عنوان 

مرکزی، و قوه قضائیه ها و موسسات اعتباری، بانکهای دربرگیرنده صدور، انتقال تا تسویه چک، وظایفی برای بانکتنظیم مواد ناظر بر رویه
مرکزی انونی نیز ناظر بر وظایف بانکعنوان نهادهای ملکف به اجرای ابعاد مختلف این قانون، در نظر گرفته شده است که بیشتر این مواد قبه

ها و موسسات ، در مقام اول قرار دارد. پس از آن، بانک۲دهنده این قانونماده تشکیل ۱0ماده از  ۶بوده و این نهاد با مخاطب قرار گرفتن در 
ن قانون، نظر به ایجاد تحوالت بنیادی های دوم و سوم قرار دارند. در حقیقت در ایماده در مقام ۲و  5با پوشش  4و قوه قضائیه ۳اعتباری

هایی است در عرصه انواع مختلف چک و چگونگی درخواست و انتقال آنها، در کنار تغییرات در رویه صدور اجرائیه، نیازمند زیرساخت
سازی ویژه در زمینه پیادهبهها و موسسات اعتباری کاربر این قانون، مرکزی در مقایسه با بانککه از این منظر وظایف بیشتری را برای بانک

 همراه داشته است.ها بهاین زیرساخت
 مستقیمصورت همراه دارد، بههای قانونی در این عرصه را بهتر این قانون که تحول بزرگی در حوزه چک و پوشش شکافبه بیان دقیق

نامه و ضوابط مربوطه اشاره کرده است ، آیینلعملهای مقرراتی الزم در قالب دستورادر برخی مواد قانونی به ضرورت تنظیم زیرساخت
 ( که عبارتند از:۱)جدول 

 (، ۱دستورالعمل چک الکترونیک )ماده  -
های برگشتی برحسب نظر شورای تامین استان و نظر های برخی دارندگان چکنامه اجرایی ناظر بر تعلیق یک ساله محرومیتآیین -

 (، ۴ماده  ۱استان مربوطه ) تبصره  به اثرگذاری آن بنگاه بر امنیت اقتصادی
 ( 5ضوابط ناظر بر شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار )ماده  -
 (.5ماده  ۲صورت چک موردی )تبصره ضوابط ناظر بر خدمات برداشت مستقیم به -

                                                                                                                                                                                                      
مرکزی مورخ ابالغی از طرف اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک« قانون اصالح قانون صدور چک»از این رو مواد قانونی مورد ارجاع در این مطالعه به مواد   ۱

 اشاره دارند. ۱۲/0۹/۱۳۹7
ترتیب مشتمل بر موارد زیر هستند: چک الکترونیک؛ ترتیب صورت کلی بهقانون اصالح قانون صدور چک که به ۱0و ماده  ۸، 7، 5، ۴، ۱این مواد عبارتند از ماده   ۲

ل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در های ناشی از غیرقابها و تعلیق محدودیتهای صادرکننده چک در دیگر بانکمرکزی در الگوی برداشت از حساباعالمی بانک
مرکزی؛ گسترش های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم در سامانه یکپارچه بانکمرکزی؛ سقف اعتبار و چک موردی؛ تجمیع اطالعات گواهینامهسامانه یکپارچه بانک

چک و یا صدور چک جدید توسط افراد خاص و گسترش تعداد اقالم قابل ظرفیت سامانه صیاد در دو سال بعد از اجرای قانون به ثبت انتقال چک، عدم ارائه دسته 
 ها یا موسسات اعتباری از تکالیف مقرر در این قانون.استعالم از سامانه صیاد؛ و رسیدگی به تخلفات بانک

صورت کلی به ترتیب مشتمل بر موارد زیر نون صدور چک که بهقانون اصالح قا ۸و ماده  5، ۴، ۳، ۲ها و موسسات اعتباری عبارتند از ماده مواد ناظر بر وظایف بانک  ۳
رسی به خدمات هستند: وظایف این نهادها در رویه ناظر بر غیرقابل پرداخت بودن چک؛ کسری حساب صادرکننده چک؛ اعمال اقدامات تنبیهی و محدودیت در دست

چک و ارائه اطالعات مورد نیاز برای اعتبارسنجی مشتری در محاسبه سقف اعتبار؛ و الزام بانکی درصورت برگشت و یا غیرقابل پرداخت بودن چک؛ نحوه صدور دسته 
 هایی که مالکیت آنها بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون در سامانه صیاد ثبت نشده است.به عدم پرداخت چک

مرکزی و رویه ناظر بر صدور اجرائیه از طریق های مالی در دسترس بانکمحکومیتاندازی سامانه سجل ترتیب در راهوظایفی برای این نهاد به ۹و  7در دو ماده   4
 های صالح، منظور شده است. دادگاه
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؛ ۱۳۹7های پرداخت، ک )اداره نظامالکترونی چک اجرائی فرایندهای و ضوابط های مقرراتی فوق تاکنون الزامات،از بین زیرساخت
( ۶ماده ) ییدستورالعمل اجرا(، و ۱۳۹۸مکرر قانون صدور چک )هیات وزیران،  5ماده  ۱نامه اجرایی تبصره (، آیین۱۳۹۹مرکزی، بانک

اند. از بین دیگر شده( تنظیم و به شبکه بانکی ابالغ ۱۳۹۹)اداره مطالعات و مقررات بانکی،  قانون اصالح قانون صدور چک یاصالح
شده )بانکی( در قالب های تضمیننویس دستورالعمل حساب جاری )ریالی( و شرایط استفاده از چکهای مقرراتی نیز پیشزیرساخت

نویس هر چند به مقوله نحوه محاسبه مرکزی است. این پیشنسخه جدید دستورالعمل حساب جاری در حال بررسی و نهایی شدن در بانک
های رسد برای پوشش تمامی ابعاد دو مقوله فوق، نیاز به دستورالعملعتبار و چک موردی نیز پرداخته است، با این وجود به نظر میسقف ا
 مرکزی باشد.ای توسط بانکجداگانه

دستورالعمل ناظر شود، نیاز به آن در قانون اصالح قانون صدور چک مشاهده می غیرمستقیمصورت های مقرراتی که بهاز دیگر زیرساخت
ای از این مرکزی هر چند نسخه( است. بانک۴های دارنده چک برگشتی )ماده مرکزی در مسدود کردن حساببر الگوی اعالمی بانک

ری ها و موسسات اعتبا، بانک۱ایبا ابالغ بخشنامه ۱۹/۹/۹۹دستورالعمل را تهیه کرده بود، با این وجود در نهایت به علت نهایی نشدن آن در 
دستورالعمل حساب جاری صادره قبل از تصویب نسخه جدید قانون اصالح قانون صدور چک  ۶-۱7و  5-۱7را موظف به رعایت بندهای 

 در اجرای الگوی برداشت از حساب نزد خود برای جبران کسری نمود و الگوی جدیدی ارائه نکرد.

 قانون اصالح قانون صدور چکسازی های مقرراتی مورد نیاز در پیادهزیرساخت .۱جدول 

 زمان ابالغ نام مقررات صادره ربطماده ذی حوزه مقررات مورد نیاز 
الزامات، ضوابط و فراینـدهای  ۱ماده  دستورالعمل چک الکترونیک

 اجرائی چـــک الکترونیکی
 

 ۱۳۹7اسفند 

سازی سامانه مستندات فنی پیاده
 چک الکترونیک

۱۹/0۳/۱۳۹۹ 

مرکزی در مسدود کردن دستورالعمل ناظر بر الگوی اعالمی بانک
 های دارنده چک برگشتی  حساب

 - ۱- ۴ماده 

های برخی دارندگان نامه اجرایی ناظر بر تعلیق یک ساله محرومیتآیین
 های برگشتیچک

( ماده ۱نامه اجرایی تبصره )آیین ۴ماده  ۱تبصره 
 ( مکرر قانون صدور چک5)

۱۲/۶/۱۳۹۸ 

 - - 5ماده  مرکزی در محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضیالگوی بانک

( ۶ماده ) ییدستورالعمل اجرا 5ماده  ضوابط ناظر بر شرایط دریافت دسته چک
قانون اصالح قانون  یاصالح

 ۲صدور چک

 ۱۶/۱0/۱۳۹۹ 

 - ۳- 5ماده  ۲تبصره  صورت چک موردیضوابط ناظر بر خدمات برداشت مستقیم به

  یادداشت.
 5-۱7ها ملزم به رعایت بندهای ها معرفی نشده و بانکالگوی خاص و متفاوتی در مسدودی حساب ۱۹/۹/۹۹مورخ  ۲۹۸۹۱۹۶/۹۹براساس بخشنامه شماره  -۱
ها نزد همان بانک و حساباند که ناظر بر برداشت از دستورالعمل حساب جاری صادره قبل از تصویب نسخه جدید قانون اصالح قانون صدور چک شده ۶-۱7و 

ــتورالعملی در این زمینه در بانک ــت. البته دس ــت از نه بانک دیگر اس ــدودی و برداش ــری مس ــدن اطالعاتی در زمینه نحوه تس ــده و به علت نهایی نش مرکزی تنظیم ش
 ها در دسترس نیست.های نزد دیگر بانکحساب

 است.  نشده ییاما نها نیتدودهد نیز که موضوع فوق را پوشش می یمرکز( در بانکی)بانک شدهنیتضم یهااستفاده از چک طیو شرا یالیر یدستورالعمل حساب جار -۲
ستفاده از چک -۳ شرایط ا ساب جاری ریالی و  ستورالعمل ح شده د سخه نهایی ن ضمیندر ن ست اما های ت شده ا صاص داده  ضوع اخت شی به این مو شده )بانکی(، بخ

 ای آن تدوین نشده است.ای بردستورالعمل جداگانه
 های تحقیق.ماخذ: یافته

 
های سازی موثر قانون اصالح قانون صدور چک، نیاز مبرم به زیرساختهای تکمیلی مقرراتی مورد نیاز در پیادهدر کنار زیرساخت

های الکترونیک محور بودن این قانون، و تاکید آن بر استفاده از سامانهای در اجرای این قانون مشهود است. در حقیقت ماهیت سامانهسامانه
های قضایی آن در الگوی رتباط بین آنها در تمامی فرآیندهای ناظر بر صدور، ظهرنویسی و انتقال، تسویه و حتی پیگیری رویهو برقراری ا

                                                                                                                                                                                                      
 ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.۱۹/۹/۹۹مورخ  ۲۹۸۹۱۹۶/۹۹بخشنامه شماره  ۱
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به آنها اشاره شده  ۲ها که در جدول هایی در این راستا در متن قانون شده است. این سامانهبهینه بلندمدت، منجر به اشاره صریح به سامانه
شدند که براساس اطالعات در دسترس، تاکنون دو سامانه ملی اعتبارسنجی و اندازی میمرکزی و قوه قضائیه راهبانک است، باید توسط
 اند.اندازی نشدهمرکزی و قوه قضائیه راههای مالی به ترتیب توسط بانکسجل محکومیت

ربط ها قبل از تصویب قانون ذیشود که بیشتر این سامانهیهای مورد توجه این قانون نیز مشاهده ماندازی دیگر سامانهبراساس سال راه
های جدیدتری ذیل و یا سامانه ۱اند و با توجه به نیازهای ناظر بر رویه صدور تا ابطال چک، در حال ارتقا هستندشده طراحی و به کار گرفته

ای موردنیاز را برطرف نکرده است و از این قانون، نیاز سامانه های مندرج در. البته صرف سامانه۲اندکار گرفته شدهشبکه اصلی، طراحی و به
توان به سامانه های دیگری طراحی شده و یا در حال نهایی شدن هستند که از جمله آنها میمرکزی سامانهشود که در بانکرو مشاهده می

د در صدور چک الکترونیک دیجیتال و سامانه های برگشتی، سامانه چکاپیچک در پیگیری مبادالت چک، سامانه سما چک در ثبت چک
 ها اشاره کرد.سازی اطالعات حسابسیاح در یکپارچه

 ۱سازی قانون اصالح قانون صدور چکای مورد نیاز در پیادههای سامانهزیرساخت .۲جدول 

 اندازیسال راه نهاد متولی نام سامانه 
 ۱۳۹۶ مرکزیبانک سامانه صیاد

 ۱۳۹۳ مرکزیبانک سامانه چکاوک   

 ۱۳۹5 مرکزیبانک سامانه نهاب

 - مرکزیبانک سامانه ملی اعتبارسنجی

 ۱۳۹۱ قوه قضائیه شبکه ملی عدالت

 - قوه قضائیه های مالیسامانه سجل محکومیت

 یادداشت.
 های مورد اشاره در متن قانون هستند.ها صرفاً مشتمل بر سامانهاین سامانه -۱

 تحقیق.های ماخذ: یافته
 

سازی کامل این قانون در شبکه بانکی ای و مقرراتی مورد نیاز برای پیادههای سامانهرود با پوشش شکافاز این رو در مجموع انتظار می
ر کشور در آینده نزدیک، بتوان شاهد سطح مورد انتظار تامین اهداف این قانون باشیم. با این وجود برای دستیابی به اهداف فوق، بررسی ه

شده های برداشتهعنوان مقام کاربر این قانون، در کنار گامروی شبکه بانکی بهیک از مواد این قانون و آشنایی با مشکالت و معضالت پیش
تواند افق بهتری را برای ارتقای های اجرایی قانون فوق، میکننده بخش اعظم زیرساختعنوان نهاد فراهممرکزی بهتوسط بانک

 .۳ای و مقرراتی مورد نیاز در اختیار قرار دهدسامانههای زیرساخت

 ۱ای، وصولی و برگشتی در چند سال اخیرهای مبادلهاطالعات چک .۳جدول 

 سال
 درصد برگشتی برگشتی وصولی مبادله ای

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
۱۳۹۶ ۱٬۱۳0٬57۹ 7٬۴۸۸٬۶۲0 ۹5۶٬۶5۸ 5٬۸7۶٬۳۸0 ۱7۳٬۹۱۱ ۱٬۶۱۲٬۲۳۹ ۸.۳۳ ۱۲٬0۶ 
۱۳۹7 ۹7۲٬5۳7 ۸٬۶۳۳٬0۳۲ ۸۴۹٬۲5۲ ۸٬0۸۱٬7۹۱ ۱۲5٬۹۸۴ ۱٬۳۶۹٬0۴۲ ۶.۹۲ ۸٬۱۹ 
۱۳۹۸ ۹۱۱٬۱۹۸ ۱۱٬5۶0٬5۸۲ ۸۲۸٬۴۹۶ ۱0٬۲77٬0۲۱ ۸۲٬70۲ ۱٬۲۸۳٬5۶۱ ۴.75 5٬۸۸ 
۱۳۹۹ ۳۹5٬۶۶5 7٬5۴7٬0۴۴ ۳۴۹٬05۴ ۶٬۶7۸٬7۹۶ ۴۶٬۶۱۱ ۸۶۸٬۲75 ۶.۲۶ ۶٬۱0 
 یادداشت.

 فقره و برای متغیر مبلغ معادل میلیارد ریال است. ۱00ای، وصولی و برگشتی، برای متغیر تعداد برابر با تعداد و مبلغ در سه ستون مبادلههای واحد ستون -۱
 https://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspxماخذ: 

                                                                                                                                                                                                      
 شدن هستند.ی در حال طراحی و نهاییمرکزاشاره کرد که در بانک ۴و چکاوک  ۲های صیاد توان به نسخهدر این زمینه می ۱
 های قضایی.مانند سامانه ثنا ذیل شبکه ملی عدالت برای استعالم ابالغیه ۲
توان برای ( به تازگی انجام شده است که می۱۳۹۹طبا، های مجلس در زمینه عملکرد اجرای قانون چک )بنیگزارشی نیز توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ۳

 نشده قانون فوق، به آن رجوع کرد.ندهای اجراییشناخت ب
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دو ساله اجرای این قانون نسبت به دو های برگشتی در طول دوره زمانی تقریباً توجه به این نکته ضروری است که بررسی درصد چک
(، بیانگر آن است که با وجود اجرای ناقص قانون فوق در شبکه ۳مرکزی در دسترس است )جدول که اطالعات آن در سایت بانک سال قبل

عنوان سال اول اجرای هب ۱۳۹۸ای در سال های مبادلههای مورد نیاز، اما با افزایش مبلغ چکبانکی به دلیل مهیا نبودن تمامی زیرساخت
نیز مشهود است(. این رویه در نمودار  ۱های برگشتی روندی نزولی به خود گرفته است )این روند در نمودار این قانون، تعداد و مبلغ چک

های ظرفیتای نیز قابل مشاهده است. این در حالی است که اگر تمامی های برگشتی به مبادلههای مبلغ و تعداد چکو براساس نسبت ۲
با توجه به اینکه  ۱۳۹۹مقدار کاهش در ارقام فوق بیشتر بود. البته برای سال  کار گرفته شده بود، مسلماًای و مقرراتی قانون فوق بهسامانه

شرایط ها و صرفاً اطالعات این سال تا پایان ماه مرداد در دسترس است و این بازه زمانی با وقوع رکود تورمی شدید به واسطه تحریم
 بندی کاملی از رفتار متغیرهای فوق ارائه کرد.توان فعالً جمعوکارها همراه بوده است، نمیپذیری کسبگسترش بیماری کرونا و آسیب

 

 
 

 روند درصد چک برگشتی برحسب مبلغ و تعداد. ۱نمودار 

 https://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspxماخذ:                                    
 
 

 
 ای برحسب تعداد و مبلغهای برگشتی به مبادلهروند نسبت چک .۲نمودار 

 https://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspxماخذ:                                 
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سازی ها در حوزه اجرا و پیادههای بانکتی، بررسی چالشهای برگشبنابراین با توجه به ظرفیت باالی این قانون در حل مشکالت چک
ویژه در فاصله زمانی تدوین تواند منجر به ارائه راهکارهایی برای ارتقای ظرفیت بالقوه این قانون در دستیابی به اهداف مورد انتظار، بهآن می
 ای مورد نیاز شود.های مقرراتی و سامانهاندازی دیگر زیرساختو راه

مرکزی و خبرگان در حوزه قانون چک در این پژوهشکده برگزار شد و با بررسی ابعاد ها، بانکین رو جلساتی با نمایندگانی از بانکاز ا
های بعدی مورد نیاز برای تری از گاماجرایی هر یک از مواد قانون اصالح قانون صدور چک در عرصه عمل در شبکه بانکی، شناخت دقیق

مرکزی و قوه قضائیه در اختیار قرار سازی توسط بانکجرایی این قانون در کنار شناخت اقدامات در دست پیادهکاهش شدت مشکالت ا
شده در جلسات بندی مطالب بحثدهنده موضوعی مواد این قانون و براساس جمعگرفت. در ادامه موارد فوق در قالب عناوین کلی پوشش

 شوند.فوق، ارائه می

 های اجراییچالش ۳
 چک الکترونیک ۱.۳

مرکزی توسط شرکت قانون به آن اشاره شده است، به سفارش بانک ۱ای مورد نیاز این ابزار الکترونیک که در ماده زیرساخت اولیه سامانه
. حتی ها قرار گرفته استخدمات الکترونیک و با عنوان سامانه چکاد )سامانه چک الکترونیک دیجیتال( طراحی شده و در اختیار بانک

الزامات، ضوابط و »سازی این ابزار، سندی با عنوان مرکزی در حوزه زیرساخت مقرراتی اولیه برای پیادههای پرداخت بانکاداره نظام
(. ۱۳۹7های پرداخت، ها و موسسات اعتباری قرار داد )اداره نظامدر اختیار بانک ۱۳۹7را در اسفند « فرآیندهای اجرائی چک الکترونیک

های فنی چک الکترونیک در شبکه بانکی بوده که متاسفانه در این مدت زمانی، صرفاً تعداد ز ارائه این سند، ارتقای زیرساختهدف ا
سازی سامانه ای مستندات فنی پیادهمرکزی در بخشنامهنیز بانک ۱۳۹۹اند. البته در خرداد هایی در این زمینه برداشتههای محدودی گامبانک

های پرداخت، ها و موسسات اعتباری ابالغ کرد )اداره نظامرا به همراه مستنداات سامانه پیگیری مبادالت چک به بانک چک الکترونیک
ها اقدامات الزم در حوزه فنی و تکنولوژی اطالعاتی الزم برای پیشبرد چک الکترونیک را انجام (. با این وجود هنوز بسیاری از بانک۱۳۹۹

ها برای دستیابی به اهداف مربوطه در کنار تنظیم و ارائه رسد نیاز به برگزاری جلساتی در این زمینه با بانکاند و به نظر مینداده
 های تکمیلی مورد نیاز است.دستورالعمل

اندازی سامانه پیچک که ناظر بر رویه الکترونیک انتقال چک است، تا حدودی مسیر توجه به این نکته ضروری است که هر چند راه
های کلیدی عنوان یکی از زیرساختسازی چک الکترونیک را در آینده نزدیک فراهم خواهد کرد، با این وجود مقوله امضای دیجیتال بهیادهپ

مورد نیاز کارکرد موثر چک الکترونیک، هنوز در دسترس نیست. از این رو در صورت اولویت قرارگرفتن امضای دیجیتال در سطحی مشابه 
شدن این ابزار الکترونیک، در تر و میسرتری را برای عملیاتیتوان افق نزدیکهای فنی و امنیتی آن، میو تامین زیرساختسامانه پیچک، 

 ۱روی ترسیم کرد.پیش

 رسانی به صاحب حساب از برگشت چکاطالع ۲.۳
دارنده چک، فوراً غیرقابل پرداخت بودن قانون اصالح قانون صدور چک، بانک مکلف شده بنا به درخواست  ۳و  ۲براساس مفاد مواد 

مرکزی ثبت و با دریافت کدرهگیری، گواهینامه عدم پرداخت را به وی برای پیگیری در چک و یا کسری مبلغ آن را در سامانه یکپارچه بانک
 . ۲مراجع قضایی و ثبتی ارائه کند

اهینامه فوق را به آخرین نشانی صاحب حساب در بانک، همچنین بانک مکلف شده برای اطالع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم گو
بر بودن و عدم شمول کارمزد بانکی به خدمت فوق، از تمکین دلیل هزینهها بهارسال کند. این در حالی است که در عرصه عمل بیشتر بانک

 ورزند.به این موضوع اجتناب می
ها بکاهد و با ای این خدمت بر بانکنند ایمیل و پیامک بتواند از بار هزینههای الکترونیک مارسد استفاده از شیوههر چند به نظر می

                                                                                                                                                                                                      
شود. از آنجا که این اندازی و در دسترس قرار گرفتن، مشاهده میسازی موثر برای کاربران، قبل از راهالبته برای کارکرد موثر سامانه پیچک نیز نیاز فراوانی به فرهنگ ۱

ساختن زمینه پذیرش آن توسط که بانکی قرار گیرد، نیاز به آشناسازی آنها با رویه الکترونیک مربوطه و فراهمسامانه باید مورد استفاده بخش اعظمی از مشتریان سنتی شب
رود در آینده عمومی این سازمان تشکیل شده است و انتظار میمرکزی و با همکاری روابطرسانی مربوطه توسط بانککاربران است. البته در این زمینه اخیراً کمیته اطالع

 سازی عموم از طریق وسایل ارتباط جمعی مختلف در دسترس انجام شود.  زدیک، آگاهن
تواند با تامین موجودی از برگشت چک جلوگیری کند، بنابراین در عرصه عمل، البته به دلیل آنکه تا زمان پایان کار سامانه چکاوک در طول روز، صاحب حساب می ۲

دنبال رای دارنده چک برگشتی بهشود. هر چند این مقوله ممکن است مشکلی جدی بدریافت کد رهگیری و گواهینامه عدم پرداخت با وقفه یک روز کاری انجام می
 نداشته باشد، با این وجود تطابق کامل با متن قانون در عرصه عمل وجود ندارد.



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
 

۸5 

های رسانی را فراهم کرد، با این وجود براساس نظر اداره نظامهای اطالعاستناد به قانون تجارت الکترونیک امکان اجرایی شدن این نوع رویه
و تقبل هزینه مربوطه توسط بانک مطرح است و در کل امکان اخذ این هزینه  مرکزی، الزام ارائه نسخه کاغذی به آدرس پستیپرداخت بانک

 مرکزی ممنوع شده است.از مشتری بدون اخذ مجوز از بانک
های قضایی، مباحثی مبنی بر سوق دادن دارندگان حساب اندازی سامانه ثنا توسط قوه قضائیه در استعالم ابالغیهبا این وجود پس از راه

صورت الکترونیک مطرح شده است. حتی برخی نام در این سامانه برای دریافت هرگونه ابالغیه مبتنی بر این نوع حساب به جاری به ثبت
تواند شفافیت اند. هر چند این راهبرد میگیرنده در این سامانه را دنبال کردهنام تسهیالتها نیز در اعطای تسهیالت، راهبرد الزام ثبتبانک

های قضایی بیانجامد، با این تواند به کوتاه شدن رویهدنبال داشته باشد و حتی میرسانی به دارنده حساب بهرا در اطالعو سرعت بیشتری 
هایی مانند بانک کشاورزی مواجه است که بیشتر مشتریان آن افرادی در مناطق روستایی و با عدم دسترسی وجود با ابهاماتی در اجرا در بانک

گاهی الزم به  نفع توسط رسانی اولیه این سامانه به ذیخدمات الکترونیک هستند. البته از نظر حقوقی نیز ابهاماتی در صورت اطالعو آ
بارگزاری ابالغیه در قالب پیامک مطرح شده است، زیرا در صورت عدم دریافت پیامک و از این رو واردشدن ضرر و زیان به دارنده حساب 

 کننده در شبکه بانکی خواهیم بود.قوق مصرفشاهد ایجاد مشکالتی در حوزه ح

 در ارائه خدمات بانکی به صاحب حساب چک برگشتی عدم وجود رویکرد واحد در اعمال محدودیت ۳.۳
اند بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری ها و موسسات اعتباری موظف شدهقانون اصالح قانون صدور چک، بانک ۴براساس ماده 

ها، مسدود کردن وجوه کلیه هایی را در ارائه خدمات بانکی برای صاحب حساب اعمال کنند. از جمله این محدودیتمحدودیت مبلغ چک،
 مرکزی است.های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده، براساس ترتیب اعالمی از سوی بانکها و کارتحساب

ها و موسسات اعتباری دلیل نهایی نشدن و عدم اشتراک آن با بانکده است، اما بهمرکزی تنظیم شهر چند الگویی در این زمینه در بانک
 ۱ایبا ابالغ بخشنامه ۱۹/0۹/۱۳۹۹مرکزی در برای دریافت نظر کارشناسی، اطالعات دقیقی از این الگو در دسترس نیست. همچنین بانک

دستورالعمل  ۶-۱7و  5-۱7ها را مجدد ملزم به رعایت بندهای ها معرفی نکرد و صرفاً بانکالگوی خاص و متفاوتی در مسدودی حساب
ها برای تامین مبلغ کسری حساب جاری صادره قبل از تصویب نسخه جدید قانون اصالح قانون صدور چک در الگوی برداشت از حساب

مرکزی طراحی شده ها در بانکحساب سازی اطالعاتها نمود. با این وجود برای کارکرد موثر الگوی فوق، سامانه سیاح در یکپارچهچک
ها و موسسات اعتباری )نوع حساب و مقدار مانده آن(، های دیگر صادرکننده چک در بقیه بانکتا با شناسایی دقیق اطالعات حساب

 ها ارائه شود.بندی موثری از مسدودی حساباولویت
اند، ت موجودی حساب صادرکننده چک در بانک خود دسترسی داشتهها با وجود آنکه صرفاً به اطالعابا این حال تا کنون اغلب بانک

کننده به های تمکیناند و این مساله مشکالتی را برای بانکهای صادرکننده چک نزد خود امتناع ورزیدهعموماً از مسدود کردن دیگر حساب
مرکزی به حداقل مسدود کردن موجودی ها از طریق بانکالزام بانکرود با وجود آورده است. از این رو انتظار میاین بخش از ماده قانونی فوق به

سازی شود، بلکه تمکین از قانون در حد های صادرکننده چک نزد خود، نه تنهای الگوی رفتاری همسانی در شبکه بانکی پیادهدیگر حساب
مرکزی با ابالغ بخشنامه مورخ های اجرایی در دست بانکرود این مساله از طریق ضمانت. البته انتظار می۲امکانات موجود حاصل شود

های شده در قانون در مسدودی دیگر حسابهای عنوانانجام شود تا در بلندمدت بستر اجرایی الزم در اعمال تمامی محدودیت ۱۹/0۹/۹۹
 برداشت از آنها فراهم شود. ها و فرد دارای چک برگشتی نزد دیگر بانک

 های اقتصادی بااهمیت در امنیت اقتصادی ها برای بنگاهمرکزی در تعلیق محدودیتمشکالت بانک ۴.۳
تواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اخالل در قانون اصالح قانون صدور چک می ۴های مورد نظر ماده از آنجا که اعمال محدودیت

ربط نامه اجرایی ذیاین قانون که منجر به تنظیم آیین ۴ماده  ۱ها را به همراه داشته باشد، براساس تبصره برخی استان امنیت اقتصادی در
ها در نظر گرفته شده است تا مرکزی شد، این امکان برای شورای تامین هر یک از استانتوسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک

 مرکزی درخواست نمایند.مدت یک سال را از بانکهای فوق بهنامه، تعلیق محدودیتاین آیینهای مندرج در براساس شاخص
مرکزی نیز براساس ربط قرار نگرفته و بانکنامه ذیشده در آیینهای معرفیها در چارچوب شاخصاز آنجا که برخی از این درخواست
ای تامین استان مربوطه  شده که الزاماً پوشش کامل ضوابط مربوطه را تامین های ارسالی از طرف شوراین قانون موظف به اجرای درخواست

کند، بنابراین در مواردی فلسفه این ماده در عرصه عمل زیر سوال رفته است. از این رو برای مدیریت این ریسک در سیستم، براساس نمی

                                                                                                                                                                                                      
 ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.۱۹/۹/۹۹مورخ  ۲۹۸۹۱۹۶/۹۹بخشنامه شماره  ۱
ها و به صورت همزمان انجام شود. در غیر اینصورت منجر به استقبال نکها در صورتی کارا خواهد بود که توسط همه بااز این رو اعمال محدودیت مسدودی حساب ۲

 افراد بدحساب از بانک خاطی خواهد شد.



 اقتصاد یهادر رفع چالش دیو ام ریدولت تدب ریتداب                                                                                                           
 

۸۶ 

نامه های این موضوع براساس معیارهای آیینرزیابی درخواستمذاکراتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، بررسی و ا
وزارت انجام خواهد شد. به این ترتیب در آینده نزدیک، تورش  این در یابینبه گیری از نهادهای مربوطه توسط سامانهربط و با استعالمذی

صورت سیستمی و نه مکاتبه مرکزی بهها به بانکهای ارسالی به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت و رویه ارسال درخواستدر درخواست
های مربوطه، منجر به اعمال تعلیق در محدودیتدر سامانه  یستمیس شده فوق با ثبتهای پاالیشکاغذی خواهد بود. از این رو درخواست

 شده خواهد شد. ارائه خدمات بانکی به مدت یک سال برای افراد معرفی

 های صورینامهبرگشتی با رضایتهای رفع سوءاثر از چک 5.۳
های مورد سازی کامل سامانههای واگذارنده به علت عدم پیادهدر اطالعات سیستمی در دسترس بانک ۱نفع چکدلیل مشخص نبودن ذیبه

نفع اصلی در دفاتر های صوری توسط فردی غیر از ذینامهنیاز، برخی افراد با سوء استفاده از این شکاف سیستمی اقدام به تنظیم رضایت
اند. برای برطرف پرداخته –قانون  ۴ماده  ۳براساس رویه مندرج در بند ج تبصره  –از چک  ، و به راحتی به رفع سوءاثراسناد رسمی کرده

سنجی و بررسی های مرتبط با چک فیلدی برای اتصال به ثبت برای صحتهای جدید سامانهتوان در نسخهکردن این شکاف سیستمی می
کان اتصال سیستمی از طرف سازمان ثبت است.  از این رو در شرایط فعلی، ها تعبیه کرد که منوط به فراهم بودن امنامهاصالت این رضایت

های برگشتی نفع و نه وکیل وی را در رفع سوءاثر از چکهای صادره توسط خود ذینامهها برای مدیریت این ریسک عموماً رضایتبانک
تواند به جلوگیری از نفع، نمینامه وکیل ذیشتی در وکالتهای برگاثر از چککنند، چون حتی درج اعطای وکالت برای رفع سوءاثردهی می

نفع مورد نامه رسمی از دارنده چک و نه وکیل ذیهای احتمالی در شبکه بانکی منجر شود.  البته در خود قانون نیز صرفاً رضایتسوءاستفاده
 اشاره قرار گرفته است.

پردازد، فیلدی های برگشتی میها، در سامانه سما چک نیز که به ثبت چکنامهرضایتدر کنار راهکار استعالم سیستمی از ثبت در مورد اصالت 
اثر چک برگشتی، صرف استعالم از ثبت اسناد نفع هنگام ثبت چک برگشتی منظور شده تا هنگام رفع سوءمنظور درج اطالعات ذیها بهبرای بانک

اندازی سامانه پیچک و ثبت سیستمی نامه جعلی نشود. البته با راهی با تنظیم رضایترسمی، منجر به سوء استفاده برخی از دارندگان چک برگشت
صورت نامه پس از تایید آن بهنفع کامالً در بلندمدت رفع خواهد شد. در این رویکرد نیز ترتیب اثر دادن رضایتنفعان چک، مشکل شناسایی ذیذی

 تواند مشکالت ناشی از جعل آن را به شدت کاهش دهد. سیستمی توسط دارنده نهایی چک در سامانه پیچک، می
مرکزی، بلکه در قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد ربط نه تنها در بانکهای ذیرود در آینده نزدیک با ارتقای سامانهاین ترتیب انتظار میبه

 های موردی به شدت کاهش یابد.ع سوءاستفادهاثر به صورت سیستمی و با سرعت و دقت بیشتر فراهم شود و وقورسمی، امکان رفع سوء

 های برگشتی ها در استعالم عدم طرح دعاوی در خصوص چک برای رفع سوءاثر از چکمشکل بانک ۶.۳
های برگشتی، گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح های رفع سوءاثر از چکاز آنجا که یکی از روش

ها بنا به قانون اصالح قانون صدور چک( است، بانک ۴ماده  ۳قوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده )بند و تبصره دعوای ح
 درخواست صاحب حساب در استفاده از این روش، ملزم به استعالم مورد فوق از قوه قضائیه هستند. 

 ها براساس بخشنامه، بانکقوه قضاییه توسطو حقوقی علیه چک سامانه استعالم طرح دعاوی کیفری اندازی در ابتدا به علت عدم راه
مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه جهت اخذ استعـالم و احـراز عدم دعـوای کیفری و ملزم به  مرکزیبانکدر  ۲ربطذی

را در فرایند استعالم به دلیل الزامی نبودن ثبت شده بودند و این رویه مشکالتی های مشـمول مرور زمـان سه سال حقوقی در خصـوص چـک
وجود آورده بود. با این وجود با های برگشتی در قوه قضائیه بهکدملی صاحب حساب و کد رهگیری چک برگشتی در طرح دعاوی چک

ثبت دعاوی در این قوه تبدیل  عنوان فیلدهای اجباری دراین اطالعات به ۱۳۹۸مرکزی و قوه قضائیه، از آذر مذاکرات انجام شده بین بانک
 ها رفع خواهد شد.صورت کامل در اخذ استعالمشده و با گذر زمان، این مشکل به

تر ها به سامانه ثنا در استعالم آنالین توسط قوه قضائیه و انتظار بر کوتاه، با وجود فراهم شدن دسترسی بانک۱۳۹۸البته پس از آذر 
های آنالین همچنان موجود است. درحقیقت در گزارش استعالم، اطالعات این مشکل در استعالمشود که شدن رویه فوق، مشاهده می

                                                                                                                                                                                                      
های تضمینی هم اشاره کردند که مسلماً این مقوله با تبدیل این نفع در برخی موارد در چکها در جلسات برگزارشده به عدم امکان شناسایی ذیالبته نمایندگان بانک ۱

های صیادی و ثبت انتقال آنها در پیچک، در حال حاضر برطرف شده است. تصویب الیحه ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل در تاریخ ها به چکچک
مرکزی مبنی بر ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از بانک ۱۹/۹/۱۳۹۹مورخ  ۲۹۸۱۹۶/۹۹در مجلس شورای اسالمی و بخشنامه شماره  ۲7/7/۱۳۹۹
البته توجه شود زمینه الزم برای اجرای این مقوله در شبکه بانکی را فراهم آورده است هر چند اجرای آن تا حدودی در شبکه بانکی به تعویق افتاده است. ۲0/۱0/۱۳۹۹

مرکزی جمهوری ، بانک۱۱/۹/۱۳۹7مورخ  ۳۱۸۱75/۹7صادر شده بود )بخشنامه شماره   ۱۳۹7مرکزی در سال ای نیز قبالً توسط بانککه در این زمینه بخشنامه
 اسالمی ایران(.

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.، بانک۳0/7/۱۳۹۸مورخ  ۲5۸۳۹0/۹۸بخشنامه شماره  ۲
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علت عدم ثبت کد رهگیری چک برگشتی در ثبت دعاوی قبلی، الزام گیرد که بهتعداد زیادی پرونده مرتبط با چک در اختیار بانک قرار می
تری با وجود دسترسی به سامانه آنالین گیری به رویه طوالنیود و رویه قبلی در استعالمشها بار میاستعالم مجدد کتبی از قوه قضاییه بر بانک

رود با گذر زمان و اثربخشی الزام ثبت کدملی و کد رهگیری چک برگشتی در ثبت دعاوی، این گیری تبدیل شده است که انتظار میاستعالم
 ز سامانه ثنا تحقق یابد.مشکل حل شده و کارایی مورد انتظار از استعالم آنالین ا

مرکزی مکلف به تجمیع آرای قانون اصالح قانون صدور چک، بانک 7با این وجود توجه به این نکته ضروری است که براساس ماده 
ها و موسسات اعتباری، و های عدم پرداخت با امکان دسترسی برخط برای بانکقطعی محاکم درباره چک در کنار اطالعات گواهینامه

 های عدم پرداخت برای مراجع ثبتی و قضایی از طریق شبکه ملی عدالت شده است.نین ملزم به فراهم کردن امکان استعالم گواهینامههمچ
 است، با این وجود تجمیع شده فراهم مرکزیبانک های عدم پرداخت توسطهر چند دسترسی مراجع ثبتی و قضایی به کد رهگیری گواهینامه

البته توجه به این نکته ضروری است که این امر در شرایطی میسر خواهد  .است نشده میسر کنون تا مرکزیبانک در چک درباره محاکم قطعی آرای
مرکزی به این سامانه فراهم شده باشد که با اندازی شده و امکان دسترسی برخط بانکهای مالی در قوه قضاییه راهشد که سامانه سجل محکومیت

. این در حالی ۱مرکزی مقدور نیستها توسط بانکاندازی این سامانه تاکنون در قوه قضائیه، امکان ارائه خدمت فوق نیز به بانکتوجه به عدم راه
مبتنی بر جلوگیری از ارائه دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای اشخاص ورشکسته، معسر -این قانون  ۸است که برای اجرای ماده 

 های مالی است.نیاز مبرمی به استعالم از سامانه سجل محکومیت ۱۳۹۹از آذر  –اثر نشده به یا دارای چک برگشتی رفع سوءوماز پرداخت محک

 دلیل عدم وجود ارتباط سیستمیهای برگشتی بههای رفع سوءاثر از چکبر بودن رویهزمان 7.۳
های برگشتی گیری در رفع سوءاثر از چکشده رویه ناظر بر استعالمآنالین ثنا سعیهرچند در برخی موارد با برقراری امکان استعالم از سامانه 

قانون  ۴ماده  ۳و در گذر از استعالم کاغذی به استعالم آنالین کوتاه شود، با این وجود رویه فوق، ناظر بر تمامی بندهای مندرج در تبصره 
ها و طرح دعاوی حقوقی نامهکان استعالم سیستمی و آنالین در خصوص رضایتتر تا کنون اماصالح قانون صدور چک نیست. به بیان دقیق

صالح  مبنی بر اتمام عملیات های رسمی از مراجع قضایی یا ثبتی ذییا کیفری از سازمان ثبت اسناد رسمی و قوه قضایه مطرح شده و نامه
شوند. این صورت کاغذی استعالم میورد چک، بهاجرایی در خصوص چک و احکام قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در م

اثر چک باید امکان ابالغ سیستمی موارد فوق از ها و کاهش زمان اختصاص یافته به رفع سوءدرحالی است که برای کارکرد موثر این رویه
شدن امکان استفاده از هر یک ر واقعمرکزی فراهم شود تا به محض موثطرف قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد رسمی به سامانه یکپارچه بانک

 های فوق، این امر در سیستم تحقق پیدا کند.از رویه
تواند در حد مرکزی به آن میهای مالی و امکان دسترسی برخط بانکاندازی سامانه سجل محکومیتالبته این مشکل در صورت راه

ها بدون سامانه برای اثربخشی مستقیم اطالعات موجود در سامانه فوق بر رویهزیادی برطرف شود که این امر نیز نیازمند تعریف روابطی در 
 گیری است.طی کردن رویه استعالم

 الگوی تعیین سقف اعتبار ۸.۳
دسته تواند یکی از ابعاد محدود کننده برای کاربران قانون( می 5از آنجا که هر گونه خطا و اختالل  در محاسبه سقف اعتبار )مندرج در ماده 

وکارهای آتی خود و عدم آگاهی چک باشد و با توجه به عدم آشنایی دارندگان دسته چک به مقوله اثربخشی آن بر دامنه معامالت و کسب
رود با اجرایی شدن این مقوله و در صورت عدم اتخاذ از راهکارهای افزایش این سقف از طریق ارتقای امتیاز اعتباری خود، انتظار می

 وکارها بار شود.ه، مشکالت زیادی بر بخش حقیقی اقتصاد و کسبتدابیر ویژ
شدن، تا مدتی محاسبه و مقدار آن شود قبل از اجراییمرکزی انجام شود و توصیه میاز این رو طراحی این الگو باید با دقت زیادی در بانک

 از اعتباری خود در افزایش سقف اعتبار را پیگیری کنند.به دارندگان حساب ابالغ شود تا بتوانند اقدامات الزم در راستای بهبود امتی
قانون اصالح قانون  ۸نیازهای گسترش تعداد اقالم استعالمی از وضعیت صادرکننده چک )ماده با توجه به آنکه سقف اعتبار مجاز از پیش

نشده های تسویهتبار مجاز و تعهدات چکصدور چک( بوده و کارکرد موثر سامانه پیچک در عدم امکان ثبت چک با مبلغی بیش از سقف اع
اندازی سامانه پیچک در حد انتظارات تصویر شده از )همان ماده( است، بنابراین ضرورت طراحی و نهایی کردن این الگو حداقل قبل از راه

                                                                                                                                                                                                      
مرکزی و انکمرکزی و قوه قضائیه در حال نهایی شدن است که در صورت تایید، رویکردی دوسویه در زمینه انتقال اطالعات بین بای بین بانکنامهبا این وجود، تفاهم ۱

گی، اعسار از قوه قضائیه را تحت پوشش قرار خواهد داد. در مجموع قوه قضائیه در بلندمدت از طریق شبکه عدالت، اطالعات جامعی مشتمل بر احکام ورشکست
قرار خواهد داد و سپس امکان استعالم این  مرکزیرا در اختیار بانک ۱۴های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده به، آرای قطعی صادرشده درباره چکپرداخت محکوم

مدت عنوان راهکار کوتاهها از سامانه ثنا فعالً بهها و موسسات اعتباری فراهم خواهد شد. از این رو استعالم بانکمرکزی برای بانکاطالعات در قالب بستری توسط بانک
 در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است.



 اقتصاد یهادر رفع چالش دیو ام ریدولت تدب ریتداب                                                                                                           
 

۸۸ 

شتر نبودن مبلغ چک از اختالف سقف این قانون مبتنی بر بی ۸شود که تحقق نیافته است. همچنین رعایت ماده این سامانه در قانون مشاهده می
 شدن آن است.مرکزی و عملیاتینشده، نیازمند ابالغ دستورالعمل محاسبه سقف مربوطه توسط بانکهای تسویهاعتبار مجاز و تعهدات چک

سامانه پیچک،  ملیاتیاندازی و عتر شدن فرآیند راهاز این رو با توجه به ابعاد مختلف سقف اعتباری و عدم آمادگی کاربران و پیچیده
کارگیری موثر آن در مدت دنبال کرد تا امکان بهشاید بتوان راهبرد محاسبه و ابالغ این سقف و عدم اعمال آن را برای یک دوره زمانی کوتاه

ن این مساله خوب آینده با مشکالت کمتر در بخش حقیقی اقتصاد در اختیار قرار گیرد. همچنین در این رویکرد باید برای مردم و کاربرا
شده به منزله وجود آن مقدار دارایی یا وجه نقد در حساب صادرکننده چک نیست، بلکه فرهنگ سازی شود که سقف اعتباری محاسبه

 حداکثر مقداری است که وی امکان صدور چک را دارد؛ به این معنی که بیش تر از آن مبلغ، احتمال نکول دارنده چک خیلی زیاد است.
تواند بر های مورد نیاز میدادهروزنبودن پایگاهمحور بودن الگوی محاسبه سقف اعتبار و در برخی موارد بهکه اطالعات توجه شود

ها و سایر اشخاص به ارائه اطالعات صحیح و کامل به مقام مشکالت عملیاتی در این زمینه بیافزاید. در حقیقت صرف ذکر الزام بانک
روز و مناسب از آنها تواند به دریافت اطالعات بهقانون اصالح قانون صدور چک، نمی ۸ماده  ۱ار در تبصره ربط در محاسبه سقف اعتبذی

های موجود در این موسسات براساس تناوب زمانی کوتاه نیاز دادهروزرسانی پایگاهمنتهی شود. از این رو به فرصتی زمانی برای ارتقا و به
 اسبه و نه اعمال سقف اعتباری برای یک دوره زمانی خاص، قابل تامین خواهد بود. است که با دنبال کردن راهبرد مح

 هامشخص نبودن تاریخ اعتبار چک ۹.۳
این قانون، ضــروری اســت در هر چک شــناســه یکتا و مدت اعتبار آن درج شــده باشــد، عدم درج این تاریخ در  5از آنجا که براســاس ماده 

های های جدید چکمرکزی در تضاد با این ماده بود. با این وجود در طراحی نسخهشده توسط بانکیصیادی قدیمی طراح های چکبرگ
های ای نوسان روی برگه چکهای امنیتی انجام شده است، تاریخ صدور با دامنهسازی و ارتقای آیتمصیادی که با تمرکز بر رویکرد شخصی

 عتبار دسته چک در اختیار گیرنده چک قرار گیرد.شود تا تاریخ اهای صیادی درج میجدید دسته چک

 های موردیچک ۱0.۳
صورت ضمنی تا زمان ابالغ نسخه جدید مرکزی برای استفاده از چک موردی فراهم نشده و بههر چند تا کنون تمهیدات الزم توسط بانک

سازی آن، به مواردی از جمله در تنظیم ابعاد پیاده شوددستورالعمل حساب جاری این مساله مغفول مانده است، با این وجود توصیه می
، ۱تعداد متفاوت چک موردی قابل صدور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، الزام ثبت آن در پیچک با وجود عدم امکان انتقال آن به غیر

به این نوع جدید از چک های اجرایی چک الزام وابستگی آن به حساب جاری، صدور در قالب فرمت چک صیادی و شمول تمامی ضمانت
 نیز در تنظیم نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری اشاره شود.

 رویه و دامنه اطالعات قابل استعالم ۱۱.۳
مرکزی در دسترس پذیرندگان چک شده توسط بانکعنوان رویه معرفیهر چند استعالم از اعتبار دارنده حساب در قالب استعالم پیامکی به

گیرنده، دسترسی به سامانه با این وجود به دلیل الزام وزارت ارتباطات بر استفاده از کیف پول الکترونیک برای استعالمقرار گرفته بود، 
مرکزی و بدون پرداخت توانند از طریق سایت بانکپیامکی بسیار سخت شده و کاربرانی که دسترسی به اینترنت دارند در حال حاضر می

توان انتظار داشت دامنه ها به این سایت و ارائه خدمت فوق به مشتریان، میتککنند. البته در صورت اتصال فین هزینه این رویه را پیگیری
 کاربری این خدمت افزایش یابد. 

 کشورها بیشتر در رویه این هرچند. شود منجر استعالم کاربری حوزه گسترش به تواندب یزن QR Codeاستفاده از  شاید وجود این با
 فنی هایزیرساخت رویه، این بودن برهزینه حتی و تحریم دلیلبه هابانک در موجود فنی مشکالت دلیلبه وجود این با است، استفاده مورد
 یتاستعالم از سا امکان ینهدر زم یشترب یرساناطالع رسدمی نظر بهو در حال حاضر  دهدر دسترس نبو یفعل یطدر شرا هابانک همه در الزم

 .گیرد قرار اولویت در باید یامکیبر سامانه پ یمبتن یهرو یجابه یمرکزبانک
های برگشتی است و تمام اقالم مدنظر قانون همچنین نظر به آنکه اطالعات قابل استعالم از سامانه فوق صرفاً محدود به تعداد چک

نشده را برای های تسویهو میزان تعهدات چکو مشتمل بر سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر  ۸مندرج در ماده 
هایی در این زمینه برداشته شود. هر چند اعالم سقف دهد، ضروری است با توجه به امکانات موجود، گامکننده چک پوشش نمیدریافت

ین وجود شاید بتوان با اعالم شدن آن در شبکه بانکی است، با امرکزی و عملیاتیشدن امکان محاسبه در بانکاعتبار مجاز منوط به فراهم
مدت برای گیرنده چک، جهت ارزیابی ریسک صادرکننده، به نشده، شفافیت اطالعاتی بیشتری را در کوتاههای تسویهمیزان تعهدات چک

                                                                                                                                                                                                      
 نفعان چک در شبکه بانکی کمک قابل توجهی خواهد کرد.عنوان سامانه مرجع شناسایی ذینفع چک در سامانه پیچک بهیستمی در ثبت ذیاین مقوله به شفافیت س ۱
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 هایچک تعدادبر  یمبتن شده در سامانه استعالم پیامکیربط را نیز تامین کرد. حتی اطالعات گزارشوجود آورد و انتظارات ماده قانونی ذی
شده ای نشده و سابقه کلی چک برگشتی، اعم از رفع سوءاثر، در حالیکه در ماده قانونی فوق به رفع سوءاثرنشده اشاره۱است نشده سوءاثر رفع

بر سطح شفافیت  تواندگیرنده برسد. حتی گسترش دامنه اطالعات قابل استعالم در آینده میو نشده در سه سال اخیر باید به اطالع استعالم
تواند تورش در سطح شده میعنوان مثال ارائه مانده تعهدات فرد قبل و بعد از تاریخ چک صادراطالعاتی بیشتر گیرنده چک بیافزاید. به

 ها که احتماالً درهای مفقودی در بانکهای چکداده. حتی اعالم مفقودی چک براساس پایگاه۲اعتبار صاحب چک را کاهش دهد
 تواند مشکل فروش دسته چک در جامعه با اعالم مفقودی صوری را کاهش دهد.شده، میمرکزی هم تجمیعبانک

نظر عنوان یک امکان و نه یک اجبار منظور شده، بهاز آخرین وضعیت صادرکننده چک به براین، از آنجا که در شبکه بانکی کشور استعالمعالوه
سازی الزم نمودن ثبت چک با ارائه استعالم به گیرنده چک نه تنها بتواند فرهنگثبت انتقال چک، همزماناندازی سامانه پیچک در رسد با راهمی

را در استفاده از پیچک و کاربری استعالم افزایش دهد، بلکه امکان کاهش مشکالت و خطاهای احتمالی موجود در ثبت اطالعات در پیچک با 
مورد برگه چک توسط گیرنده را نیز فراهم آورد. در حقیقت در این حالت نه تنها گیرنده چک قبل از قبول  الزام تایید اطالعات ثبتی صادرکننده در

شود، بلکه با دریافت دیگر اطالعات این برگه ملزم به تایید اطالعات چک دریافتی و از این رو به صفر رساندن خطاهای احتمالی در ثبت چک می
ضعیت صادرکننده چک، آگاهی و ارزیابی اعتباری مورد انتظار وی قبل از قبول چک محقق خواهد شد. به گزارش استعالمی مشتمل بر آخرین و

 ۳تواند تبدیل شود.عنوان بخشی از رویه ثبت چک در پیچک میاین ترتیب استعالم به

 ها در اعالم مفقودی مشکالت بانک ۱۲.۳
برای چک،  ۱۴رجوع به بانک و اعالم مفقودی، به نفع صاحب حساب منجر به اعالم ماده  در برخی موارد، افرادی که دارنده واقعی چک نیستند با

قانون صدور چک مبنی بر اخذ  ۲۳و به ضرر دارنده واقعی چک منجر به عدم امکان صدور گواهینامه عدم پرداخت برای استفاده از مزایای ماده 
ربط برای چک ذی ۱۴که دارنده چک است با اعالم واقعی مفقودی منجر به درج ماده  نفع واقعیشوند. در موارد دیگر نیز ذیسریع اجرائیه می

شود هایی میشود که با عدم رجوع به مراجع قضایی برای ادامه روند قضایی منجر به معلق ماندن سیستم در ارتباط با وضعیت چک در سامانهمی
 شده رفع مشکل این برگشتی چک سامانه جدید هاینسخه در البته. است نشده فعال اآنه در شرایط این برای کاری روز 7 وضعیت تعیین الزام که

است و با گذر فعلی به سامانه پیچک و مشخص بودن دارنده نهایی چک، دیگر مشکل اعالم مفقودی توسط افرادی که دارنده واقعی چک نیستند 
ها در زمینه ی سامانه چکاد و چک الکترونیک در بلندمدت، مشکالت بانکاندازنیز بر سیستم تحمیل نخواهد شد. با این وجود در صورت راه

 شده و جعل به مقدار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.های مفقودی، مخدوشی، سرقتی و کالهبرداریچک

 ها در جعل چکمشکالت بانک ۱۳.۳
اند و تفاوت آنها صرفاً در لوگوی بانک و شناسه برخوردار شدهدر قالب چک صیادی از شکل یکسانی  های جدید همه بانکبا توجه به آنکه چک

تواند با جعل آن روی برگه چک صیاد تقلبی به راحتی برگه یکتای چک است، بنابراین فرد جاعل با دسترسی به شناسه صحیح و معتبر صیاد می
مرکزی با گیرنده چک حتی با استعالم از سامانه بانکچک تقلبی صادر کند. در حقیقت چون شناسه معتبر صیاد در این برگه چک درج شده، 

صورت سیستمی وجود نداشت و تمام مسئولیت شناسایی تر تا چند وقت قبل، امکان بررسی اصالت چک بهشود. به بیان دقیقمشکل مواجه نمی
رود با راه افتادن سامانه پیچک در افق زمانی اصالت چک از منظر غیرجعلی بودن بر عهده کاربر بانک واگذارنده بود. با این وجود انتظار می

 ویژه چک الکترونیک در افق زمانی بلندمدت، این مساله تا حد زیادی مدیریت شده و این ریسک به حداقل ممکن برسد.مدت و بهکوتاه
الم مدنظر قانون برای این های تضمینی در این قانون، الزم است امکان استعالبته به دلیل دیده نشدن راهکاری برای صحت سنجی چک

ها در افق زمانی بلندمدت در ها هم فراهم شود تا امکان جعل آنها نیز کاهش یابد. با این وجود توجه شود که با پوشش این چکنوع چک
 قالب الزامات سامانه صیاد و لزوم ثبت در سامانه پیچک، امکان جعل آنها نیز کاهش خواهد یافت.

 خی افراد غیرواجدشرایط در اخذ دسته چکسوء استفاده بر ۱۴.۳
های مشترک و حقوقی، و اتکا بر شود که به علت ضعف در تشخیص و احراز هویت صاحبان امضا در حسابدر برخی موارد مشاهده می

شخصی آنها  ها به صورت سیستمی توسط سامانه صیاد و نهاب، افرادی که دسته چکها به اجای استعالم از ثبت شرکتخوداظهاری بانک

                                                                                                                                                                                                      
 دار باشد.این در حالی است که براساس قانون از آذر سال جاری، فردی که دارای چک رفع سوءاثر نشده است نباید از امکان استفاده از دسته چک برخور ۱
تواند به اشتباه منجر به لحاظ ریسک اعتباری باال برای عدم اطالع از زمان تسویه مانده تعهدات دارنده حساب نسبت به مانده تعهدات وی در قبال گیرنده چک می ۲

 صاحب حساب شود.
یافتی از وضعیت اعتبار صاحب حساب چک در حال ثبت، قبل از این رو در این رویه باید امکان عدم پذیرش چک توسط گیرنده در سامانه پیچک، براساس استعالم در ۳

 شدن رویه ثبت صدور چک منظور شده باشد.از تکمیل و نهایی
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کنند. این در حالی است که اگر حساب جاری انفرادی فرد دارای چک برگشتی دارای چک برگشتی است، از دسته چک گروهی استفاده می
است، نباید امکان استفاده از دسته چک حساب مشترک هم به وی داده شود. براساس شواهد موجود در مواردی نیز که فرد متقاضی دسته 

ک برگشتی است، درخواست اخذ دسته چک با ارائه اطالعات فردی دیگر با سابقه سفید انجام شده و پس از دریافت شناسه چک  دارای چ
نفع در صدور دسته چک کفایت یکتا، نام فرد متقاضی اصلی اضافه شده است و از آنجا که صرف خوداظهاری بانک برای مشخص کردن ذی

رسد ضعف در تشخیص و احراز هویت کنند. از این رو به نظر میروش به دسته چک دسترسی پیدا میکند، این افراد به راحتی از این می
صورت سیستمی توسط ها بهها به جای استعالم از ثبت شرکتهای مشترک و حقوقی و اتکا بر خوداظهاری بانکصاحبان امضا در حساب

ربط حسب ماده های ذیطرف دیگر به علت پررنگ نبودن الزام اجرایی مجازاتسامانه صیاد و نهاب، از یک سو به عنوان دلیل اصلی  و از 
استفاده برخی افراد قانون اصالح قانون صدور چک، منجر به قصور مسئولین شعب در پایبندی به تکالیف قانونی فوق شده و امکان سوء ۶

 فراهم شده است که باید اقدامات الزم در این زمینه انجام شود.

 های اجراییچالشتحلیل  ۴
سازی و اجرای قانون اصالح قانون صدور چک در شبکه بانکی در اندیشی در حوزه پیادهشده در جلسات همهای مطرحدر بررسی چالش

ها شود که برای برخی از این چالشمشاهده می - ۴شده در جدول گردآوری -مرکزی بازه زمانی تقریباً دو ساله از زمان ابالغ آن توسط بانک
مدتی این مشکالت برطرف شود. این رود در بازه زمانی کوتاهسازی است و از این رو انتظار میدر نظام بانکی راهکارهایی در حال پیاده

های نامه، تفاهم۱مرکزینشده در بانکشده اما نهایی و ابالغهای تدوینموارد نیز بیشتر براساس احکام و تکالیف قانونی در قالب دستورالعمل
مرکزی و وزارت صنعت، معدن و و یا بین بانک ۳مرکزیهای در حال تغییر در بانک، رویه۲مرکزی و قوه قضائیهدر حال امضا بین بانک

 اند. شکل گرفته 5سازی پیچک، و تحوالت مورد انتظار در اجرای قانون چک پس از پیاده4تجارت
های ها و حل چالشمرکزی برای ارتقای رویهویژه توسط بانکهایی بهایی که نیازمند برداشتن گامهبا این وجود در مقام مقایسه این ابعاد با حوزه

توانند شده در این جدول، میبندیهای طبقهشود. این راهبردها براساس نوع چالشموجود است، نیاز مبرمی به اخذ راهبردهای الزم مشاهده می
 بندی شوند.طبقه ۱0و الزام اجرایی ۹ایهای سامانه، وابستگی به دیگر زیرساخت۸ای، رویه7مقرراتی، 6در قالب رویکردهای زیرساخت فنی

های موجود، در ابتدا تسریع راهکارهای در دست اجرا در دستور کار قرار گیرد و به کردن چالشرود برای برطرفاز این رو انتظار می
نشده اتخاذ شود. هایی که اقداماتی در این زمینه انجامشده در حوزهبرد راهکارهای معرفیموازات آن نیز رویکردها و راهبردهایی برای پیش

بندی اقدامات مورد نیاز در دستور ای برای اولویتشدهبندیشده و برنامه زمانمرکزی بررسیربط در بانکتوانند در کارگروه ذیاین موارد می
ه، پیشبردی در این زمینه انجام شود. البته اخذ بازخورد این راهکارها و بهبود و ارتقای آنها قبل کار قرار گیرد تا با همکاری نهادهای مربوط

 تواند کمک شایانی در کاهش مشکالت احتمالی آتی نماید.از اجرا می

 

                                                                                                                                                                                                      
 دهنده چک موردی در دستورالعمل جدید حساب جاری.مرکزی و ابعاد پوششها از طرف بانکو مشتمل بر تنظیم الگوی مسدودی حساب ۴در جدول  ۱0و  ۳های ردیف ۱
های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه نامه این سازمان در تجمیع اطالعات گواهینامهو مشتمل بر تفاهم ۴در جدول  7و  ۶ی هاردیف ۲

های برگشتی و دعاوی ره چکبه و همچنین آرای قطعی صادرشده دربامرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوممرکزی و امکان دسترسی برخط بانکبانک
 های مالی.قانون چک از طریق سامانه سجل محکومیت ۱۴مطروحه طبق ماده 

 مرکزی.های جدید صیادی در بانکو مشتمل بر رویه ناظر بر طراحی چک ۴در جدول  ۹ردیف  ۳
 مرکزی از شوراهای تامین استان.اهمیت در امنیت اقتصادی به بانکهای بااههای تعلیق محدودیت برای بنگو مشتمل بر رویه ناظر بر  ارسال درخواست ۴در جدول  ۴ردیف  4
های صوری و اعالم مفقودی نامههای برگشتی با رضایتاثر از چکنفعان چک در حل مشکل رفع سوءو مشتمل بر ثبت سیستمی ذی ۴در جدول  ۱۲و  5های ردیف 5

 توسط فردی غیر از دارنده نهایی چک.
 . QR Codeهای فنی چک الکترونیک و استعالم وضعیت اعتباری صاحب حساب جاری از طریق سازی زیرساختو مشتمل بر فراهم ۴در جدول  ۱۱و  ۱های ردیف 6
ز برگشت چک، الزام وضع رسانی به صاحب حساب امرکزی در رویه ناظر بر اطالعای توسط بانکو مشتمل بر لزوم تنظیم بخشنامه ۴در جدول  ۸و  ۳، ۲های ردیف 7

های مشتری دارنده چک برگشتی، الگوی تعیین سقف اعتبار و کاربری آن در شبکه بانکی تا زمان ارتقای نحوه کننده از مسدودی حسابهای عدولجرایمی بر بانک
 نفعان با چگونگی ارتقای امتیاز اعتباری.محاسبه و آشنایی ذی

نامه پس از تایید آن به صورت سیستمی توسط دارنده نهایی چک در سامانه پیچک، الزام مشتمل بر ضرورت ترتیب اثردادن رضایت ۴در جدول  ۱۱و  5های ردیف ۸
 گیری.نشده، و ضرورت پیوند ثبت چک در پیچک با استعالمهای تسویهرسانی میزان تعهدات چکاطالع

اندازی زیرساخت چک الکترونیک، و ضرورت تکمیل سامانه نهاب ها از جمله پیچک و چکاد و راهمشتمل بر نقش دیگر سامانه ۴جدول در  ۱۴و  ۱۳، ۱۲های ردیف ۹
 در سیستماتیک شدن احراز هویت.

 ین شعب در عدم پایبندی به تکالیف قانونی.قانون قانون اصالح قانون صدور چک در قصور مسئول ۶های ماده مشتمل بر ضرورت الزام اجرایی مجازات ۴در جدول  ۱۴ردیف  ۱0
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 های اجراییچالش .۴جدول 

 ۱اقدام راهکار چالش حوزه ردیف

 فراهم نبودن زیرساخت فنی  - چک الکترونیک ۱
 تحقق نیافتن امضای دیجیتال -

های فنی سازی زیرساختتمرکز بر فراهم
 اندازی پیچکپس از راه

× 

۲ 
رسانی به صاحب حساب از اطالع

 برگشت چک   
رسانی فیزیکی و بربودن اطالعهزینه

 ۲عدم شمول کارمزد
مرکزی برای حل این لزوم وارد شدن بانک

 × مشکل با انتشار بخشنامه 

۳ 
واحد در محدودیت  عدم رویکرد

خدمات بانکی برای صاحب حساب 
 چک برگشتی

نهایی نشدن الگوی ترتیب مسدودی 
 مرکزیها از طرف بانکحساب

های ها به مسدود کردن حسابالزام بانک -
های نزد خود با اعمال جرایم برای بانک

 مرکزیخاطی توسط بانک
 

× 

ها تنظیم و ابالغ الگوی مسدودی حساب -
   مرکزیطرف بانکاز 

۴ 
مرکزی در تعلیق مشکالت بانک

اهمیت های باها برای بنگاهمحدودیت
 در امنیت اقتصادی

عدم تمکین دقیق به معیارهای 
نامه اجرایی تبصره مندرج در آیین

( در ارسال 5( ماده )۱)
ها از طرف شورای تامین درخواست

 استان

آنها قبل تر به معیارها با استعالم تمکین دقیق
   ۳از ارسال درخواست شورای تامین استان

5 
های برگشتی با رفع سوءاثر از چک

 های صورینامهرضایت

سوءاستفاده از شکاف سیستمی عدم 
ها از اطالعات دارنده اطالع بانک

 ۴چک

 ثبت به الزام و پیچک اندازی سامانهراه -
   چک نفعانذی سیستمی

 تایید از پس نامهرضایت دادن اثر ترتیب -
 نهایی دارنده توسط سیستمی صورتبه آن

 پیچک سامانه در چک
× 

۶ 
ها در استعالم عدم مشکالت بانک

طرح دعاوی در خصوص چک در رفع 
 های برگشتیاثر از چکسوء

ها رویه طوالنی نهایی شدن استعالم
به علت عدم ثبت کد ملی و کد 
رهگیری  چک برگشتی در ثبت 

  5چک در قوه قضائیهدعاوی 

ها به آرای الزام به دسترسی برخط بانک
قطعی محاکم در مورد چک از طریق تجمیع 

 مرکزیاین اطالعات در بانک
 

7 
اثر از های رفع سوءبر بودن رویهزمان
دلیل عدم وجود های برگشتی بهچک

 ارتباط سیستمی

های رسمی از استعالم کاغذی نامه
صالح ذیمراجع قضایی یا ثبتی 

مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در 
خصوص چک و احکام قضایی مبنی 

 بر برائت ذمه صاحب حساب

های مالی اندازی سامانه سجل محکومیتراه
ها به مرکزی و بانکو دسترسی برخط بانک

 آن
 

 الگوی تعیین سقف اعتبار ۸

الگو توسط  یطراح عدم -
  یمرکزبانک

کاربران با  ییعدم آشنا -
 یاعتبار یازامت یارتقا یراهکارها

 یسقف اعتبار یشافزا یبرا ربطیذ
 مربوطه 

های اطالعاتی عدم وجود پایگاه -
روز و با تناوب زمانی باال برای به

 سازی الگوی مناسبپیاده

ضرورت دنبال کردن راهبرد محاسبه و نه 
اعمال این سقف برای یک بازه زمانی تا 

دقت اطالعات مورد نیاز و هنگام افزایش 
تناوب آنها، در کنار ارتقای فرهنگ استفاده 

 از این متغیر در شبکه بانکی 

× 

 هامشخص نبودن تاریخ اعتبار چک ۹
عدم درج مدت اعتبار چک در 

 های چک صیادیبرگه
های جدید صیادی براساس طراحی چک
  مرکزی دستور بانک

 چک موردی ۱0
مقرراتی ناظر بر عدم تدوین الزامات 

 مرکزیاجرای آن توسط بانک
سازی این چک  در تدوین ابعادی در پیاده

  نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری 

 رویه و دامنه اطالعات قابل استعالم ۱۱

 به رسانیاطالع شدن محدود -
 مرکزیبانک سایت

 

عنوان مثال های استعالم، بهگسترش درگاه -
 QR Code از طریق

 
× 

عدم پوشش تمامی اطالعات   -
 قابل استعالم مندرج در قانون

های رسانی میزان تعهدات چکاطالع -
نشده برای پوشش حداقلی شکاف تسویه

 اطالعاتی قابل استعالم
× 
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 ۱اقدام راهکار چالش حوزه ردیف

های برگشتی اعم رسانی تعداد چکاطالع -
 از رفع سوءاثر شده و نشده

 

عدم آشنایی کاربران با ضرورت و  -
 استعالمنقش 

پیوند ثبت چک در سامانه پیچک با  -
برای ارتقای فرهنگ ثبت و استعالم  استعالم

چک و کاهش مشکالت ناشی از خطا در 
 ثبت چک

× 

 ها در اعالم مفقودیمشکالت بانک ۱۲
با اعالم  ۱۴استفاده از ماده سوء

مفقودی توسط دارنده حساب یا 
 ۶فردی غیر از دارنده چک

شدن سامانه پیچک و مشخصسازی پیاده -
 دارنده نهایی چک

 
 

اندازی سامانه چکاد و استفاده از چک راه -
 الکترونیک

× 

 ها در جعل چکمشکالت بانک ۱۳
عدم امکان بررسی اصالت چک 

صورت سیستمی و محول شدن به
 این وظیفه به کاربر بانک واگذارنده

  اندازی سامانه پیچک راه

 × الکترونیک اندازی چکراه

۱۴ 
سوءاستفاده برخی افراد 

 غیرواجدشرایط در اخذ دسته چک

درخواست دسته چک گروهی و یا 
استفاده از دسته چک گروهی با 

 وجود برخورداری از چک برگشتی

شدن تکمیل سامانه نهاب و سیستماتیک -
 احراز هویت

 
× 

 ماده هایمجازات اجرایی الزام ضرورت -
 عدم در شعب مسئولین قصور برای قانون ۶

 قانونی تکالیف به پایبندی
× 

 یادداشت.
مرکزی و چه از طرق قوه قضائیه و دیگر در صورت اجرایی شدن و یا در حال انجام بودن اقداماتی در زمینه راهکارهای پیشنهادی در سیستم چه از طرف بانک -۱

در مقابل راهکار مربوطه استفاده  ×ربط، از عالمت در جلوی راهکار مربوطه استفاده شده است و در صورت عدم اتخاذ اقدامات ذی ربط، از عالمت  نهادهای ذی
 شده است.

 شود.ا مشاهده میهای در این زمینه در همه بانکاند، اما لزوم اتخاذ راهکار یکپارچهاین منظور استفاده کردهها از سامانه ثنا بههر چند برخی از بانک -۲
 یاب در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.ربط توسط سامانه بهینصورت برخط از نهادهای ذیمعیارهای شمول به در این راستا استعالم -۳
 ر گرفته شده است.ها در نظنفع هنگام ثبت چک برگشتی توسط بانکفیلدی به این منظور در سامانه سما چک برای درج اطالعات ذی -۴
ثبت موارد فوق الزام به ثبت کد ملی و کد رهگیری چک برگشتی در ثبت دعاوی چک در قوه قضائیه از سال قبل انجام شده و به مرور زمان مشکل ناشی از عدم  -5

مانه ثنا به جای مکاتبه با مرکز آمار و فناوری ها از ســاهای قدیمی از موضــوعیت خارج خواهد شــد. همچنین گذر به اخذ اســتعالم مســتقیم بانکدر خصــوص پرونده
 اطالعات قوه قضائیه بر سرعت رویه استعالم خواهد افزود.

 روزه تعیین وضعیت پس از اعالم مفقودی، این مشکل در  سامانه جدید چک برگشتی رفع شده است. 7البته با الزام  -۶
 های تحقیق.ماخذ: یافته

 بندی و پیشنهادهاجمع 5
موجود در عرصه بانکداری و ابزارهای پرداخت در کنار عدم تناسب مقررات موجود در حوزه این ابزارها عموماً منجر به ایجاد تحوالت 

شود. این مساله در مورد چک نیز به گیری روندی در جهت خالف مورد انتظار از ابزار مربوطه میهایی در مقررات و از این رو شکلشکاف
گیری فرمت ابزار پرداختی با سبک و سیاق سنتی در شبکه بانکی، منجر به شکل الکترونیک و ثبات رویه ناظر بر چک به دلیل گذر به بانکداری

های منتج از چک برگشتی در قوه قضائیه شده بود. از این رو انجام اصالحاتی در روندی در افزایش سوءاستفاده از این ابزار و انباشت پرونده
محور و در تناسب با چک تحت عنوان قانون اصالح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت و با رویکردی سامانهقانون ناظر بر صدور 

 پیوست.نیازهای روند رو به رشد بانکداری الکترونیک، تحوالتی در زمینه مقررات ناظر بر استفاده از این ابزار پرداخت در شبکه بانکی به وقوع 
شده بینیسازی تمامی ابعاد اجرایی آن در فاصله زمانی دو ساله پیشحور بودن این قانون، رویه مورد انتظار در پیادهمهر چند به دلیل سامانه

اندیشی با خبرگان فعال در این زمینه مشاهده شد در قانون، تاکنون تحقق نیافته است؛ با این وجود براساس نتایج مستخرج از جلسات هم
ها تا کنون مورد گیری شده است، هر چند تعداد دیگری از این چالشهای کلیدی جهتکردن برخی چالشبرطرفکه روند موجود در راستای 

 اند.توجه الزم واقع نشده



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
 

۹۳ 

های صیاد و سازی سامانه پیچک در پیگیری مبادالت چک در کنار ارتقای سامانهمسائلی از جمله در دستور کار قرار گرفتن پیاده
ها به میزان مرکزی در مورد حساب جاری و الگوی مسدودی وجوه حسابنشده بانکشده اما نهایی و ابالغهای تدوینچکاوک، دستورالعمل

های اطالعاتی مورد نیاز در اخذ استعالم مرکزی و قوه قضائیه در مورد سامانههای در حال امضا بین بانکنامهکسری مبلغ چک، تفاهم
مرکزی و یا رویکرد جدید در ارزیابی اولیه مرکزی، صدور چک صیادی نوین در بانکها و موسسات اعتباری و یا حتی بانکتوسط بانک

سازی پیچک، از جمله مواردی ین استان، و برخی تحوالت در اجرای قانون چک پس از پیادههای ارسالی توسط شوراهای تامدرخواست
 هستند که در آینده نزدیک به تسهیل رویه ناظر بر اجرای ابعاد مختلف قانون چک منتهی خواهند شد. 

ویکردهای جدید در اخذ استعالم ویژه در مورد چک الکترونیک و رهای زیرساخت فنی بههایی همچنان در حوزهبا این وجود چالش
نظر های موجود، بهای پیچک و چکاد در برخی چالشهای سامانهشود. البته نظر به نقش کلیدی زیرساختمشاهده می QR Codeمبتنی بر 

نیک در اولویت کارگیری چک الکتروهای فنی مورد نیاز آن در بهاندازی سامانه پیچک باید سامانه چکاد و زیرساخترسد پس از راهمی
ای های سامانهمرکزی قرار گیرند. تکمیل سامانه نهاب و سیستماتیک شدن احراز هویت نیز از دیگر کاستیاقدامات مورد نیاز از طرف بانک

 و فنی موجود است.
ب از برگشت چک، الزام رسانی به صاحب حساگذاری در رویه ناظر بر اطالعمرکزی در حوزه مقرراتالبته انجام اقداماتی از طرف بانک

های مشتری دارنده چک برگشتی، و الگوی تعیین سقف اعتبار نیز از اهمیت وافری کننده از مسدودی حسابهای عدولوضع جرایمی بر بانک
 شد.برانگیزتر بارسد تدوین الگوی تعیین سقف اعتبار چالش نظر می برخوردار است. با این وجود از بین ابعاد مقرراتی فوق، به

های برگشتی نشده و تعداد چکهای تسویهرسانی میزان تعهدات چکفعلی ناظر بر صدور چک نیز انجام اقداماتی در اطالع در حوزه رویه
نامه در رفع سوءاثر گیری، و ترتیب اثر دادن رضایتاعم از رفع سوءاثر شده و نشده، ضرورت برقراری پیوند ثبت چک در پیچک با استعالم

رسد در مقایسه با دو شود که به نظر میصورت سیستمی توسط دارنده نهایی چک در سامانه پیچک مشاهده میپس از تایید آن بهاز چک 
دنبال داشته باشند، هر چند موارد فوق تا سازی بههای فنی و مقرراتی، مشکالت کمتری را در زمینه پیادهحوزه قبلی ناظر بر زیرساخت

 شدن در حوزه زیرساخت فنی برخوردارند.بندیبقهحدودی نیز از امکان ط
قانون اصالح  ۶های ماده در نهایت انجام اقداماتی در حوزه الزامات اجرایی مبتنی بر الزام به پایبندی سفت و سخت در اعمال مجازات

 . قانون صدور چک در قصور مسئولین شعب در عدم التزام به تکالیف قانونی باید مورد توجه قرار گیرد
رو در زمینه چک و مبتنی بر سامانه پیچک، ضرورت ترین تحول اجرایی پیشمحوری عمدهبر موارد فوق، نظر به ماهیت سامانه عالوه

های تعاملی مربوطه که ممکن است در آینده مورد استفاده قرار گیرند، از اهمیت باالیی توجه به ویژگی کاربرپسندی این سامانه و دیگر سامانه
های معیشتی جامعه، تدابیری برای افراد فاقد گوشی هوشمند و یا بدون شود در این فرآیند با توجه به واقعیتدار است. توصیه میبرخور

تحوالت پیش رو با از  کاربرانموثر و آماده کردن  یبخش دسترسی به اینترنت نیز اندیشیده شود. البته در این راستا، افزایش آگاهی
نقش موثری در موفقیت این تحول در جامعه ایفا  -شعب کارمندان بلکه چک، کنندگانیافته تنها صادرکنندگان و درن-سازی الزم فرهنگ

های ساختاری و در مواردی ارتباط اندک ای چک، به مدیریت پراکندگیها نیز باید نظر به گسترش ابعاد سامانهخواهد کرد. البته بانک
 بپردازند.های مربوطه در مجموعه خود سامانه

مرکزی، امکان تدوین برنامه زمانی و ربط در بانکهای ذیتر نتایج این مطالعه در کارگروهشود با بررسی دقیقدر پایان توصیه می 
شده در اختیار قرار گیرد و در طراحی راهکارهای مورد های اشارهکردن چالشتری از اقدامات مورد نیاز برای برطرفبندی دقیقاولویت

 استفاده شود.  -ها و موسسات اعتباری مشتمل بر بانک -ث، از همکاری و نظرسنجی از کاربران اصلی قانون چک بح
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 منابع و مآخذ
سال . بخشنامه  ۳های مشمول مرور زمان (، نحوه احراز عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک۱۳۹۸اداره اطالعات بانکی، )

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.کل اعتبارات، بانک ، مدیریت ۲5۸۳۹0/۹۸شماره 
(، دستورالعمل حساب جاری ریالی، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، ۱۳۹7ی، )اداره مطالعات و مقررات بانک

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.بانک
، مدیریت کل مقررات، ۳۲0۴۶5/۹7نامه شماره ر چک. بخش(، قانون اصالح قانون صدو۱۳۹7ی، )اداره مطالعات و مقررات بانک

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، بانک
(، ابالغ الزامات و تکالیف مقرر در قانون اصالح قانون صدور چک، مدیریت کل مقررات، ۱۳۹۹ی، )اداره مطالعات و مقررات بانک
 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.پولشویی، بانک مجوزهای بانکی و مبارزه با
شده تضمین یهاو شرایط استفاده از چک ی(ریال(نویس دستورالعمل حساب جاری (، پیش۱۳۹۹ی، )اداره مطالعات و مقررات بانک

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.)بانکی(، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، بانک
اصالحی قانون صدور چک، مدیریت کل مقررات، مجوزهای  ۶(، دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۹۹ی، )العات و مقررات بانکاداره مط

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.بانکی و مبارزه با پولشویی، بانک
مرکزی ، بانکهای نویناوریمعاونت فنـ، الزامات، ضوابط و فراینـدهای اجرائی چـــک الکترونیکی(، ۱۳۹7، )های پرداختاداره نظام

 جمهوری اسالمی ایران.
های معاونت فنـاوریسازی سامانه چک الکترونیک و سامانه پیگیری مبادالت چک، (، مستندات فنی پیاده۱۳۹۹های پرداخت، )اداره نظام
 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.، بانکنوین

 .۳۱۸۱75/۹7شماره   نامهبخش شده، تضمین های چک از استفاده و صدور جدید شرایط(، 7۱۳۹) مرکزی،بانک
 های برگشتی. قابل دسترس در:اثر از چک(، راهنمای رفع سوء۱۳۹7مرکزی، )بانک

https://www.cbi.ir/page/4771.aspx 
عات ، دفتر مطال۱۳۹7قانون اصالح قانون صدور چک مصوب سال  یاجراگزارش نظارتی از عملکرد ، ۱۳۹۹ ی،مهد یدس طبا،بنی

 .۲۲0۱7۱۸5 -شماره مسلسل  ی،اسالم یمجلس شورا یهاپژوهش مرکز ی،اقتصاد هایپژوهشمعاونت  ی،اقتصاد
 ( مکرر قانون صدور چک. 5( ماده )۱نامه اجرایی تبصره )(، آیین۱۳۹۸هیأت وزیران، )

https://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspx 
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 مقدمه
 یکوچک برا یهاپول خُرد و سهولت پرداخت یٔهته دغدغٔههای الکترونیکی در ایران با هدف رفع پول حدود یک دهه از آغاز فعالیت کیف

 یهابرخط بودن پرداختگذرد. مشکالت موجود در سایر ابزارهای پرداخت ازجمله می یرفاه اجتماع افزایشو همچنین  یمردم و بانک مرکز
 هاتراکنش یحجم باال یریتالزم جهت مد هاییرساختز ها، و فقدان، معضل امنیت، باال بودن هزینهو عدم سهولت بودن برزمان ،یبانک

های شده است. بانک مرکزی در دوران دولت تدبیر و امید در جهت رفع چالشخرد  یهاپرداخت یلهتس یبرا یدجد روشاین  یشروموجب 
 را در مراحل مختلف موردتوجه قرار داد.  آن یگذارفرایند مقرراتمذکور و توسعٔه این ابزار، 

بپردازد. در همین راستا، این گزارش شناسی دقیق کیف پول الکترونیک، به بررسی ابعاد فقهی آن این گزارش درصدد است ضمن موضوع
از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به اهمیت پرداخت سیار و کاربردهای آن در اقتصاد دیجیتال پرداخته، سپس ضمن بیان 

کیف پول  هایتالش شده است؛ مفهوم و ویژگی های خرداستفاده از ابزارهای الکترونیکی در پرداختهای خرد و مزایای اهمیت پرداخت
در اقتصاد کشور و رفع دغدغٔه تهیٔه پول خرد موردبررسی قرار  های خردعنوان یکی از ابزارهای مناسب برای تسهیل پرداختالکترونیک به

 هاستفاد تیضعها پرداخته و سپس وبندی انواع کیف پولرو، ضمن بیان مزایا و کاربردهای کیف پول الکترونیک به تشریح طبقهینازاگیرد. 
عنوان تجارب کشورها برای بررسی وضع موجود در ایران مورد واکاوی قرار گرفته به یاسالم یکشورها و جهان در کیالکترون پول فیک از

های خرد و کیف پول الکترونیک شده توسط بانک مرکزی در حوزٔه پرداختاست. در پایان این بخش نیز پس از مروری بر اقدامات انجام
کیف پول گزارش اختصاص به بررسی فقهی  معرفی شود. بخش دوم رانیا در کیالکترون پول فیک توسعٔه بازدارندٔه واملتالش شده است ع

های شرعی ضرورت بررسی ابعاد فقهی کیف پول از این جهت است که توسعه این ابزار مستلزم تطابق با چارجوبدر ایران دارد.  الکترونیک
های فقهی کیف پول باز و بسته شود. چالشحقوقی کیف پول الکترونیک تبیین می هایاهیت و ویژگیم در این بخشو حقوقی کشور است. 

 شود.های فقهی برای استفاده از کیف پول ارائه و ارزیابی میشود. درنهایت نیز مدلمطرح می
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های خرد از طریق پرداخت مربوط به حوزٔههای رفع چالش
 کیف الکترونیک پول توسعٔه

 لیال محرابی فرشته مالکریمی

 
 ( در ایران و جهانeWalletآشنایی با کیف پول الکترونیک ) .۱

 وکار )تجارت( سیارها و کاربردهای کسبویژگی ۱.۱
هرگونه انتقال عبارت دیگر، گیرد. بهیافتٔه تجارت الکترونیک است که از طریق اینترنت سیار صورت میتجارت سیار شکل گسترش

 پرداخت پولی درسیار انجام شود و طی آن ارزش حقیقی یا پیش ایسیار و از طریق شبکه یالکترونیکی و یا تبادل اطالعات که توسط ابزار
 (.۲0۱۸)کالی و منته،  شودتجارت سیار محسوب می شود، منتقلو یا اطالعات  ،خدمات قبال دریافت کاال،

ونقل قابل حمل یهاگوشیبا استفاده از که و دسترسی گسترده اشاره کرد  ونقلقابلیت حملتوان به می تجارت سیارمهم های یژگیاز و
امکان  هاهای اجتماعی مختلف در موبایلشبکهو از طریق  دسترسی داشتهای بسیاری در تلفن همراه خود به اپلیکیشن توانمیو سبک 

های ساده، سریع، امن، و مند به استفاده از روششود. در واقع، مشتریان همواره عالقهکاال فراهم میخدمات و  به راحتدسترسی 
فرد آن ازجمله راحتی استفاده، عدم های منحصربها و ویژگیدلیل مزایاستفاده در هر زمان و مکانی هستند که ابزارها و تجارت سیار به ِقابل

 شمار رود.ها بهتواند راهکاری مناسب جهت انجام دادن سریع پرداختمحدودیت زمانی و مکانی، و عدم نیاز به پول نقد می
)کوچک(  ۱های خردبه پرداختهای آن بندی سیستم پرداخت سیار بر اساس میزان و ارزش مبلغ پرداختی از طریق موبایل و روشدسته

نفعان و یا بازیگران متعددی وجود دارند که برخی از های سیار ذیوکار پرداختشود. در کسب)درشت( تقسیم می ۲های کالنو پرداخت
نفعان در نظام یترین ذکنند. مهماولیه و برخی نیز در امور مدیریت، نگهداری، و عملیات سیستم ایفای نقش می ها در ایجاد زیرساختآن

ها، فروشندگان، تولیدکنندگان گوشی، اپراتورهای شبکٔه تلفن همراه، و های زیر هستند: مشتریان، بانکپرداخت سیار شامل گروه
وکارهای جدید، ودن ایجاد کسبب محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آساننفعان، دهندگان امنیتی. عالوه بر نقش ذیسرویس

برای توسعه و ترویج تجارت  های فنّاوریهای دولت از زیرساختگذاری و حمایتهای شخصی و مالکیت فکری و سرمایهییایت از داراحم
 (.۲00۲)وارشنی و وتر،  حیاتی استبسیار  سیار

 وکار در حوزٔه پرداخت سیارهای کسبمدل ۱.۱.۱
 (۲0۱۶اند از: )رحمان، وجود دارد که عبارت وکار در حوزٔه پرداخت سیارچهار مدل کالن برای کسب

 (؛Bank Centric Model) مدل بانک محور -۱
 (؛Operator Centric Model) مدل اپراتور محور -۲
 (؛ وColaboration Model) مدل مشارکتی -۳
 (.Peer-to-Peer) مدل نظیر به نظیر -۴

                                                                                                                                                                                                      
 پولی و بانکی پژوهشگر پژوهشکدٔه 
 پولی و بانکی پژوهشگر پژوهشکدٔه 

1 Micropayment 
2 Macropayment 
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 اَشکال مختلف پرداخت سیار ۲.۱.۱
 ذیل قرار داد. بندیهای درگیر در عمل پرداخت در طبقههای پرداخت و طرفتوان با توجه به عوامل مختلف ازجمله ویژگیمیپرداخت سیار را 

 
 بر اساس مبلغ پرداخت

 های خردپرداخت 
 های کالنپرداخت 

 بر اساس مکان پرداخت
 های حضوریپرداخت 
 های غیرحضوریپرداخت 

 پرداختبر اساس منبع مورداستفاده برای 
 پرداخت بر مبنای کیف پول الکترونیک 
 پرداخت بر مبنای حساب بانکی 
 پرداخت بر مبنای کارت اعتباری 
 پرداخت بر مبنای قبض اپراتور تلفن همراه 

 بر اساس روش پرداخت
 پرداختروش پیش 
 پرداختروش پس 
  روش پرداخت در محل )فوری( و

 غیره

 بر اساس نوع دستگاه
 همراه ساده پرداخت بر مبنای تلفن 
 پرداخت بر مبنای تلفن همراه هوشمند 
 های مجهز بهپرداخت بر مبنای دستگاه 

NFC  و یا اسکن کدQR 
 های درگیر در عمل پرداختبر اساس طرف

 کننده( انجام دادن تجارت کاال و خدمات و انتقال وجه میان دو مشتری )مصرف-(C2C) 
  وجه میان دو بنگاه انجام دادن تجارت کاال و خدمات و انتقال- (B2B) 
 فروشی( انجام دادن عمل پرداخت و تجارت کاال و خدمات بین بنگاه و مشتری )سهم باالی خرده– (B2C  وC2B) 
 های دولتی های مالی میان بنگاه و سازمانانجام دادن تجارت کاال و خدمات و تراکنش– (B2A) 
 های دولتی های مالی میان مشتری و سازمانانجام دادن تجارت کاال و خدمات و تراکنش– (C2A) 

 (۱۳۸۸و دژپسند،  ۱۳۹۴منبع: )نوری و اسفیدانی،    

 های معمول و مشهور در حوزه پرداخت سیارها و فنّاوریسرویس ۳.۱.۱
فنّاورانه از توسعه و استقرار  هایتوانایی که روند و تا زمانیشمار میسیار به پرداختبازار در حوزه  کلیدی فنّاوری گردانندگان کنندگانتأمین

 داشت. توجهی نخواهندقابل سیار رشد تجارت الزم برخوردار نباشند، بازارهای

 هاآوریفن هاسرویس
 (Mobile/eWalletکیف پول الکترونیک ) -
 (Top-Upشارژ اعتبار ) -
 (Bill Paymentپرداخت قبوض ) -
 (Money Transfer/ Remittance) وانتقال پول الکترونیکنقل -
 (Purchase/ MicroPaymentهای خرد )پرداخت -
 (Online Buyingخریدهای آنالین ) -
 (Tap & Go/ Touch & payهای سریع )پرداخت -
 (One Time Passwordبارمصرف )کلمات عبور یک -
 (Mobile/Cell Phone Credit Cardکارت اعتباری مبتنی بر موبایل ) -
 (Mobile Payment Gatewayدرگاه پرداخت موبایل ) -

 USSDفنّاوری  -
 WAPفنّاوری  -
 JAVA/J2MEفنّاوری  -
 STKفنّاوری  -
 NFCفنّاوری  -
 RFIDفنّاوری  -
 SMSفنّاوری  -

 
در  .کندها ایفا میمهم در همگرایی یامروزه ارتباطات از طریق اینترنت و تلفن همراه نقشتوان گفت های موجود میبا توجه به فنّاوری

کردن  ها و رزروفروشی، همچنین برای ارتباط با بانکهای خردهیافته، مشتریان از تلفن همراه برای خرید از مغازهبیشتر کشورهای توسعه
وصاف، استفاده از فنّاوری کیف . با این اکننداستفاده میو خدمات پارکینگ  تفریحی و ورزشیاستفاده از خدمات فرهنگی، ها، در مسافرت

 ای امروز محسوب شود.های خرد و رفع دغدغٔه پول خرد در دنیتواند بهترین گزینه برای انجام دادن پرداختپول موبایلی )الکترونیک( می

 های خرد و ضرورت استفاده از کیف پول الکترونیکاهمیت پرداخت ۲.۱
های روزمرٔه ما از منظر مبلغ رود. پرداختشمار میبه های حیاتی یک کشور در بخش مالیترین زیرساختهای پرداخت ازجمله مهمنظام

هایی گیرد که این دو نوع پرداخت تفاوتجهت صورت میبندی ازاینشود. این تقسیمارزش باال تقسیم میارزش و باپرداخت به دو دستٔه کم
از منظر جذب منابع برای نظام بانکی ارزش چندانی ندارد اگرچه هایی است که اکنشهای خرد ترمحسوس با یکدیگر دارند. در واقع، تراکنش

ر نظام دزا سب یثیرألحاظ حجم و گستردگی، تها بهاین پرداخت ،توجه نیست ِهای پرداخت خرد، چندان قابلانتقال از طریق نظام ِمبالغ قابل و



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
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ونقل، خرید شارژ تلفن همراه، خرید طرح ترافیک، پرداخت عوارض در این میان، فرایندهای اجتماعی مانند حمل مالی و اقتصادی کشور دارد.
هایی با مبالغ پایین ها جزو آن دسته از عملیاتی است که در عین پرتکرار بودن، نیاز به پرداختونقل، پرداخت هزینٔه پارکینگ، و امثال اینحمل

 (.۲0۱7)بولت و لورتا،  شودهای خرد گنجانده میدارد و در زمرٔه پرداخت
های خرد اختصاص داده شده است. های شبکٔه شاپرک به پرداختای از تراکنشهای منتشرشده از سوی شاپرک، سهم عمدهطی گزارش
های فروشگاهی انجام یانهاز طریق پا پرداخت کارتی )شاپرک(های درصد از تراکنش ۸۸، حدود ۱۳۹۸آمده در سال دستبر مبنای آمار به

دهد بیشتر مردم برای خریدهای شوند که نشان میهزار تومان برآورد می 50د و زیر نها ارزش ریالی کمی داراغلب این نوع تراکنش وشود می
به ن روش پرداخت نسبتای های جدیدبا استفاده از فنّاوری کنند و نیاز است کهاستفاده می الکترونیک پرداختو ابزار  این کانالخرد از 

 (.۱۳۹۸های پرداخت، آذرماه )ادارٔه نظام تر شودگذشته سهل
دهد. های پرداخت نشان میشده در کانالهای خرد مبتنی بر کارت را بر اساس تعداد و حجم مبالغ مبادلهوضعیت پرداخت ۱-۱جدول 

های خرد را های فروش بوده است که عمدتاً پرداختاز طریق پایانه شدههای انجامشود، حجم باالیی از تراکنشگونه که مالحظه میهمان
هزار  ۲۲۸۲درصدی به  ۱۲با رشد  ۱۳۹7هزار میلیارد ریال در سال  ۲0۳7ها از طریق این کانال پرداخت از دهد. مبلغ تراکنشتشکیل می

های شده نیز از طریق پایانههای انجامتعداد تراکنش میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی،
افزایش یافته است. در سال موردبررسی، تعداد کل  ۱۳۹۸میلیون تراکنش در سال  ۱۹۶5درصدی به  ۲۴توجه فروش با رشد قابل

تراکنش( افزایش داشته است. لذا  ۲۶۴) ۱۳۹7ماه سال به آبانتراکنش بوده که نسبت ۳0۲شده به ازای هر پایانٔه فروش، های انجامتراکنش
های فروش در مقابل کاهش سهم تعدادی خودپردازها و پایانٔه شده از طریق پایانههای انجامبا توجه به روند صعودی حجم و تعداد تراکنش

نظور تسهیل و تسریع مها و ابزارهای نوین پرداخت ازجمله کیف پول الکترونیک بههای خرد و استفاده از روششعب، توجه به پرداخت
 عملیات پرداخت در معامالت روزانٔه افراد از اهمیت باالیی برخوردار است.

 های خرد مبتنی بر کارت(ها )پرداختمبلغ و تعداد تراکنش ازلحاظوضعیت پرداخت الکترونیک در کشور  .۱-۱جدول 

 های پرداختکانال
 مبلغ )هزار میلیارد ریال( تعداد )میلیون(

 ۱۳۹۸آبان  ۱۳۹7آبان 
درصد 
 تغییرات

 ۱۳۹۸آبان  ۱۳۹7آبان 
درصد 
 تغییرات

 ۱۲ ۲۲۸۲ ۲0۳7 ۲۴ ۱۹۶5 ۱5۸۸ پایانٔه فروش
 ۱7.۶ ۸.7 7.۴ ۱7 ۱۳0 ۱۱۱ تلفن همراه

 ۳7.۳ ۲۳۲ ۱۶۹ ۳۳ ۱۳۳ ۹5 اینترنت
 ۳.۲ ۱۳۶۶ ۱۳۲۳ -۲.۹ ۴۳۶ ۴۴۹ خودپرداز

 -۴.5 ۱05۱ ۱0۶۴ -۳۳ ۲۹ ۳0 پایانٔه شعب
 های پرداخت، بانک مرکزی ج.ا.ا.ادارٔه نظام منبع:      

 
تبادالت مالی اشخاص کنار  ها و مسکوکات خرد از چرخٔههای اخیر که بسیاری از اسکناسویژه در سالهپول خُرد ب تهیٔهطورکلی، به

. کندپولی کشور تحمیل می تهیه به شبکٔههای زیادی را برای ، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینهاست گذاشته شده
هاست در دنیا و در کشور ما برای نبود نیاز به حمل پول نقد که مدت های بانکیابزارهای نوین بانکی ازجمله کارتکارگیری هبدر این میان، 

بودن مبلغ خرید، افزایش بار ودن، پایینبر بهایی همچون برخط بودن، زمانهای خرد با چالشگیرد، در حوزٔه پرداختمورداستفاده قرار می
رویش روشی جدید برای پرداخت  هاییوجود چنین دغدغههای بانکی مواجه است که و یا مشکالت مربوط به افشای رمز کارت ترافیکی،

ورداستفاده قرار هاست در دنیا مروشی که سالعنوان کند بهخط مطرح میصورت برونو لزوم گسترش کیف پول الکترونیک را به خرد
 .گیردمی

ها و مزایای های کیف پول الکترونیک، به توضیح مختصری از ویژگیبا توجه به اهمیت موضوع، در ادامه قبل از بررسی ابعاد و ویژگی
 پردازیم.نظام پرداخت خرد و ضرورت استفاده از کیف پول الکترونیک می
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 های خردهای پرداختویژگی ۱.۲.۱
هزار تومان دارد. این مبلغ در  ۲00مبالغی زیر  ۲شود که طبق استاندارد کشورمانارزشی گفته میهای روزمرٔه کمبه پرداخت ۱پرداخت خرد

دن رمز از کرتوانند بدون نیاز به وارد پوند، صاحبان کیف پول الکترونیک می ۲0یعنی تا ارزش پوند است،  ۲0کشور انگلستان حدود 
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:های خرد میهای پرداختترین شاخصه. از مهمنندکخدمات پرداخت استفاده 

 ها؛مبلغ پایین و اندک تراکنش 
 ها؛به سایر پرداختها نسبتتعداد باالی تراکنش 
 خط ارتباط برون(Offline)؛ 
 سرعت باال؛ 
 ریسک پایین تراکنش و بدون نیاز به رمز پرداخت؛ 
 ها؛بودن تراکنشکم هزینه 
 ؛ وپراکندگی و سیار بودن بسیاری از پذیرندگان 
 (.۱۳۹۲خوان )جوانمردی، ارتباط غیرتماسی ابزار پرداخت با کارت 

 مزایای نظام پرداخت خرد ۲.۲.۱
 :خدمات پرداخت خواهد داشت کنندٔههای ارائههای پرداخت خرد، فواید زیر را برای شرکتاستفاده از خدمات نظام

  ؛محصوالت و خدمات پرداخت جدید توسعٔهزایش سرعت در اف 
 ؛ ومحصوالت و خدمات پرداخت خرد ایجاد دید یکپارچه در ارائٔه 
 ها و امکانات اطالعاتی موجوداستفاده حداکثری از ظرفیت. 

 های خرد دارای مزایایی به شرح ذیل است:اجتماعی نیز استفاده از ابزارهای الکترونیکی در پرداخت ازلحاظ
 د از چرخٔه مالی جامعه؛حذف پول نق 
 کاهش قطع درختان برای چاپ اسکناس؛ و 
 دست شدن اسکناس.بهافزایش سطح بهداشت عمومی با کاهش دست 

 های ابزارهای پرداخت الکترونیک در معامالت خردچالش ۳.۲.۱
و غیره ازجمله ابزارهای رقابتی در شبکٔه بانکی  بانک،بانک، تلفنبانک، موبایلراهکارهای پرداخت الکترونیکی ازجمله کارت بانکی، اینترنت

ها، کنند تا با استفاده از این ابزارها عالوه بر کسب سهم بیشتر از تراکنشهای کشور سعی میرود که بانکشمار میایران و سایر کشورها به
تواند یکی بانکی ذاتاً دارای مشکالتی است که نمیحال، ابزارهای پرداخت الکترونبااین .سمت خود جذب کنندسهم بیشتری از نقدینگی را به

 :اند ازدر معامالت خرد مورداستفاده قرار گیرد. برخی از این مشکالت عبارت
  ها، پذیرندگان باید به شبکٔه پرداخت بانکی متصل های بانکی اصوالً برخط )آنالین( است و به همین دلیل در این روشپرداخت

شده و حتی متحرک هستند )مانند که پذیرندگان پرداخت خرد در بسیاری موارد اساساً کامالً توزیعباشند. این در حالی است 
 .توانند همواره برخط باشندو به همین دلیل نمی…( ها، وها، تاکسیاتوبوس

 های رگیری سامانهدلیل ماهیت برخط، پیچیدگی فرایندی مدل پرداخت، دبر است )بههای بانکی فرایندهایی نسبتاً زمانپرداخت
و این زمان اتالفی در معامالت خرد پذیرفتنی نیست. الزم به ذکر است، در بسیاری از …( مختلف در یک فرایند پرداخت، و

دهد )مانند ها، تعداد کاربران بسیار زیاد است و اساساً شیؤه استفادٔه کاربران اجازٔه چنین تأخیری را نمیکاربردهای این پرداخت
 (.…ها، ومترو و قطار شهری، ورودی ورزشگاه اتوبوس،

  انجام دادن تراکنش بانکی نیازمند وارد کردن رمز عبور است که همین مسئله نیز فرایند پرداخت را در مقایسه با مبلغ تراکنش
توان از کاربران نمی عالوه، هنگام وارد کردن رمز عبور همواره ریسک تقلب و لو رفتن رمز بانکی وجود دارد کهکند. بهپیچیده می

 های خرد داشت.انتظار چنین ریسکی را برای انجام دادن تراکنش

                                                                                                                                                                                                      
1 Low Value Payment 

 پرداخت نظام در پول الکترونيک کيف و راهبران اعتباری مؤسسات فعاليت ضوابط» هزار تومان بوده و بر مبنای دستورالعمل  ۴0به ارزش  ۲نامٔه کیپا این مبلغ بر مبنای آیین ۲
 است( افزایش یافته است. خودپرداز هایدستگاه از شتابی نقد وجه برداشت سقف معادل هزار تومان )حداکثر ۲00به ارزش  ۱۳۹۹بانک مرکزی تابستان سال « کشور



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
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 دهندٔه این خدمات اصوالً تمایلی به های ارائههای بانکی، شرکتدلیل سربارهای فرایندی و اجرایی )و حتی مالی( پرداختبه
ازحد در شبکٔه پرداخت بانکی ها باعث ایجاد ترافیک بیششهای خرد با تعداد زیاد ندارند. این حجم باالی تراکنمدیریت پرداخت

متوسط مبلغ هر تراکنش بانکی یکی از معیارهای  کهها مطلوب نیست؛ تا جایی یک از اجزای این سامانهشود که از دید هیچمی
ها اصوالً تمایلی به توسعٔه شبکٔه رود. به همین دلیل، این شرکتشمار میدهندٔه خدمات بانکی بههای ارائهمقایسٔه کیفیت شرکت

 .های خرد ندارندآوری پرداختپذیرندگی خود با هدف جمع

 های بانکی هرگز پاسخگوی این حجم جدید های خرد، زیرساخت فعلی موجود برای مدیریت تراکنشدلیل تعداد باالی تراکنشبه
های خرد با تعداد ای جدید است که تراکنشاز نظر فنی نیازمند سامانهها عمالً نخواهد بود. به همین دلیل، مدیریت این پرداختتراکنش 

 .صورت یکجا تسویه کندها را بههای بزرگ، آنها به تراکنشزیاد را برای مدتی معلوم انباشته کند و با تبدیل آن
ترین نوع کارتی استفاده است و مناسب ِبلهای خرد قاعنوان ابزاری جدید برای پرداختبا توجه به موارد مذکور، کیف پول الکترونیک به

های غیرتماسی سرعت و سهولت استفاده ترین مزیت کارتاست. مهم ۱های غیرتماسیکه برای این طرح در نظر گرفته شده است، کارت
گزینه محسوب  ترینهاست و با توجه به اهمیت فاکتورهای سرعت و سهولت در پرداخت خرد، فنّاوری ارتباط غیرتماسی مناسباز آن

خوان ندارند و از داخل فضایی بسته مانند کیف های تماسی نیاز به اتصال مستقیم به کارتهای غیرتماسی برخالف کارتشود. کارتمی
ارت را بدون برقراری تماس فیزیکی میان کها امکان خواندن محتویات کارت و نوشتن روی آن کند. این کارتپول هم با آن ارتباط برقرار می

 .شودسازد. ضمناً این ارتباط نیازمند وارد کردن رمز عبور نیست و امنیت آن با رمزنگاری ارتباطات تأمین میخوان فراهم میو کارت

 تعریف کیف پول الکترونیک و سازوکار آن ۳.۱
ارزشمندتر شده است. اساساً پول نماد قدرت لمس نیست و اطالعات در مورد پول از خود پول  ِهای موجود محسوس و قابلامروزه، انواع پول

سازی قدرت خرید برای استفاده در آینده از کارکردهای پایٔه پول گیری، و ذخیرهمنظور تبادل، واحد اندازهو یک ارزش است که استفاده از آن به
یتالی ذخیره شده است و از آن برای انجام دادن شکل دیجرود. در این میان، پول الکترونیکی ارزش پول رایج است که در محلی بهشمار میبه

صورت شود. در واقع، پول الکترونیک ارزش پول منتشرشده از سوی دولت )بانک مرکزی( است که به شکل الکترونیک و بهتراکنش استفاده می
به دو شکل برخط، نیازمند انجام دادن  های الکترونیکنام بر روی یک وسیلٔه الکترونیک ذخیره شده است. هر یک از پولدار و یا بیهویت

 شود.استفاده می ِخط و بدون درگیر کردن بانک قابلوانفعال با بانک، یا برونفعل
این سرویس  .است)الکترونیکی(  سیار هایپرداخت حوزٔهعرضه در  ِهای قابلسرویس انواع با این اوصاف، کیف پول الکترونیک یکی از

شده در یک محل را با استفاده آن امکان دسترسی و مدیریت امن به ارزش پول ذخیره دارندٔه به پرداخت الکترونیکعمل  دادن منظور انجامبه
 دهندٔههای ارائهدر سایت )حساب کاربری( به عبارت ساده، کیف پول الکترونیک به یک اکانت دهد.تعیین هویت میو از ابزارهای پرداخت 

توان آن را با وجه موردنظر شارژ کرد. سپس با استفاده می های بانکیو یا حساب با ذخیرٔه اطالعات کارت شود کهخدمات پرداخت گفته می
ممکن است بر روی دستگاهی متعلق این سرویس  شود.و ... خرید کاال یا انتقال وجه انجام می ،های مختلف مانند وب، اپلیکیشناز پلتفرم

)شخص  دهندهسرویس توسط یکو یا بر روی کامپیوتر شخصی باشد و یا ممکن است از راه دور و  ،، کارتبه کاربر مانند تلفن همراه
گیرد، لذا کیف پول می دستگاه جهت انتقال وجه مورداستفاده قرار رکاربردترینعنوان پبا توجه به اینکه تلفن همراه به .اجرا شود ثالث(

 (.۲0۱۸لتی، الکترونیک به کیف پول موبایلی نیز مشهور است )تو
 های نوین ارتباطی است که با قابلیت ذخیرٔهاختصار کیپا( ابزار پرداختی مبتنی بر فنّاوریمطابق تعریف بانک مرکزی، کیف پول الکترونیک )به

خطی دهد تا مبادالت با مبالغ خرد را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی برونکارها امکان میوپول الکترونیکی بر روی آن به مردم و کسب
نویس پیش)لحاظ اتصال به زیرساخت بانکی انجام دهند. شارژ کیف پول الکترونیک نیز از طریق حساب بانکی مشتری صورت خواهد پذیرفت به

(. همچنین بر مبنای آخرین تعریف ارائه شده از سوی بانک مرکزی، کیف پول الکترونیک ۱۳۹0، مقررات عمومی سپاس و کیف وجه الکترونیک
 مؤسسات فعاليت سازد. )ضوابطشود و امکان پرداخت وجه از دارنده آن به پذیرنده را فراهم میابزاری است که توسط موسسه اعتباری صادر می

 (۱۳۹۹کشور،  پرداخت نظام در پول الکترونيک کيف و راهبران باریاعت
مشتری پس از درخواست و نصب اپلیکیشن موردنظر بر روی دستگاه به این صورت است که  فرایند پرداخت با کیف پول الکترونیک

و  شده )حساب متصلشخصهای مبا روش تا سقفی مشخص های هوشمند(، از طریق شارژ کردن کیف خودگوشی موردنظر )عموماً
در زمان فروش  فروشندهدر واقع،  کند.پول خود را تبدیل به اعتبار روی کیف کرده و سپس برای خرید و انتقال پول اقدام  تواندمی (غیره
خود را به  فروش( کرده و مشتری کارت یا موبایل شده به مشتری را وارد دستگاه پذیرنده )پایانٔهقیمت محصول یا خدمت ارائه کاال،

                                                                                                                                                                                                      
1 Contactless 
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در صورت وجود اعتبار کافی در کارت مشتری،  ،۲سی(افارتباط نزدیک )ان و یا فنّاوری ۱آرکیو اسکن کدو از طریق خوان نزدیک کارت
اطالعات پرداخت از تلفن شما به دستگاه پرداخت فروشنده انتقال و آن صادر  ییدیٔهأگیرد و تفرایند پرداخت ظرف چند ثانیه انجام می

 کندهای گوناگون را از طریق گوشی تلفن همراه مهیا میجای استفاده از کارتکیف پول الکترونیک امکان پرداخت بهرو، ازاین یابد.می
رانی یا غذاخوری دانشگاه از هایی است که در مترو و خطوط اتوبوساین فنّاوری در کشورمان کارت نمونٔه (.۲0۱۸)پراتا و کومار بینها، 

 .شوداستفاده میها آن
 شود:طی سه مرحله زیر انجام می فرایند انتقال و پرداخت در کیف پول الکترونیکطورکلی، به

هوشمند کیف پول  ذخیره در تراشٔهو درنتیجه  آن کیف پول به صادرکنندٔه انتقال واحدهای پول الکترونیکی از سوی دارندٔه .۱
 ؛الکترونیک

بدهکار شدن مشتری و طلبکار شدن و درنتیجه کیف پول به کارت فروشنده  ارندٔهانتقال واحدهای الکترونیک از سوی د .۲
 ؛ وفروشنده

)بر اساس  هاپرداخت نهایی توسط بانکو درنتیجه درخواست فروشنده برای تبدیل واحدهای پول الکترونیک به وجه رایج  .۳
 .مجوز بانک مرکزی(

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 نحؤه کارکرد کیف پول الکترونیک ۱-۱شکل 

 تفاوت میان کیف پول الکترونیک و کیف پول ارزهای دیجیتال ۱.۳.۱
کوین برخالف سایر ارزهای سنتی، یک ارز دیجیتال است، یتب . کوین و ارزهای دیجیتال بسیار متفاوت از ارزهای سنتی استنگهداری بیت

افزار، نرمیا ارز دیجیتال یک پول رمزارزی  یفک طورکلی،به .متفاوت نیاز داریم برای انتقال و نگهداری این ارز به رویکردی کامالً ،بنابراین
کارکرد این کیف مبتنی بر اصول رمزنگاری  رمزارز کاربران را بر عهده دارد. نحؤه نگهداری و ذخیرٔه کاربردی است که وظیفٔه یا برنامٔه ،افزارسخت

 .در اختیار کاربر قرار گیرند (آفالین) خطو یا برون (آنالین) صورت برخطتوانند بهها میاست. این کیف پول

                                                                                                                                                                                                      
1 Quick Respond, QR 
2 Near-Field Communication, NFC 

 نام به ایجاد حساب کاربری برای خود اقدام کند.طریق ثبت تواند ازدارندٔه کیف پول موبایلی )الکترونیک( می

 های هوشمندنصب اپلیکیشن کیف پول موبایلی )الکترونیک( بر روی دستگاه تلفن همراه توسط دارندگان گوشی

 گیرد.نام یک شمارٔه اختصاصی برای استفاده از خدمات کیف پول در اختیار دارندٔه کیف پول قرار میپس از ثبت

ارائه بسته به هر نوع کیف پول متفاوت و معموالً شامل انتقال پول به بانک، به دوستان، خرید های موجود برای خدمات قابلگزینه
 کاال، شارژ مجدد، دریافت صورتحساب، و سایر است.

)برداشت( به کیف پول اقدام به توانند از طریق اتصال حساب بانکی، کارت اعتباری، و کارت بدهی دارندگان حساب بانکی می
 شارژ آن کنند.

 فروشی( با پول نقد اقدام به شارژ کیف پول کنند.های مخصوص )خردهتوانند از طریق کیوسکهای غیر بانکی میدارندگان حساب

امنیت باال از طریق کیف پول های مالی خود را با سرعت و شده، عملیات پرداخت و یا تراکنشتوانند با وجه و اعتبار ذخیرهافراد می
 دهند. موبایلی )الکترونیک( انجام
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 آن ۱توان کلید خصوصیر جایی ذخیره کرد، بلکه فقط میتوان درا نمی فرم و شکل فیزیکی ندارد، آن)ارز دیجیتال( کوین دلیل اینکه بیتبه
عنوان آدرس کیف )به ۲ترکیب کلید عمومیدر واقع،  .دهد در جای امنی ذخیره کردها را میدسترسی به موجودی و امضای تراکنش را که اجازٔه

کوین را های بیتتراکنش دادن انجامعنوان رمز عبور( در کیف پول رمزارزی )ارز دیجیتال( امکان )به و کلید خصوصی (پول یا شماره حساب
پول را در اختیار اشخاصی که قصد واریز ارز دیجیتال به  پول مجاز خواهد بود آدرس عمومی کیف صاحب کیف .کندفراهم میبرای کاربران 

دسترسی به کلید خصوصی  .نباید در اختیار کسی قرار بگیردو  پول کامالً محرمانه است د خصوصی کیف؛ اما کلیدرا دارند، قرار ده کاربرحساب 
 ۳معنای دسترسی کامل به موجودی حساب شماست و در صورت فاش شدن این کلید، احتمال سرقت دارایی شما بسیار زیاد خواهد بود.به

 پردازیم.ها میپول ارزهای دیجیتال به معرفی انواع این قبیل از کیفدر ادامٔه این بخش جهت آشنایی بیشتر با کیف پول 

 انواع کیف پول ارزهای دیجیتال ۲.۳.۱
و معایب خاص  ،مزایا ،هایهرکدام نیازمند کهوجود دارد  ارزهای دیجیتال کوین و کیف پول برای سایرهای بیتانواع مختلفی از کیف پول

 .پردازیمها میبه معرفی آن د که در ادامهخودشان را دارن
 (۲0۱۹: )جوکیج، شوندکیف پول بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دو نوع سرد و گرم تقسیم می ،صورت کلیهب

 ها از نظر ین کیف پولااند. شود که همواره به بستر اینترنت متصلهایی اطالق میپول این اصطالح به کیف :4کیف پول گرم
 ،مدت دارندکه معامالت روزانه و کوتاه بازرگانانآسان و راحتی دارند و برای کاربران و  دسترسی به سپرده، کاربریاندازی و راه

وکنار ای از گوشههای شما را از هر نقطهسازی ارزهای دیجیتال، دسترسی به داراییذخیره ین شیؤهرو، اازاین .ب استبسیار مناس
انواع کیف  احتمال سرقت دارایی دیجیتال شما توسط هکرها نیز افزایش خواهد یافت. ،در عوضسازد؛ اما پذیر میدنیا امکان

 است. افزاری )موبایلی و دسکتاپ(کیف پول تحت وب و نرمپول گرم شامل 
 جایی هصورت مستقیم به اینترنت متصل نیست و تنها جهت جابهشود که بمی پولی گفته پول سرد به کیف یفک :5یف پول سردک

بسیار مناسب خواهد  ایگذاری بلندمدت گزینههای سرد برای سرمایهیف پولکدارایی دیجیتال الزم است به اینترنت متصل شود. 
 رود. امنیت در این کیفشمار میاز این نوع به افزاریکیف پول کاغذی و کیف پول سختسرد انواع مختلفی دارد.  پولکیف  .بود
 های گرم دشوارتر است.پول به کیفو سازوکار انجام تراکنش در این بستر نسبت ها بسیار باالستپول

 مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک ۴.۱
دهد تا با گوشی هوشمند خود پرداخت یا اجازه می )کاربران( ها و اشخاصکیف پول الکترونیک یک سرویس پرداخت است که به شرکت

 داشتن شماره کارت )یا حساب( مقصد و یکپارچه اختیار امکان پرداخت بدون در ،کیف پول الکترونیک. با استفاده از پول دریافت کنند
شود. انجام دادن فراهم میافراد  های روزمرٔهبرای استفاده در هرگونه تراکنش مالی و پرداخت های بانکیها و کارتکردن حساب

صورت غیره بهو  ،ها، دادن بدهی خود به دوستان، پرداخت اینترنتیایه تاکسی، خرید از فروشگاهاز قبیل پرداخت کرهای خرد پرداخت
خودپردازهای بانکی،  از دردسر نداشتن پول خرد، صفآفالین و با استفاده از مبلغی که در کیف پول الکترونیک شارژ شده است، افراد را 

کند. و تاریخ انقضای کارت خود رها می ،cvv2و مقصد، رمز دوم،  أز قبیل شماره کارت مبدکارمزد کارت به کارت، وارد کردن انواع اعداد ا
شود و مبلغ نام یا نام خانوادگی یا نام کاربری یا شماره موبایل و با یک کلیک عملیات پرداخت انجام می کردن تنها با وارددر این روش، 

 شود.منتقل میفرد دیگر موردنظر از کیف پول الکترونیک یک فردبه
الکترونیک برای کاربران، توسعٔه  های کیف پولو عالوه بر مزیت شودها انجام میبا همکاری نهادهای مالی و بانک ها معموالً پرداخت

نیکی طرف ارائٔه ابزارهای الکترویکازها نیز از اهمیتی خاص برخوردار است. پرداخت خرد و استفاده از کیف پول الکترونیک برای بانک
های خرد در یک بانک موجب تثبیت موقعیت باعث جذب منابع و مشتریان جدید در بانک شده و از طرف دیگر، آوردن گردش مالی پرداخت

های استفاده شود، به بررسی مزیتمیچه فنّاوری استفاده برای انجام دادن پرداخت از فارغ از اینکه با این اوصاف،  شود.ها میرقابتی بانک
 پردازیم.یف پول الکترونیک میاز ک

                                                                                                                                                                                                      
1 Private Key 
2 Public Key 

منتشر شده است، کارکرد کیف پول رمزارزی تنها  ۱۳۹7ماه بر مبنای دستورالعمل الزامات و ضوابط رمزارزها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مورخ بهمن ۳
 های رمزارزی ممنوع است.ارزها در کیف پولمحدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود و تعبیٔه راهکارهای خرید کاال یا خدمات در داخل کشور با استفاده از رمز

4 Hot Wallet 
5 Cold Wallet 
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 پذیریسادگی و دسترسی ۱.۴.۱
 کافی است اپلیکیشن مربوطتنها کشد. تنها چند دقیقه طول میو  آسان است و خرد های روزانهاستفاده از کیف پول الکترونیک برای تراکنش

راحتی عالوه، بهحساب کاربری ایجاد کنید. به، یک جزئیات حساب بانکی خود با اضافه کردن را دانلود کرده و طبق دستورالعمل آن به آن
، پرداخت از طریق موبایل جایگزین پرداخت ه استطور که پول نقد جای خود را به کارت بانکی دادهمان و را شارژ کنید توانید کیف خودمی

دهد تا کیف ها اجازه میکنند که به آنهای موبایلی پشتیبانی میداختهای بیشتری از پرمرورزمان فروشگاهبه از طریق کارت بانکی شده و
تنها کافی و  نیز نیازی به واردکردن مشخصات و رمز کارت بانکی نیست و زمان پرداخت های الکترونیکی را بپذیرند. در هنگام خریدپول

های چون کیف. ید یا نام کاربری آن را در اپلیکیشن وارد کنیدرا اسکن کن کیوآراست گوشی خود را نزدیک دستگاه پرداخت قرار دهید یا کد 
 ،بنابراین؛ دهنده از آن پرداخت را انجام میدکنند و با استفاشده جایگزین مییک شماره رمزنگاری با پول الکترونیکی، شماره حساب شما را

 جا همراه خود داشته باشید.دیگر نیاز نیست چندین کارت خود را در همه

 امنیت و اطمینان ۲.۴.۱
 ها. دلیل این امر نیز این است که این کیف پولبرخوردار استامنیت بیشتری  از های بانکی و پول نقدبه کارتتکیف پول الکترونیک نسب

مشخصات  ،شود؛ بنابرایناطالعات حساب روی تلفن ذخیره نمیو  کنندشده استفاده میرمزنگاری برای انجام دادن پرداخت از کدهای
تر از حمل پول این روش خیلی امنلذا، اطالعات باید رمز عبور را وارد کنید.  برای تغییر و مشاهدٔه و گیردشما در دسترس دیگران قرار نمی

ه و شمارروشنده اطالعات ف، گیردهای الکترونیکی انجام میکیف پولپرداختی از طریق زمانی که  در واقع، نقد یا کارت اعتباری است.
در  یبرداراطالعات حساب شما از کاله ،. به این صورتنیستیدرمز کارت خود  به ارائٔهکند و مجبور شما را دریافت نمیبانکی حساب 

امنیتی است، هیچ جای  اگر گوشی خود را گم کنید چون کیف پول الکترونیک دارای رمز عبور و چندین الیٔه ،امان خواهد بود. از طرفی
 ترتیبیناراحتی نخواهد توانست تراکنش مالی انجام دهد و بهدارد. حتی اگر کسی به اکانت شما دسترسی پیدا کند، بهنگرانی وجود ن

 (.۲0۱۹)چامسکی،  ریسک پایین خواهد آمد

 سرعت باال ۳.۴.۱
پرداخت،  با تکمیل فراینددهد و ای روی میصورت لحظههای کیف پول الکترونیک هم بههای پرداخت موبایلی، تراکنشسایر روش مشابه

و با چند  شوددر کیف پول الکترونیک ذخیره می بانکیهای تمام اطالعات کارتدر واقع، شود. صورت خودکار ذخیره میبهنیز تراکنش 
با سرعت و امنیت بیشتری  بدون نیاز به وارد کردن رمز یا شماره کارت بانکیهای آنالین و خریدهای اینترنتی را ختتوان حتی پرداکلیک می

، موارد امنیتینیز واردکردن اطالعات حساب و رعایت  های فیزیکیدر هنگام مراجعه به بسیاری از فروشگاهانجام داد. به همین صورت، 
بسیار کیف پول الکترونیک استفاده با  پرداخت فرایند لذا شود تا در بسیاری از موارد صف تشکیل شود.میو باعث  بوده برای زمانپروسه
یا گوشی خود را نزدیک به دستگاه پرداخت قرار را اسکن کنید  کیوآر کد شود. کافی است تا با استفاده از اپلیکیشن خود،تر انجام میسریع

 (.۲0۱7)آمبیکا،  انجام شود اوری ارتباط نزدیکدهید، تا پرداخت با استفاده از فنّ

 هاارتباط آسان با سایر حساب ۴.۴.۱
توانید استفاده کند. شما می یکجاصورت های مختلف خود بهدهد تا از حساباستفاده از کیف پول الکترونیک این قابلیت را به کاربر می

ها در اختیار داشته باشید. در این صورت، در های بانکی خود را درون یک کیف پول الکترونیک وارد کنید و مدیریت همه آنتمام حساب
 های اعتباری ندارید.کیف پول حقیقی خود هم فضای بیشتری خواهید داشت و نیازی به حمل کارت

 هال بیشتر بر پرداختمدیریت و کنتر 5.۴.۱
تواند میها ها یکسان نباشد. تعداد زیاد تراکنشپرداخت آن د که شیؤهنهای زیادی انجام دهپرداخت ممکن استروزانه  ، افرادطورمعمولبه

های خود یز حسابدهد که رهای الکترونیک این امکان را به کاربران میکیف پولافراد منجر شود. کنترل خرج و مخارج دادن  به از دست
بندی امکان زمانها برخی از این کیف پول عالوه بر این مزیت، .تر خرج و مخارج خود را کنترل کنندرا داشته باشند و بتوانند راحت

شنبه انجام روز  عنوان مثال، اگر قصد داشته باشید تا پرداختی را در زمان معینی مثالًبهکند. های مشخص فراهم میها را در تاریخپرداخت
شود تا خطر فراموشی پرداخت توانید کیف پول را تنظیم کنید تا در همان روز یا ساعت پرداخت را انجام دهد. این امکان باعث میدهید، می

ها یف پولک تر خواهند بود؛ زیرا کلیٔهکه این قابلیت را داشته باشد، در فضای رقابتی موفق های الکترونیککیف پولرو، ازاینکاهش یابد. 
 (.۲0۱7نداشته باشد )آمبیکا، را  قابلیتن یا ممکن است

https://blog.phonepay.ir/p28/qr-code-payments-how-it-works/
https://blog.phonepay.ir/p28/qr-code-payments-how-it-works/
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 ها و تهدیدهای مربوط به کیف پول الکترونیکفرصت 5.۱
که فرایند پرداخت را برای کاربران خود تسهیل  استابزارهایی های الکترونیک های قبلی گفته شد، کیف پولگونه که در بخشهمان

افزاری، کاربر را قادر به خرید کاال و خدمات، افزاری و نرمهای سختهای پرداخت الکترونیک، با مجموعه سیستمکند. این فنّاوریمی
ا کامپیوتر و یا ابزارهای جانبی باشد. تواند موبایل و یها میافزار در این سیستمد. سختکنبدون حضور پول نقد و حتی کارت فیزیکی می

معموالً  الکترونیک،باشد. در کیف پول  سیافانیا  ،تواند از نوع اینترنتی، بلوتوث، ارتباط موبایلیارتباط بین خریدار و فروشنده می
کیف پول نیازی به ارتباط با شود و با هر بار پرداخت از طریق این نوع صورت آفالین ذخیره میموجودی کیف پول بر روی کیف پول به

 سوئیچ مرکزی نیست.
 های ایجادشده از این ابزار نوین پرداخت را در موارد زیر برشمرد:توان فرصتبا توجه به مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک می

 الخصوص در حوزٔه خرد؛وکارهای سیار علیتوسعٔه عملکرد تجارت و کسب 
 ؛های خردتجمیع تراکنش 
 (؛ وشتاب و شاپرک) پرداخت های سربار شبکٔهکاهش بار ترافیکی و هزینه 
 های خردپول خرد و تسهیل عملیات پرداخت تهیٔه های بانک مرکزی در زمینٔهرفع دغدغه. 

 زیر برشمرد: توان در مواردهای ایجادشده از طریق استفاده از کیف پول الکترونیک، تهدیدهای موجود در این حوزه را میرغم فرصتعلی
 ؛های خردمناسب جهت پذیرش پرداخت گذاران(های پشتیبان کیف پول توسط قانون)سیاست های مقرراتیبستر و زیرساخت نبود 
 ؛همکاری )تعامل( میان فعاالن اکوسیستمنبود نفعان و تضاد منافع میان ذی 
 ؛ وبدهی در میان مردمهای بودن آگاهی عمومی و مقبولیت باال در استفاده از کارت پایین 
 های فروش به فنّاوری ها و پایانهواسطٔه تجهیز و تعویض کارتشده بهها در مقایسه با منافع کسبهای باال برای بانکتحمیل هزینه

 سی و ماژول غیرتماسی و ارتقاء شبکه به حالت بدون پین.افان

 کاربردهای کیف پول الکترونیک ۶.۱
به انتخاب  تواندمی دهد که هر یک از افراد با توجه به نیاز خودها و کاربردهای متنوعی را ارائه میکاربران قابلیتها برای جذب کیف پول

 تعریف است: ِهای ذیل قابلترین کاربردهای کیف پول الکترونیک در حوزهمهم .اقدام کندکیف پول الکترونیک 
 ؛و ...( ،رخهدوچ ،نقل عمومی )مترو، اتوبوس، تاکسیوحمل حوزٔه 
 ؛و ...( ،شهریشهری، عوارض بینهای بینشهری )قطار، اتوبوسهای خدمات بینحوزه 
 هایانههای اختصاصی پاهای عمومی، پارکینگها )پارکومترها(، پارکینگخیابان های خدمات پارک و پارکینگ )حاشیٔهحوزه ،

 ؛و ...( ،هاسینما، مراکز خرید، کتابخانه
  ؛و ...( ،هاها، نانوائی، سوپرمارکتیفروشهای روزنامه)دکهمراکز خرید خرد 
 ؛ وو ...( ،های تفریحیهای ورزشی، پیستهای تفریحی و ورزشی )استخرها، سالنحوزه 
 و ...( ،هاها، کتابخانههای فرهنگی )تئاتر، سینما، نمایشگاهحوزه. 

 انواع کیف پول الکترونیک 7.۱
های توسط کیف پول  ۱های خودپردازها، یا تراکنش مالی توسط دستگاهخرید کاال، خدمات، سرویس انواع مختلف تراکنش از قبیل

ارائه بستگی به نوع کیف پول دارد و در ادامه به معرفی  ِها و نوع خدمات قابلگیرد. در این میان، میزان استفاده از آنالکترونیک انجام می
 پردازیم.های الکترونیک در جهان میانواع کیف پول

 های بستهکیف پول ۱.7.۱
پولی که در این شود. منظور خرید کاال و خدمات )فقط از همان شرکت( ارائه میها به مشتریان خود بهتوسط برخی از شرکت ۲کیف پول بسته

. ها را صادر کرده باشندهای مشابه دیگری هم آن کیف پولشرکت هتواند در معامالتی مورداستفاده قرار بگیرد کفقط می ،ها قرار داردکیف پول
صورت اعتبار به لغو خرید کاال یا خدمات، پول بهشود و در صورت صورت بلوکه به حساب شرکت منتقل میشده در کیف پول بهمبلغ ذخیره

ها حتی از ماندٔه این مبالغ سود ندارد و بعضی شرکت در این مدل از کیف پول، امکان برداشت پول وجود شود.می)شارژ( حساب بازگردانده 

                                                                                                                                                                                                      
1 An Automated Teller Machine (ATM) 
2 Closed Wallet 
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، ۱کارتشود. کیف پول فلیپعنوان بدهی در ترازنامٔه شرکت ثبت میتوسط مشتری عمل پرداخت انجام نشده باشد به که یزمانکنند و یا تا کسب می
 (.۲0۱۶و پینالی،  روند )راثیشمار میها در جهان بههایی از این کیف پولنمونه ۳، و ُاال۲جابونگ

 بستههای نیمهکیف پول ۲.7.۱
بسته، باید اندازی و اجرای کیف پول نیمهبرای راه است.در سیستم بسیاری از کشورها رایج و  تربسیار عمومی 4بستهی نیمههاکیف پول

خریدهای آنالین و آفالین مثل خرید کاال و توان در ها مید. از این کیف پولشواز سمت بانک مرکزی هر کشور اخذ  و مجوز ییدیهأت
های مشخصی با ها که قراردادتوان با بعضی فروشندهاستفاده کرد. البته می غیرهو  ، حق بیمه،هاخدمات، خدمات مالی، پرداخت قبض

اما این  شود،یریت میها مدجز بانکبه هاییمؤسسات و شرکتها توسط این کیف پول هم دارند، معامله کرد. کیف پول صادرکنندٔه
گیرد، وابسته به ها تعلق میسودی که به این سپرده صورت سپرده نگهداری کنند.ها را با همکاری یک بانک، بهاند این پولمؤسسات موظف
 sCitruو  ،Paytm ،venmo ،Oxygen ،Airtel Moneyهای پول کیف ن شرکت پرداختی و بانک صورت گرفته است.بیتوافقی است که 

 روند.شمار میبسته بهنیمه هایکیف پول ازهای جهانی نمونه

 های بازکیف پول ۳.7.۱
ها شود. پول موجود در این کیف پولانجام می کنند،ها همکاری میهایی که با بانکتوسط شرکتها یا از طریق بانکتنها  5ی بازهاکیف پولصدور 

برای خرید کاال و خدمات و انجام توان ها میاز این کیف پولها را بر عهده دارند. ها مدیریت این کیف پولشود و بانکبه حساب بانک منتقل می
و یا عملیات انتقال پول را انجام  پول دریافت کردها یا بانکو های خودپرداز توان از دستگاهاستفاده کرد و همچنین میهای مالی دادن کلیٔه تراکنش

 (.۲0۱۸رود )پراتا و کومار بینها، شمار مینمونٔه جهانی کیف پول باز به Rupayو  ۸، ویزا7مسترکارت Pesa-M،6داد. کیف پول 

 وضعیت استفاده از کیف پول الکترونیک در جهان و کشورهای اسالمی ۸.۱
 e-walletکنندگان از تعداد استفادهامروزه استفاده از کیف پول الکترونیک در بسیاری از کشورها از روند رو به رشدی برخوردار است. 

میلیارد نفر در  ۲.07به  ۲0۱7میلیارد نفر در سال  ۱.۶درصد از  ۳0پرداخت یا انتقال پول در سراسر جهان با افزایشی نزدیک به  برای
های در میان روش سهم کیف پول الکترونیک ،۲0۱۸شده در سال های انجامبررسیبر اساس (. GATE, 2019) یده استرس ۲0۱۹سال 

 درصد برسد. ۴7به  ۲0۲۲که این سهم تا سال  دهدها نشان میبینیدرصد برآورد شده است و پیش ۳۶ پرداخت الکترونیکی حدود
سهم پرداخت با . در این میان، های الکترونیکی با کیف پول انجام خواهد شدپرداختنیمی از ، ۲0۲۲توان گفت تا سال رو، میینازا

بیشترین کاهش نیز مربوط به کارت اعتباری است  به صفر خواهد رسید. پرداختکاهش خواهد یافت و پیش ۲0۲۲ها تا سال سایر روش
 (.۲0۱۸پرداخت جهانی،  گزارش ،۲-۱شکل ) خواهد رسید ۲0۲۲درصد در سال  ۱7به  ۲0۱۸  درصدی در سال ۲۳که از سهم 

                                                                                                                                                                                                      
1 Flipkart 
2 Jabong 
3 Ola 
4 Semi-Closed Wallet 
5 Open Wallet 
6 M-Pesa by Vodafone and ICICI 
7 MasterCard 
8 Visa 
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 )درصد( های پرداخت الکترونیکی در جهانروش. ۲-۱شکل  
کیف پول دهد اهمیت استفاده از ( نیز نشان می۳-۱)شکل  های فروشهای پرداخت روی پایانهروششده در های انجامبررسی
دوم صعود خواهد  به رتبٔه ۲0۲۲درصد در سال  ۲۸به  درصد ۱۶توجه از با رشد قابل ی است که استفاده از این ابزارااندازهبه الکترونیک

سهم این روش پرداخت  دهدها نشان میبینیدرصدی داشته است و پیش ۳۱سهم  ۲0۱۸های فروش در سال پرداخت نقدی در پایانه کرد.
 جهانسوم را در  کارت برداشت رتبٔه ف پرداخت الکترونیکی،های مختلدر میان روش .خواهد کرددرصد کاهش پیدا  ۱7به  ۲0۲۲در سال 

)گزارش  درصدی در صدر جدول خواهد بود ۳0کارت برداشت با سهم  ۲0۲۲سال  و درفروش دارد  های پایانٔهدوم را در پرداخت و رتبٔه
 (.۲0۱۸پرداخت جهانی، 

 

 
 
 

 )درصد( های فروش در جهانروی پایانههای پرداخت روش. ۳-۱شکل  
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 ترین پذیرندٔهعنوان بزرگچین بهدهد که در میان کشوهای مختلف، می های الکترونیک در جهان نشانبررسی استفاده از کیف پول
دهد. در این میان در آفریقا و هند رتبٔه دوم را به خود اختصاص می های مبتنی بر کیف پول الکترونیک )موبایلی( شناخته شده استپرداخت

 ۴-۱گونه که در شکل (. همان۲0۱۹های الکترونیک هستیم )رولف، دلیل نبود موانع ورود به بازار، شاهد رشد شدید کیف پولهنیز ب
درصد بوده و بیشترین مقدار  5۴های پرداخت الکترونیکی در چین حدود شود، سهم کیف پول الکترونیک در میان سایر روشمالحظه می

 را به خود اختصاص داده است.

 
 چین )درصد(پرداخت الکترونیکی در  مختلف هایروشسهم . ۴-۱شکل 

 
و کد  4سی(افهمراه توسعٔه فنّاوری... )انبه ۳پِیو علی ،۲چت، وی۱پالهایی همچون پِیپولدر حال حاضر کشور چین با توسعٔه کیف  
 (. ,2019GATEداشته باشد ) حساب کاربری فعال یلیاردم ۶.۱ توانسته است بیش از 5کیوآر

 6امتیپِی ها قرار گیرد. در این میانعالوه بر چین، هند توانسته است در جایگاه دوم ازلحاظ استفاده از کیف پول الکترونیک در پرداخت
مالحظه   ۱-5گونه که در شکل رود. همانشمار میهای الکترونیک در این کشور بهبسته، از پرکاربردترین کیف پولعنوان کیف پول نیمهبه

، بیشترین بوده و بعد از کارت درصد ۲5های مختلف پرداخت الکترونیکی در هند، سهم کیف پول الکترونیک حدود شود، در میان روشمی
 (.۲0۱۹پی مورگان، مقدار را به خود اختصاص داده است )جی

 

 
 هند )درصد(پرداخت الکترونیکی در  مختلف هایروشسهم . 5-۱شکل  

 

 های الکترونیک رایج در جهانمعرفی کیف پول ۱.۸.۱
 پردازیم.های الکترونیک موفق در جهان میدر این بخش به معرفی برخی از کیف پول

                                                                                                                                                                                                      
1 PayPal 
2 WeChat 
3 Alipay 
4 Non-Performing Loan, NFC 
5 Quick Respond, QR 
6 PayTM 

۴

۱۰

۱۱

۲۱

۵۴

سایر

نقد

انتقال بین بانکی

کارت بانکی

کیف پول الکترونیک

۹

۱۷

۲۰

۲۵

۲۹

سایر

نقد

انتقال بین بانکی

کیف پول الکترونیک

کارت بانکی



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
 

۱۱۱ 

 های الکترونیک رایج در جهانهای نمونه کیف پول. کارکردها و ویژگی۲-۱جدول 
 نوع کیف پول هاویژگی نام کیف پول

 پِسا-ام
(M-Pesa) 

ترین برای بزرگ Vodafone توسط ۲007پرداخت بر مبنای موبایل است که در سال پِسا روش -اِم
ازآن در افغانستان، آفریقای جنوبی، هند، رومانی، اندازی شد و پسراه اپراتورهای تلفن همراه در کنیا و تانزانیا

ستگاه تلفن همراه عملیات راحتی و تنها با یک ددهد تا بهپسا به کاربران اجازه می-و آلبانی گسترش یافت. ام
گذاری، برداشت سپرده، انتقال وجه، و پرداخت هزینه برای کاالها و خدمات را انجام دهند. مالی نظیر سپرده

دیگر، پول عبارتکنند. بهدر این روش کاربران پول خود را به شکل شارژ روی خط تلفن همراه خود ذخیره می
ازآن برای خرید کاال یا انتقال وجه، با انتقال شارژ به خط طرف کنند. پسکارت میخود را تبدیل به شارژ سیم

های رمزدار صورت یا پیامک USSD دهند. انتقال شارژ نیز با کدهایمقابل عملیات پرداخت را انجام می
 گیرد و هزینٔه پایینی دارد.می

-کند. کاربران امعمل میصورت بانک مجازی سرویس بانکی بدون شعبه است که به M-Pesa در حقیقت
های اتورهای تلفن همراه یا نمایندهتوانند شارژ موردنظر خود را از شبکٔه نمایندگی، که شامل دفاتر خدمات اپرمی پسا

 .شود خریداری کنند و یا موجودی شارژ خود را در آنجا به پول نقد تبدیل کنندبانکی می
ترین سرویس مالی موبایلی در کشورهای به موفق ۲0۱0سرعت گسترش یافته است و تا سال پسا به-ام
حدود  ۲0۱۶میلیون کاربر در کنیا داشته است و تا سال  ۱7، در حدود ۲0۱۲توسعه تبدیل شده است. تا سال درحال

نک گذاری و مانند باعنوان مؤسسات سپردهمیلیون کاربر در تانزانیا. در این سیستم اپراتورهای شبکٔه تلفن همراه به 7
 شود:های زیر خالصه میکنند. خدمات این سیستم در فعالیتعمل می
 های شارژ به پول نقد؛آمادٔه تلفن همراه، یا تبدیل بستهتبدیل پول نقد به شارژهای از پیش -
 انتقال وجه به کاربران دیگر؛ -
 حساب و قبوض؛ وپرداخت صورت -
 مانند کنیا به یک حساب بانکی(.ها )و در بعضی از بازارهای انتقال پول بین سرویس -

 باز

 (PayPalپال )پی

ترین شبکه در زمینٔه تجارت و انتقال وجه الکترونیکی در امریکا ایجاد عنوان بزرگبه ۱۹۹۸پال در سال پِی
پال وجود دارد که از امکانات پرداخت این میلیون حساب فعال در پی ۲00شد. در حال حاضر، بیش از 

 .کنندصورت آنی استفاده میوانتقال پول بهخریدهای اینترنتی یا نقلشرکت، نظیر 
پال شامل دالر کانادا، های پیهای مختلف است. کیف پولهای پی پال پشتیبانی از کیف پولیکی از مزیت

وئیس، دالر کنگ، فرانک سدالر امریکا، یورو، پوند، روبل روسیه، ین ژاپن، دالر استرالیا، دالر نیوزلند، دالر هنگ
 سنگاپور، کرون سوئد، کرون دانمارک، کرون نروژ، لیر ترکیه، رینگت مالزی، و غیره است.

ارز،  5۶ارز مختلف، برداشت وجه در  ۱00پال، کاربران را قادر به دریافت پول از گستردگی فعالیت پی
پال است، از پی فروش اینترنتی هایترین سایتکه از بزرگ ۱بِیکند. ایارز می ۲5حساب در و نگهداری مانده

 .کندفرض استفاده میعنوان درگاه پرداخت پیشبه

 باز

و  Visa)ویزا 
مسترکارت 

(Mastercard) 

های ارزی، خرید هر کاال یا خدمتی در هر فروشگاه ها برای پرداختترین روشترین و آسانیکی از مطمئن
ثانیه است. از  ۲معموالً کمتر از  چرا که سرعت پرداختاست.  مسترکارت و آنالینی استفاده از ویزاکارت

توان ها، و غیره میالمللی در انواع آزمونهای بیننامدرگاه ویزا یا مستر جهت رزرو بلیت هواپیما، هتل، ثبت
 .استفاده کرد

غیره  پال، و، پی۲های الکترونیک ازجمله اسکریلها، اتصال به کیف پولهای این کارتیکی از قابلیت
توان به صادر ها میکند. از دیگر مزیتاست که امکان برداشت پول و خرید هرگونه کاال و خدمتی را فراهم می

های معتبر، نبود محدودیت در شارژ، امکان شارژ سریع و داشتن چیپ الکترونیک جهت شدن از سوی بانک
 افزایش امنیت کارت اشاره کرد.

کیف دیجیتالی خود  های نقدی و اعتباری در جهان است کهدٔه کارتترین شبکٔه پردازش کننویزا بزرگ
به بازار معرفی کرده است. این کیف پول دیجیتالی اطالعات حساب کارت  ۲0۱۱را در امریکا و کانادا در پاییز 

ز این توانند اکند و کاربران میهای دیگر، ذخیره میو چه کارت نقدی و اعتباری مشتریان را چه در ویزا کارت
 .ها استفاده کنندکیف چه در خرید آنالین و چه در فروشگاه

شرکت مسترکارت نیز پردازش معامالت و سایر محصوالت و خدمات مرتبط با پرداخت را در 
درصد  ۱۴حدود  ۲0۱۸های مسترکارت طی سال متحده و کل جهان ارائه داده است. حجم پرداختایاالت

درصد بوده است. این پیشرفتی مهم است،  ۱۶المللی حدود های بینرداختافزایش یافته است، اما میزان پ

 باز

                                                                                                                                                                                                      
1 eBay 
2 Skrill 
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درصد رقیب خود یعنی ویزا از خارج از  5۴های مسترکارت برخالف درصد از حجم پرداخت 70زیرا تقریباً 
 متحده است.ایاالت

ت و ابتکارهای بخشی محصوالدستیابی به استراتژی مسترکارت، اتحادها و ارتقاء فنّاوری، همراه با تنوع
 رود.شمار میگسترش جغرافیایی از عوامل موفقیت و رشد بلندمدت به

کنند تا جای پایی برای خود در هایی مانند ویزا همه تالششان را میهای موبایل، و شبکهها، شرکتبانک
ست و توسط سه شرکت پرداخت از طریق موبایل ا ۱سیسبازار کوچک اما با پتانسیل باالی امریکا بیابند. آی

دلیل به و مسترکارت های ویزاشود که با شرکتونقل امریکایی اداره میشرکت از چهار شرکت بزرگ حمل
 کند.های موبایلی همکاری میآغاز به کار کیف پول

 پیعلی
(AliPay) 

است  پِیعلیهای موبایلی معروف جهان که تحولی در روش پرداخت و خرید به وجود آورده یکی از کیف پول
پی در واقع روش پرداخت موبایلی و در اصل کیف پول توسط کشور چین ایجاد شد. علی ۲00۴که در سال 

های خود را در آنجا ذخیره کنند توانند پولالکترونیک است. کیف پول مجازی امن که کاربران و مشتریان می
 ندتر انجام دهتر، و راحتتر، سریعهای خود را امنتا پرداخت

شود. در حال حاضر، اداره می ۳است و توسط شرکت آنت فایننشال ۲باباپی متعلق به گروه چینی علیعلی
سال  ۱0شده در جهان دارد و قصد دارد این تعداد را در عرض میلیون کاربر ثبت 5۲0این کیف پول بیش از 

 .اکنش در روزمیلیارد افزایش دهد. این یعنی صدها میلیون دالر تر ۲آینده به تعداد 
ربٔه پرداخت یکپارچه برای شهروندان چینی در خارج از کشور است. پی، ایجاد تجهدف از ایجاد علی

پی عالوه بر آسیا در حال حاضر بخش اعظمی از اروپا و امریکای شمالی را پوشش داده است و در علی
 ۱۴شده و تبادل ارزی را در کشور پذیرفته  70امریکای جنوبی در حال گسترش است و در حال حاضر در 

 کند.واحد پول اصلی پشتیبانی می

 نیمه بسته

 (Venmoونمو )

عنوان پال بهپی ونمو هم مانند عنوان سرویس انتقال پول به جهان معرفی شد.پال بهتوسط پی ۲0۱۶در سال 
دست بگیرید، با این هایتان را بهپولتوانید کنترل شود و شما با استفاده از آن میکیف پول الکترونیک شناخته می

ای است. به این شکل که تر است، زیرا عملیات انتقال پول دومرحلهها پایینونمو سرعت تراکنش تفاوت که در
کنید و سپس اطالعات تراکنش را به فرد دیگر داده و آن شخص ونمو واریز می شما ابتدا پول را به حساب مجازی

ونمو این  هایکند. یکی دیگر از مزیتیافته را برداشت میونمو، پول انتقال کاربری خود درگیری از حساب با بهره
ونمو، عملیات تراکنش را لغو کنید و پول  است که شما قادر خواهید بود تا زمان برداشت پول از حساب مجازی

 را به حساب خودتان بازگردانید.
ترین اپلیکیشن حوزٔه مدیریت مالی در جهان شده ه محبوببا ارائٔه خدمات رایگان، این کیف پول تبدیل ب

ترین میلیارد دالر پول انتقال دهد و تبدیل به موفق ۱7.۶است بیش از توانسته  ۲0۱۶است. در سال 
 پال شود.پی زیرمجموعٔه
ها آناین کیف پول اگر بخواهند از طریق کارت بانکی و یا یک حساب بانکی پول انتقال دهند، از  کاربران

مرتبه در روز از  ۳شود و افراد قادر خواهند بود به شکل کامالً رایگان تا هیچ کمیسیونی دریافت نمی
های های اعتباری وابسته به کمپانیاپلیکیشن ونمو پول انتقال دهند، اما اگر بخواهند از طریق کارت طریق
درصد کمیسیون بپردازند که از نظر  ۳تا  ۱د و ویزاکارت پول انتقال دهند، بای مسترکارت دهنده مانندارائه

 میزان بسیار مناسب است.
 شود.دالر در هفته محدود می ۲۹۹۹اپلیکیشن ونمو به  وانتقاالت درنقل

 نیمه بسته

 (PayTMام )تیپی

کیف  ۲0۱0دهندٔه سرویس کیف پول در کشور هندوستان است که در سال ترین ارائهام یکی از بزرگتیپی
عنوان اولین شرکت هندی توانسته است مجوزهای الزم جهت انجام ام بهتیود را ایجاد کرده است. پیپول خ

میلیون کاربر داشته و با  ۲50، این کیف پول بیش از ۲0۱7های بانکی دریافت کند. در سال دادن پرداخت
در  کاربر در هندوستان برسد. میلیون 500به بیش از  ۲0۲0بینی شده است در سال بابا پیشگذاری علیسرمایه

 ترین شبکه کیف پول دنیا را در آسیای شرقی ایجاد کرده است.ام بزرگتیپی پی وواقع، اتصال علی
توانند ام میتیپی اکنون کاربرانپی همبابا و یکپارچگی این کیف پول با علیگذاری علیبا ورود و سرمایه

پی در کشور چین نیز پول انتقال دهند. همچنین کاربران های علیهبا استفاده از این اپلیکیشن به پذیرند
توانند با استفاده از این اپلیکیشن به کاربران و پذیرندگان هندی پی نیز در کشور هندوستان میاپلیکیشن علی

 .پول پرداخت کنند و خریدهای خود را انجام دهند

 نیمه بسته

                                                                                                                                                                                                      
1 Isis 
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به دوستان و آشنایان و  ی ازجمله ردوبدل کردن پیامهایام برای جذب کاربران خود عالوه بر ویژگیتیپی
های درون توانند از دیگر برنامهامکان درخواست و ارسال پول از طریق این سرویس، حاال کاربران می

کننده، اخبار، مسابقات کریکت، و بازی های زنده تلویزیونی و ویدیوهای سرگرماپلیکیشنی مانند مشاهدٔه برنامه
 .مند شوندرایگان بهره صورتکردن به

کارت فلیپ
(FlipKart) 

های فروش کاال در هندوستان است. این شرکت وکارهای نوپا و سایتترین کسبیکی از موفق کارتشرکت فلیپ
این شرکت به والمارت فروخته شد که  ۲0۱۸ایجاد کرد و در سال  ۲007بستر تجارت الکترونیک خود را در سال 

 میلیارد دالر درآمد حاصل صاحبان آن شده است. ۱۶طریق حدود از این 
منظور تسهیل خرید کاال و به ۲0۱۶ها و رشد فنّاوری، این شرکت کیف پول خود را در سال با توجه به نوآوری

خدمات به مشتریان خود ارائه کرده است. این کیف پول از نوع کیف پول بسته است که امکان خرید کاال و خدمات 
 کنند، وجود دارد.های مشابهی که این نوع از کیف پول را صادر میاز همین شرکت و یا شرکت

 بسته

 های الکترونیکمنبع: تارنمای کیف پول
 

 الکترونیک تجربٔه کشورهای اسالمی در استفاده از کیف پول ۲.۸.۱
توانسته  جدیدفنّاوری  عنوانبه کیف پول الکترونیکشده است و  منجر سیاری از معامالت سنتیبه تسریع ب الکترونیکی هایپرداختتوسعٔه 
 از های جدید ایجاد نکرده بلکه استفادهگونه ممنوعیتی در استفاده از فنّاوریهیچ ین راستا، اسالمدر ا کند. تررا آسان یهر نوع پرداختاست 
منظور تسهیل های الکترونیک در جهان، کشورهای اسالمی نیز بهیف پولرو، با توسعٔه کازاین .کندمی تصدیق نیز بشر منافع سود به را عقل

 های موجود هستند.دنبال استفاده از فرصتهای خرد با ترویج و ایجاد این ابزار پرداخت منطبق با شریعت بهپرداخت
به سایر کشورها همواره با سرعت که ورود فنّاوری و توسعٔه کیف پول الکترونیک در کشورهای اسالمی نسبتدهد ها نشان میبررسی

پذیری فنّاوری کیف پول الکترونیک با اصول تری در حال پیشروی است. شاید یکی از دالیل آن نگرانی کاربران اسالمی از میزان انطباقپایین
و عقود اصول  ها بر مبنایعملیات آن ی با توجه به اینکهاسالم یهابانکهای الکترونیک بانکی در در واقع، صدور کیف پولشریعت است. 

باید ازلحاظ قراردادی، صحیح و بر مبنای شریعت باشد. از سوی  گیرد،انجام می رهیو غه، جار، ارابحه، متکارمضاربه، مشهمچون  یشرع
واسطٔه تراکنش وکارها بهاز فروشندگان و کسبها . آنپردازنددرآمد میکسب به  متعدد قاز طر کیالکترون هایولپ فیصادرکنندگان کدیگر، 

را در  مشخص پول یمقدار کیپول الکترون فیکاربران ک کهییعالوه، از آنجابهکنند. یم دریافت ییهاونیسیکم کیالکترون هایپول فیک
. لذا بررسی کنندیم افتیشده توسط کاربران سود درگذاریسپرده وجه نیاز ا زیصادرکنندگان نلذا دارند، یکیف پول الکترونیک خود نگه م

های الکترونیک منطبق با شریعت شود، در کشورهای اسالمی و برای ایجاد کیف پولگونه از موارد که منجر به خلق پول و کسب سود میاین
 یرد.باید با حساسیت و نظارت بیشتری صورت گ

های فعالیت قمار، و غرر، گونه عناصری همچون ربا،با هیچ کهیمادام امروزی، معامالت و های مدرنفنّاوری شرع، مطابق اصول
رو، برخی از کشورهای اسالمی نیز با اصل ممنوعیت ربا در این ابزار پرداخت به است. ازاین ناعادالنه همراه نباشد، حالل و غیرقانونی

در  کیپول الکترون فیک رشیپذدهد که ها نشان میاند. بررسیهای خرد اقدام کردهل الکترونیک برای تسهیل پرداختتوسعه کیف پو
نظارت و  «یاسالم کیپول الکترون فیک» هایی مبنی برنامهنییآ ای قرار دارد و دستورالعملخود  ییابتدا احلدر مرکشورهای اسالمی هنوز 

پذیری های موجود ازلحاظ میزان انطباقاما با توجه به نگرانی؛ طور عمومی تدوین نشده استازلحاظ شرعی بهمربوط به آن  هایبر تراکنش
ای در نظر دارند هر یک از کشورهای اسالمی همواره این مسئله را دغدغه ربطیذسازوکار کیف پول الکترونیک با اصول شریعت، مقامات 

را با اعتماد کامل  فنّاوری پرداخت دلگرمی الزم جهت پذیرش اینبه کاربران مسلمان الکترونیک بدون ربا بتوانند  هایتا با ایجاد کیف پول
 (.INCEIF ،۲0۱۹و  ISRAبدهند )

طور جامع در دسترس نیست، اما بررسی منطقٔه وضعیت آماری کل کشورهای اسالمی ازلحاظ میزان استفاده از کیف پول الکترونیک به
درصدی  ۲۱کیف پول الکترونیک با سهم ، ۲0۱۸سال در دهد که خاورمیانه و شمال آفریقا که متشکل از کشورهای اسالمی است، نشان می

کارت اعتباری و کارت برداشت نیز سهمی بسیار  ،حالهای الکترونیک به خود اختصاص داده است، بااینختبیشترین سهم را در پردا
 (.۲0۱۸د )گزارش پرداخت جهانی، اننزدیک به کیف پول الکترونیک در این سال داشته

های درصد از تراکنش ۲۴تنها ، الکترونیکها از کیف پول استقبال کم شرکتدلیل به ۲0۲۲دهد تا سال شده نشان میبینی انجامپیش
انکی و فاکتور الکترونیک نیز افزایش بفروشگاهی از کیف پول انجام گیرد. سهم انتقال بین های پایانٔهدرصد از تراکنش ۸الکترونیکی و 

 (.7-۱و  ۶-۱ت )شکل خواهد یاف
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 درصد(خاورمیانه و شمال آفریقا )های پرداخت الکترونیکی در روش. ۶-۱شکل 

توجه  ِدرصد افزایش خواهد یافت، اما هنوز هم پرداخت نقدی بخش قابل ۴۴سهم کارت برداشت به  ،فروش پایانٔه با هایدر پرداخت
های پرداخت در خاورمیانه و درصدی را به خود اختصاص خواهد داد. درمجموع آمارها حاکی از آن است که الگوی مهاجرت سیستم ۳0

با سرعتی بسیار کند  کشورهای اسالمیالخصوص به های جهان خواهد بود و ورود فنّاوری علیمتفاوت از سایر بخششمال آفریقا بسیار 
 .پیش خواهد رفت

 

 
 

 های فروش در خاورمیانه و شمال آفریقا )درصد(با پایانه های پرداختروش. 7-۱شکل  
 

های الکترونیک اسالمی بسیار محدود و شده در حوزٔه کیف پولدهد، مطالعات و تحقیقات انجامکشورهای اسالمی نشان می بررسی
هاست. البته الزم به ذکر است، اندک است و تنها محدود به معرفی نام کیف پول ایجادشده بدون اشاره به نوع قرارداد و بحث فقهی آن

گرفته شده است و همواره بررسی مالحظات  در نظرطور خاص ها بهه همان ممنوعیت رباست در تمام این کیف پولمشخصه و معیار اصلی ک
 گذاران در هر کشور مطرح شده است.های مهم مسئولین و قانونعنوان یکی از دغدغهشرعی آن به
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 مالزی 
عنوان پیشگام در بانکداری اسالمی توانسته است اقدامات هرغم کندی توسعٔه کیف پول الکترونیک در کشورهای اسالمی، مالزی بعلی

ها، و حمایت از تجارت الکترونیک توجهی در توسعٔه این ابزار پرداخت انجام دهد. دولت مالزی از نظر بسترسازی شرایط، زیرساخت ِقابل
های رقابتی های راهبردی و تقویت مزیتفعالیت کارگیریهای مهمی برداشته است. هدف راهبردی دولت مالزی از تجارت الکترونیک بهگام

و انتشار  ۲00۶تصویب و اجرای قانون تجارت الکترونیک سال ای است که برای رسیدن به این منظور نیز در صنعت ارتباطات و چندرسانه
 را به انجام رسانیده است. ۲0۱۳قانون خدمات مالی و خدمات مالی اسالمی سال 

 توان به دو دستورالعمل زیر اشاره کرد:پول الکترونیک نیز میدر زمینٔه توسعٔه کیف 
  منظور اطمینان از امنیت و حفظ ثبات در سیستم مالی بهتوسط بانک مرکزی مالزی انتشار دستورالعمل مربوط به پول الکترونیکی

 ؛ و۲0۱۹در سال  کشور
  ۲0۱۹سال  در الکترونیک جهت انطباق با شریعتانتشار دستورالعمل بانک مرکزی مالزی برای صادرکنندگان کیف پول. 

را برای رعایت موارد زیر  ،های الکترونیک با شریعتمنظور انطباق سازوکار کیف پولبهدر این دستورالعمل، بانک مرکزی مالزی 
 است: کرده الزامیصادرکنندگان کیف پول الکترونیک 

 ؛کیف( به میزان مبلغ )ارزش( دریافتیشده در برابری ارزش پول الکترونیکی منتشرشده )ذخیره 
  ؛از مانده کیف پول الکترونیکبه کاربران عدم تخصیص وام 
 شده در جهت افزایش ارزش پول الکترونیک ذخیره و هرگونه مبلغ اضافی در قالب ربا به کاربرانپرداخت سود )منفعت(  عدم

 کیف پول؛ و
  خالف شریعت( های غیرقانونیفعالیتدادن پول الکترونیکی برای انجام ممنوعیت انتشار(. 

حفظ ثبات مالی در کشور و همچنین ترویج سیستم سالم  شاملربا برای بانک مرکزی ضمن جلوگیری از این دستورالعمل اهداف مهم 
 (.۲0۱۹است )زولفکی و دیگران، مورد اعتماد مردم  و

اخت الکترونیکی در مالزی، سهم کیف پول الکترونیک تنها های مختلف پرددهد که در میان روشهای آماری نیز نشان میبررسی
پی مورگان، بانکی همواره بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است )جیدرصد بوده و استفاده از کارت و انتقال بین 7حدود 
۲0۱۹.) 
 

 
 مالزی )درصد(پرداخت الکترونیکی در  مختلف هایروشسهم . ۸-۱شکل  

 
درصدی را تجربه کند. در  ۳۳توانسته است رشد  ۲0۱۸آغاز شده است و در سال  ۲0۱۶ توسعٔه کیف پول الکترونیک در مالزی از سال

بودن معامالت موردتوجه مند به شرعیها برای کاربران اسالمی و عالقهحال حاضر، استفاده از قراردادهای اسالمی در برخی از کیف پول
 و دررود شمار میهای رایج و پرکاربرد در کشور مالزی بهبانک از نمونه، و مای۳پِی، گرب۲، فِیو۱ی بوستهاپول یفک قرار گرفته است که

 (.۲0۱۹های آن پرداخته شده است )زولفکی و دیگران، به بررسی ویژگی 5-۲جدول  
 عمان 

یم. بانک هست ۲0۱۹های اسالمی کشور عمان در سال عالوه بر مالزی، شاهد ایجاد چندین کیف پول الکترونیک اسالمی توسط بانک
                                                                                                                                                                                                      
1 BOOST 
2 FAVE 
3 Grab Pay 

۱۱

۷

۷

۲۹

۴۶

سایر

نقد

کیف پول الکترونیک

کارت بانکی

انتقال بین بانکی
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های موبایلی در کشور کرده است. ازلحاظ اندازی پرداختاقدام به راه ۱فارسیجخلعنوان اولین کشور در منطقٔه حوزٔه مرکزی عمان به
ای توسعٔه بخش الکترونیک خود تصویب عنوان بستری بربه ۲00۸گذاری، دولت عمان قانون و مقررات مبادالت الکترونیک را در سال قانون

 کرده است.
و پرداخت  ۲ها نیز، بانک مرکزی عمان دستورالعمل شمول مالیدر راستای توسعه و ترویج ابزارهای پرداخت الکترونیک و کیف پول

به تصویب و اجرا درآورده است. این صنعت در کشور عمان بسیار نوپاست و هنوز  ۲0۱۸دیجیتال دولت الکترونیکی را در سال 
اما همچنان ؛ توسط بانک مرکزی عمان منتشر نشده است برای صادرکنندگان کیف پول الکترونیک جهت انطباق با شریعتی دستورالعمل

 (.۲0۱۸اند )الکشمی، ل الکترونیک را معیار اصلی اقدامات خود قرار دادهممنوعیت ربا در کیف پو
است  5و نزوا 4، میثاق۳های العزاند که شامل کیف پولهای الکترونیک اسالمی اقدام کردهدر عمان سه بانک اسالمی به ایجاد کیف پول

های هر یک از به بررسی ویژگی 5-۲رود. در جدول شمار میها بههای مشترک میان آنکه ممنوعیت ربا و دریافت نکردن کارمزد از ویژگی
 ها پرداخته شده است.کیف پول

 های الکترونیک در کشورهای اسالمیهای نمونه کیف پولمعرفی ویژگی ۳.۸.۱
 پردازیم.های اسالمی موجود در کشورهای مختلف میف پولدر این بخش به معرفی برخی از کی

 های الکترونیک در کشورهای اسالمیهای نمونه کیف پول. کارکردها و ویژگی۳-۱جدول  
 نوع کیف پول هاویژگی نام کیف پول

 بوست
Boost)) 

از ســال عنوان روش پرداخت بر مبنای موبایل شــروع فعالیت این کیف پول الکترونیک در مالزی به
درصــدی  5۶های الکترونیک موجود در مالزی از ســهم پول اســت که در میان ســایر کیف ۲0۱7

 اند از:های این کیف پول عبارتترین ویژگیبرخوردار است. مهم
 شود؛کیف پول الکترونیک توسط نهادهای غیربانکی ارائه و مدیریت می -
 شود؛پول واریزی در یک حساب سپرده نگهداری می -
ــارژ میران ربکا - ــت  خودپول  کیفتوانند با ش به خرید کاال و خدمات )بدون امکان برداش

 پول( بپردازند؛
 عنوان قرارداد پایه؛استفاده از عقد ودیعه به -
ـــرمایه - ـــادرکننده مجاز به س ـــپردهص ـــتگذاری س ـــده در داراییهای انباش هایی با درجه ش

 است؛ مرکزی و یا دولت( )اوراق بانک نقدشوندگی باال و تقریباً با ریسک صفر
 عدم امکان تخصیص وام و پرداخت سود به مشتری؛ -
 امکان پرداخت سود، پاداش، و تخفیف بدون مواجهه با شبهٔه ربا/ک و -
گونه گیرنده هیچکند که در آن ودیعهاین کیف پول دقیقاً مطابق مفهوم ودیعه سنتی عمل می -

 مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد. مسئولیتی در قبال جبران خسارت ندارد مگر اینکه

 نیمه بسته

 بانکمای
(MAYBANK) 

MAE 

ارائه شــده  ۲0۱۹بانک مالزی در ســال طور مســتقیم توســط مایکیف پول الکترونیک اســت که به
 های کاربردی موبایل است.است و بخشی از سرویس برنامه

مات کاربران می خد کاال و  ید  به خر با شـــــارژ کیف پول خود  ند  یٔه توان جام دادن کل و ان
 های مالی و دریافت پول از بانک و یا دستگاه خودپرداز بپردازند.تراکنش

رو، قرارداد شــرعی آن ودیعه کند. ازایناین کیف پول با ذخیره کردن پول مانند ســپرده عمل می
 عنوان قرارداد پایه(.خواهد بود )استفاده از عقد ودیعه به

گونه آید و بانک حق هیچبانک در نمیده کیف پول به ملکیت مایشده از مانهای انباشتسپرده
 ها را ندارد.تصرفی در پول و استفاده از آن

 باز

                                                                                                                                                                                                      
1 Persian Gulf Cooperation Council (PGCC)  
2 Digital Financial Inclusion 
3 Alizz Wallet 
4 Meethag Islamic ewallet 
5 Nizwa eWallet 
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شـــده اســـت بدون آنکه این مبلغ  برای کیف پول ســـقف مشـــخص و محدودی در نظر گرفته
 تضمین شده باشد.

 ی.برای جذب مشتر استراتژی بازاریابی عنوانقابلیت ارائٔه سرویس تخفیف به

 فیو
(Fave) 

درصدی به ارائه خدمات و تسهیل انتقال پول  ۲۲اندازی و با سهم راه ۲0۱7فیو در مالزی از سال 
سوب می برای معامالت آنالینپردازد. در واقع این کیف پول دروازٔه پرداخت می شود که در آن مح

 .شود تا عملیات تسویٔه خرید را انجام دهدپول مستقیماً از حساب بانکی شما گرفته می
در این کیف پول، پول در کارت اعتباری و حســــاب بانکی کاربر باقی مانده و بدون نیاز به 

ن )مشتری( به کیف پول، فقط باعث تسهیل انتقال پول از حساب بانکی کاربرا رویذخیره پول بر 
 شود.فروشندگان می

 عنوان استراتژی بازاریابی برای جذب مشتری.تخفیف )برگشت بخشی از پول( به هایکوپنارائٔه 
 در کیف پول )منطبق با قراردادهای اجاره، جعاله، و وکالت( Serviceیا  Ujrahاستفاده از قرارداد 

 در قالب هبه. شبهٔه رباامکان پرداخت سود، پاداش، و تخفیف بدون مواجهه با 

دروازه پرداخت 
)کیف پول 

 دیجیتال(

 العز
(Alizz Wallet) 

 در عمان ایجاد شده است. ۲0۱۸این کیف پول توسط بانک اسالمی العز در سال 
توانند از طریق نام کاربری بدون نیاز به وارد کردن شـــماره مشـــتریان از طریق این کیف پول می

ـــاب، وجوه را از کیف پول ـــایر کیف پول حس ـــرفخود به س نظر از نوع های موجود در عمان، ص
 ها انتقال دهند.بانک مورداستفاده آن

 پذیر است )بدون کارمزد(.امکان انتقال وجوه توسط این کیف پول بدون پرداخت هزینه امکان
بانی زبان ــــتی با پش ــــی و عربی، در پلتفرماین کیف پول  ندروید های آیهای انگلیس اواس و ا

 دسترسی است.ابلق
های اصلی آن است طور مشخص اعالم نشده است؛ اما ممنوعیت ربا از ویژگینوع قرارداد به

 شود.و بیشتر بر مبنای اجره و قرارداد اجاره یا جعاله تنظیم می
حســاب خود، انتقال پول در توانند با اســتفاده از این کیف پول به پرداخت صــورتکاربران می

 ها بپردازند.کشور، پرداخت هزینه کارت اعتباری، و سایر تراکنشداخل و خارج از 
هــای آتی برای کــاربران هــای پرداخــتهــای جــدیــد و یــادآوریدارای قــابلیــت اعالن تراکنش

 )مشتریان(.

 باز

 نزوا
(Nizwa) 

ــالمی نزوا به ــال بانک اس ــالمی در عمان یا ایجاد این کیف پول در س ، ۲0۱7عنوان اولین بانک اس
 نزدیکی بانکداری سازگار با شریعت و مشتریان شده است. باعث

با توجه به نوآوری و برنامٔه جدید موجود، عملیات مالی اسالمی برای مشتریان بانکی و غیربانکی 
 گیرد.پذیر شده است و تنها با استفاده از شماره تلفن همراه، انتقال وجوه فوری صورت میامکان

های اصلی آن است الم نشده است؛ اما ممنوعیت ربا از ویژگیطور مشخص اعنوع قرارداد به
شــــود، امنیت برتر پرداخت، رمزگذاری و بیشــــتر بر مبنای اجره و قرارداد اجاره یا جعاله تنظیم می

 دهدمی پیشرفته، راحتی، و کارایی را ارائه
 شود:های زیر خالصه میخدمات این سیستم در فعالیت

 ها؛کیف پول انتقال رایگان وجوه بین -
 های خودپرداز بانک نزوا؛برداشت پول نقد بدون کارت از دستگاه -
 حساب و قبوض و امکان شارژ تلفن همراه؛پرداخت صورت -
قابلیت دســـترســـی برای کلیٔه مشـــتریان بانک نزوا و همچنین کاربران دیگر )غیرمشـــتری  -

 بانک(؛ و
 کارایی باال.افزایش امنیت در پرداخت، رمزگذاری پیشرفته، راحتی، و  -

 باز

کیف پول اسالمی 
 میثاق

(Meethaq) 

 در کشور عمان ایجاد شده است. ۲0۱۸کیف پول میثاق توسط بانک اسالمی میثاق در سال 
این نوع کیف پول به هر کسی که دارای حساب در بانک اسالمی میثاق است اجازٔه دسترسی 

 کند.از طریق تلفن همراه را فراهم می
یٔه میکاربران  جام دادن کل مات و ان خد کاال و  ید  به خر با شـــــارژ کیف پول خود  ند  توان

 .های مالی و دریافت پول از بانک و یا دستگاه خودپرداز بپردازندتراکنش
 پذیر است.های بانکی به این کیف پول امکانها و کارتامکان اضافه کردن کلیٔه حساب

 باز
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 اب بانکی وجود دارد.امکان بازگشت پول از کیف پول میثاق به حس
رو، قرارداد شــرعی آن ودیعه کند. ازایناین کیف پول با ذخیره کردن پول مانند ســپرده عمل می

 عنوان قرارداد پایه(.خواهد بود )استفاده از عقد ودیعه به
 های دیگر )فاقد حساب در بانک میثاق( وجود دارد.امکان انتقال وجه به کاربران و کیف پول

 حساب و قبوض.تپرداخت صور
 شده و مدیریت پرداخت در کیف پول میثاق وجود دارد.های انجامامکان مشاهدٔه تراکنش

 کلیٔه خدمات و انتقال وجوه کامالً رایگان است.
 ISRA ،۲0۱۸و  های الکترونیکتارنمای کیف پول ؛۲0۱۹منبع: زولفکی، 

 

 وضعیت کیف پول الکترونیک در ایران ۹.۱
های فنی و قانونی استفاده اندازی زیرساخترود که در دنیای امروزه کاربردهای فراوانی دارد، راهشمار میهایی بهخرد یکی از انواع پرداختپرداخت 

، روازاین .عمل آوردهای بسیاری جلوگیری بهوکارهای جدید مهیا و از هزینهاندازی کسبتواند بسترهای الزم را برای راهاز کیف پول الکترونیک می
های خرد و کیف دهی پرداختدر سامانو اقدامات بانک مرکزی  ۱۳۸۲تبصره مصوب  7مادٔه و  ۸۱تصویب قانون تجارت الکترونیک مشتمل بر 

مرکزی گذاری و اقدامات بانک روند مقررات ۹-۱رود. شکل شمار میگذاری در این حوزه بههای قانونی و مقرراتازجمله فعالیت پول الکترونیک
 دهد.های خرد و کیف پول الکترونیک را نشان میدهی پرداختمنظور سامانبه
 
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 کیف پول الکترونیک توسط بانک مرکزی ایران گذاری در حوزٔهمراتب مقرراتسلسله. ۹-۱شکل  
 

با اجرایی شدن رفت انتظار میو بانک مرکزی آغاز شد  توسط ۱۳۸۳و  ۱۳۸۲های از سال (کیف پول الکترونیکو تعریف کیپا ) طراحی
، بانک ۱۳۸7کاسته شود. در سال  آن، این روش جایگزین وجه نقد در تعامالت شده و از استهالک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار باالیی
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  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
 

۱۱۹ 

یین و پیشبرد هرگونه طرح تبصورت کلی در سند ابالغی با همین نام مرکزی الگوی کارکردی صدور و راهبری کیف پول الکترونیک )کیپا( را به
 ذیل است: ها را در چهارچوب آن مجاز اعالم کرد. برخی از موارد موجود در این الگو به شرحکیف پول الکترونیک در بانک

نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک  انتقالقابلنام و خواص حقوقی کیف پول الکترونیک با سایر ابزارهای پرداخت بی -
 مرکزی مشابهت دارد.

برخط های خطی، نیازی به بسترهای مخابراتی و تأییدیهگیری آن از فنّاوری پردازش برونتبادالت مبتنی بر کیپا با توجه به بهره -
 ثانیه است. ۱نداشته و زمان انجام تراکنش در آن عمدتاً زیر 

انٔه فیزیکی آن، و نیز لزوم سرعت و سهولت در پردازش پیگردپذیر نام بودن رسهای کیپا با توجه به ارقام کوچک مبادالت، بیتراکنش -
 رود.شمار میبنابراین، سرقت فیزیکی کیپا در حکم سرقت پول به؛ نیست

 شود.شود و با صفر شدن ارزش آن، جسم رسانه باطل نمیار قابل شارژ تلقی میکیپا ابز -
پذیر است. حجم نقد کیپا دربردارندٔه ارزش نقد در ذات خود است و صدور نقد در قالب کیپا منحصراً توسط بانک مرکزی امکان -

 ده است.صورت تعهد در ترازنامٔه بانک مرکزی ثبت شالکترونیک صادرشده در شکل کیپا به
 چک بانک مرکزی است.ها و مؤسسات با تبادالت کیپا همانند اسکناس و مسکوک و نیز ایراننحؤه رفتار حسابداری بانک -
 بانک مرکزی(. ۱۴۶۸کیپا از فنّاوری ارتباط غیرتماسی استفاده خواهد کرد )الگوی صدور و راهبری کیپا، بخشنامه شماره  -

ویج خدمات کیف پول الکترونیک با موفقیت همراه نبود که اتخاذ نکردن رویکرد یکپارچه در شبکٔه بانکی رغم تدوین دستورالعمل فوق، ترعلی
های های مناسب در مکانشده در این حوزه، نبود بستر و زیرساختسازیهای پیادهبراین، پراکندگی طرحرود. عالوهشمار میهای اصلی بهاز چالش

 توان از عوامل موفق نبودن برشمرد.های بدهی در میان مردم را میگی استفاده از کارتهای ریز، و گستردپذیرش پرداخت
های قبلی تشکیل بندی فعالیت، کارگروهی متشکل از کارشناسان بانکی و فعاالن حوزٔه پرداخت با هدف متمرکز کردن و جمع۱۳۹0از سال 

منجر شد و برای اظهارنظر کارشناسان روی خروجی بانک مرکزی قرار گرفت.  ۲نویس مقررات عمومی سپاس و کیپا و خروجی آن به تدوین پیش
هزار تومان را با  ۴0دهد تا مبادالت با مبالغ خرد معموالً کمتر از وکارها امکان میمطابق آن دستورالعمل، کیف پول الکترونیک به مردم و کسب

ال به زیرساخت بانکی انجام دهند. در این حالت، مشتری با مراجعه به بانک لحاظ اتصخطی بهاستفاده از سازوکار پردازش الکترونیک برون
 تواند درخواست صدور کیف پول الکترونیک کارتی کند، بانک نیز بر اساس مجوز دریافتی از بانک مرکزی با استفاده از کلیدهای صدور، شارژ،می

 (.۱۳۸7کیپا، کند )الگوی صدور و راهبری و دشارژ اقدام به صدور کیف پول می
سال  ها، بانک مرکزی دروکارهای در حوزٔه پرداخت و تعیین چهارچوب مشخص برای فعالیت و نظارت بر آنبا توجه به اهمیت توسعٔه کسب

الزامات و فرایندهای »تحت عنوان  ،های خردهای الزم در خصوص پرداختدن زیرساختکربرای مهیا را وزیران تئهی نامٔهتصویب ،۱۳۹7
با همین رویکرد، . دکرابالغ ( هاهای پرداخت و بانکفعاالن نظام) تصویب و به بازیگران این عرصه« بانان در نظام پرداخت کشوررایی پرداختاج

. است بندی کردهتقسیم« بانپرداخت»و « یارپرداخت»های پرداخت را در دو گروه وکارهای نو در نظامهای نوین بانک مرکزی، کسبفنّاوری حوزٔه
های ه با شرکتشداساس قرارداد منعقد شخص حقوقی است که در چهارچوب سند تدوینی و بر»یار به معنای در تعریف بانک مرکزی پرداخت

های بدون حضور کارت ازجمله یار پرداختکند. پرداخته با شرکت شاپرک فعالیت میشدمنعقد نامٔهخدمات پرداخت و تفاهم دهندٔهارائه
شخص حقوقی »بان همچنین پرداخت« .کندشاپرک ارسال می های همراه را دریافت کرده و به شبکٔهای مبتنی بر زیرساختبرنامهی درونهاپرداخت

 «.کندارزش الکترونیکی فعالیت می خدمات مبتنی بر ذخیرٔه ه با بانک از طریق ارائٔهشداساس قرارداد منعقد است که در چهارچوب این مستند و بر
و مقررات انضباطی  ،بند تهیه شده و الزامات، اختیارات، فرایندهای پرداخت و تسویه، اعتبار کیف پول ۱۴بان که در نگاهی به مستند پرداخت

ان بای از این فرایندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداختدهد که بخش عمدهکند، نشان میبانان ترسیم میو مدیریت ریسک را برای پرداخت
شبکه های درونارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنش خدمات مبتنی بر ذخیرٔه» طشود و در عمل این نهادهای جدید فقانجام می
ضوابط، و  )الزامات، فرایندها در اختیار بانک است کنند و بقیٔهه میئارا« شودکیف پول تبادل می کیف پول و پذیرندٔه بان میان دارندٔهپرداخت

سازی و تدوین حال، هرچند مدیران بانک مرکزی بارها به لزوم پیاده(. بااین۱۳۹7بانان در نظام پرداخت کشور، فرایندهای اجرایی فعالیت پرداخت
راهبری کیف پول اند، هنوز این قوانین نهایی نشده است و تا زمانی که قوانین مشخصی برای قوانین مربوط به کیف پول الکترونیک تأکید کرده

 ۱.توان امیدوار بود که این سرویس در اختیار مردم قرار گیردالکترونیک تدوین نشود، نمی

                                                                                                                                                                                                      
های الکترونیک ازلحاظ آماری وجود نداشت. در این زمینه ها در ایران، امکان بررسی وضع کیف پولبا توجه به نبود دسترسی به آمار رسمی از فعالیت کیف پول ۱

های مالی، سهم بازار، میزان شارژ ماهانه، تراکنشرغم درخواست اطالعات آماری ازجمله تعداد کاربران فعال، حجم و تعداد های متعددی انجام گرفت و علیپیگیری
 های موجود، اما هنوز اطالعاتی ارسال نشده است.و غیره از برخی از کیف پول



 اقتصاد یهادر رفع چالش دیو ام ریدولت تدب ریتداب                                                                                                           
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با در نهایت  .استنمودهپول الکترونیکی  کردن دستورالعمل کیفقدام به نهاییا چندین بار بانک مرکزی بان،از زمان انتشار مستند پرداخت
ضوابط صدور کیف  ۱۳۹۹در شهریورماه سال  شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، بانک مرکزیتوجه به توسعه فضای کسب وکار و 

 را به شبکه بانکی کشور« ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»الکترونیک پول را تحت عنوان 
 ه در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشورنهادهای جدید کدر این دستورالعمل،  .ابالغ کرد

در  .اندهای بسیار خرد )پرداخت ریز( و برون خط ظهور کردهشوند، به منظور تسهیل پرداختالکترونیک پول نامیده می راهبران کیفتحت عنوان 
هستند که طبق قراردادی با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در  اشخاص حقوقی پول راهبران کیف الکترونیکواقع، 

 شوند.و به اختصار راهبر نامیده می حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیک پول فعالیت خواهند کرد
را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد  مبتنی بر حساب« کیف الکترونیک پول» توانندبر این اساس مؤسسات اعتباری می

« یک»ماده « الف»به استناد بند  .خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازندهای برونو انجام تراکنش« کیف الکترونیک پول»قرارداد با راهبران 
قانون پولی و بانکی کشور و به منظور  ۱0ماده « ب»هیأت وزیران و بند  ۱۳۹7آبان ماه  ۱5مورخ  5۴۲5۱.ت ۱07۸۳7تصویب نامه شماره 

توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد )پرداخت ریز(، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط 
 .بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفتمندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده و صالحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول 

و تعهدات  ، الزاماتهای مجازشرایط عمومی راهبری، صدور کیف و انواع تراکنشتهیه شده و  فصل 5راهبران کیف الکترونیک پول در مستند 
ها تحت مفاهیم جدید کیف  پول غیرفراگیر لشده انواع کیف پو. در دستورالعمل جدید ارائهکندترسیم میراهبران را برای  پذیریراهبر و تعامل

های الکترونیک پول فراگیر دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیف)حلقه بسته( و کیف فراگیر )باز( بازتعریف شده است و 
مبتنی بر حلقه   «کیف الکترونیک پول»لذا کند. های درون و برون شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش میبرخط، تراکنش

کیف الکترونیک »صرفًا ارایه خدمات پرداخت از طریق « کیف الکترونیک پول»موضوع فعالیت راهبر  و بسته، در دامنه این ضوابط قرار ندارد
 و سایر موارد مرتبط با آن است. « پول

های های ملی پرداخت یا از طریق سامانهبه کیف از طریق سامانهی، کیفهای افزایش موجودی، کاهش موجودتراکنش در دستوالعمل موجود،
های افزایش موجودی و کاهش موجودی مربوط به کیف شخص را از سویی موسسه اعتباری عامل موظف شده ریز تراکنش .شودبانکی انجام می

ضابطه شاپرک در نظر گرفته شده است. شاپرک برای نظارت مسئولیت نزد خود نگهداری کرده و روزانه به نهاد ناظر ارائه کند. نهاد ناظر در این 
و نحوه مدیریت حساب واسط توسط موسسه اعتباری عامل را برعهده خواهد داشت.  انایجاد سامانه جامع پایش کیف و نظارت بر عملکرد راهبر

ای های دورههای روزانه، گزارشگان کیف، دریافت تراکنشای است که به منظور ثبت و نگهداری اطالعات دارندسامانه جامع پایش کیف سامانه
 مؤسسات فعاليت )ضوابط .از موسسه اعتباری عامل و راهبر و نیز در صورت نیاز تبادل پیام در تراکنش بیرون شبکه راهبر ایجاد خواهد شد

 (۱۳۹۹کشور،  پرداخت نظام در پول الکترونيک کيف و راهبران اعتباری
پول برای افراد مختلف متفاوت است و راهبر با توجه به شناسایی مشتری و احراز هویت وی در این دستورالعمل سقف شارژ کیف 

های پول الکترونیکی شخصی در سه کیف این دستورالعملنسبت به تعیین سقف شارژ کیف پول مشتری اقدام خواهد کرد. طبق ضوابط 
شود و متقاضی کیف پول با انطباق اطالعات هویتی و شماره تلفن همراه شناسایی و احراز هویت میاند. در سطح اول سطح تعریف شده

برابر این شاخص  5اش و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت و کل گردش فصلی وی حداکثر موجودی کیف شخصی
های خودپرداز است که توسط بانک مرکزی ی از دستگاهاست. شاخص ریز پرداخت حدااکثر معادل سقف برداشت وجه نقد شتاب

ترین مدل احراز هویت را در هزار تومان است. در این سطح از کیف پول ساده ۲00شود. در شرایط فعلی حداکثر این مبلغ روزرسانی میبه
 نظر گرفته شده از همین رو سقف آن نیز محدود است.

شود و ات هویتی، شماره کارت یا حساب و شماره تلفن همراه شناسایی و احراز هویت میمتقاضی سطح دوم کیف پول با انطباق اطالع
حداکثر موجودی کیف شخصی او دو نیم برابر شاخص ریز پرداخت و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت خواهد بود. در اصل 

هزار تومان  ۲00مان در کیف پول خود ذخیره کند و سقف انجام هر تراکنش هزار تو 500تواند متقاضی کیف پول سطح دو در شرایط فعلی می
 شوند و باید از ابزارهای دیگری برای پرداخت استفاده شود.هزار تومان دیگر خرید خرد حساب نمی ۲00خواهد بود. خریدهای بیش از 

هیچ رفتار مشکوک و قرار نگرفتن در لیست سیاه بانک  توانند پس از یک سال و نیم فعالیت سالم و بدونمتقاضیان سطح دو کیف پول می
برابر ۱5مرکزی و نهاد ناظر و نیز عدم منع قضایی و حقوقی از دریافت این خدمات به سطح سه برسند. حداکثر موجودی کیف شخصی این دسته 

 .شاخص ریز پرداخت است اما حداکثر مبلغ هر تراکنش برابربا همان شاخص ریز پرداخت خواهد بود
گیرد. در اصل موجودی کیف پول درست مانند پول نقدی هیچ سودی تعلق نمیپول در این ضوابط تاکید شده است که به مانده موجودی کیف 

صدور کیف و صدور مجدد آن طبق این ضوابط مستلزم اخذ حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی  .است که در جیب اشخاص قرار دارد
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تواند در چارچوب توافق با موسسه اعتباری عامل مدل کسب و کاری با پذیرندگان و دارندگان کیف طبق این ضوابط راهبر می از دارنده کیف است.
پذیر است. همچنین را تعیین کرده و بر مبنای آن قرارداد خود با آنها را منعقد کند. دریافت هر گونه کارمزد بر مبنای قرارداد منعقد شده امکان

رسانی ری عامل و راهبر نیز موظفند نرخ کارمزدهای دریافتی از دارندگان و پذیرندگان کیف خود را به صورت مشخص به آنها اطالعموسسه اعتبا
. امید و خیزهای فراوان نهایی و ابالغ شد و با توجه به افتسال  ۱0تقریبا ضوابط کیف پول الکترونیکی پس از توان گفت با این اوصاف می کنند.

یا  گردد وگیری و حضور بازیگران جدید در بازار منجر به شکلدر نهایت مند کند و فعالیت فعاالن این بازار را قانون بتواندن ضوابط ای است که
 .قدرت بازیگران قدیمی را افزایش دهد

بران کیف الکترونیک پول ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راه»ضوابط صدور کیف الکترونیک پول تحت عنوان در نهایت پس از ابالغ 
بررسی فقهی »موضوع   ۱0/۱0/۹۹و  ۲۶/۹/۹۹در تاریخ ، ۱۳۹۹در شهریورماه سال  یبه شبکه بانکتوسط بانک مرکزی « در نظام پرداخت کشور

 شد و موارد ذیل به تصویب رسید:  در شورای فقهی مطرح « استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران
 جهت استفاده از ابزار کیف پول الکترونیک مجاز است. « وکالت»و « قرض»دو عقد  استفاده از .۱
در صــورت اســتفاده از عقد قرض، مبالغ موجود در کیف پول به ملکیت موســســه اعتباری درآمده، لذا ســودهایی که از این  .۲

 باشد. شود متعلق به موسسه میمحل کسب می
شود، متعلق به دارندگان جود در کیف پول و سودهایی که از این محل کسب میدر صورت استفاده از عقد وکالت، مبالغ مو .۳

 باشد. کیف می
الزم است در قراردادهایی که جهت ارائه خدمت کیف پول بین ارکان آن )موسسه اعتباری، راهبران و دارندگان کیف( منعقد  .۴

 شود، رابطه فقهی طرفین به صورت شفاف مشخص شود.   می
 واقعی بابت ارائه خدمت کیف پول، توسط موسسه اعتباری مجاز است. دریافت کارمزد .5

 های الکترونیک در ایرانهای نمونه کیف پولمعرفی ویژگی ۱.۹.۱
دازیم. با توجه به نبود دستورالعمل و مصوب پرهای الکترونیک موجود در ایران میبندی برخی از کیف پولدر این بخش به معرفی و طبقه

های موجود با معیار جهانی یقی ازلحاظ نوع کیفو دقبندی مشخص استناد توسط بانک مرکزی در ایران، الزم به ذکر است، طبقه ِقابل
 ۴-۱هایی که در جدول های هر یک از کیف پولته، و باز( ارائه نشده است. لذا در این بخش با توجه به کارکردها و ویژگیبس)بسته، نیمه

 ترین نوع کیف پول پیشنهادی ارائه شده است.آورده شده است، نزدیک
راهبران کیف الکترونیک پول در نظام ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و »شایان ذکر است، بر مبنای آخرین دستورالعمل بانک مرکزی 

به شبکه بانکی ابالغ شده، به دو نوع کیف پول فراگیر )باز( و غیرفراگیر )حلقه بسته( اشاره  ۱۳۹۹که در شهریورماه سال « پرداخت کشور
بندی که از نظر جهانی در طبقههایی گیرد. لذا کلیٔه کیف پولهای فراگیر را دربرمیشده است که دامنٔه کاربرد ضوابط نیز تنها کیف پول

 گیرند.های باز )فراگیر( قرار میبندی ایران جزو کیف پولاند در طبقهباز معرفی شدهبسته و یا نیمهنیمه

 های الکترونیک در ایرانهای نمونه کیف پولکارکردها و ویژگی . ۴-۱جدول  
نام کیف 

 پول
 هاویژگی

نوع کیف 
 پول*

آسان 
پرداخت 

 )آپ(

طور که از نامش پیداســـت، کیف پول مجازی در موبایل شـــماســـت. هر کاری که با کیف پولتان پول آپ همانکیف 
ــــایر دهید، با کیف پول آپ هم امکانانجام می ــــت. از خریدهای روزانه، پرداخت قبوض و انتقال پول به س پذیر اس

های مختلف، همگی در کیف پول جدیدتان ها و اپلیکیشــنکاربران، انتقال وجه کارت به کارت تا پرداخت در ســایت
 .فراهم شده است

هایی نظیر سفارش غذا، خرید بلیت هواپیما و قطار و اتوبوس، سرویس کاربری: سرویس ۳0دسترسی به بیش از 
نامه، خرید شارژ و بسته اینترنتی اپراتورهای رزرو اتاق و هتل در سراسر کشور، پرداخت عوارضی آزادراه، خرید بیمه

 شود.ها افزوده میهایی که هرروز به تعداد آنلف و دیگر سرویسمخت
ــــت. تمام پرداخت ــــرویسدارای امنیت باالس ها فقط با لمس یک دکمه از کیف پول آپ پرداخت ها در این س

 شود و نیاز به درج چندبارٔه اطالعات بانکی و رمز دوم پویا ندارید.می

مشابه نیمه 
 باز**

 موجیبی

مو، شـــماره موبایل یار رســـمی شـــاپرک بانک مرکزی اســـت. در کیف پول الکترونیک جیبینوان پرداختعمو بهجیبی
اســت و بدون نیاز به رمز دوم پویا امکان پرداخت  جایگزین کارت به کارت شــود. در واقع،جایگزین شــماره کارت می

 .آسان و سریع خواهید داشت
 رونیک از طریق درگاه پرداخت وجود دارد.مو امکان افزایش موجودی کیف پول الکتدر جیبی

 :اند ازخدمات اصلی این کیف پول عبارت

مشابه 
 بازنیمه
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 انتقال وجه بدون کارمزد؛ 
 با یک کلیک؛ بدون نیاز به رمز پویا و بدون کارمزد وکارهاخرید اینترنتی آسان از کسب 
  و حتی بیشتر میلیون تومان ۱0انتقال وجه بیشتر از سقف بانکی و بدون اعمال محدودیت روزانه تا 

 پذیر است؛انتقال وجه کارت به کارت امکان
 اولین شبکٔه اجتماعی مالی در کشور؛ 
  ترین زمان؛در کوتاه… خرید شارژ، پرداخت قبض و 
 ــاب بانکی به جیبی ــال حس ــبا جهت اتص ــمارٔه ش ــتفاده از ش مو و انتقال موجودی کیف پول خود به هرکدام از اس

 شده؛شماره شباهای تعریف
  وکار؛اختصاصی کسبپنل 
 مدیریت تقلب بر پایه هوش مصنوعی؛ و 
 .سامانٔه احراز هویت تدریجی 

 با من
 در حال حاضر، فعالیت این کیف پول در خراسان رضوی است.

 خدمات این نوع کیف پول محدود به پرداخت کرایه تاکسی با کد کیوآر است.
 مشابه بسته

 کارتهمراه

ها، توانند کیف پول خود را شارژ کرده و در تمام پرداختکارت است. کاربران مییکی از امکانات همراهاین کیف پول 
 جای کارت بانکی از آن استفاده کنند.به

 میلیون ریال است. ۲حداکثر مبلغ قابل شارژ در کیف پول 
شــبا فراهم شــده اســت؛ اما  در نســخٔه جدید این اپلیکیشــن امکان برداشــت و انتقال وجه از کیف پول به حســاب

 امکان دریافت پول از دستگاه خودپرداز وجود ندارد.
 .ریال است 5000 کارمزد هر تراکنش در کیف پول

 .روز کاری بعد از درخواست است ۱ زمان واریز مبلغ به حساب، حداکثر تا
نصب کرد. خدمات  اواسآی و عامل اندرویدهای هوشمند با سیستمتوان بر روی موبایل و تبلتکارت را میهمراه

 :اند ازاصلی این کیف پول عبارت
 انتقال وجه کارت به کارت؛ 
 استعالم و پرداخت قبض؛ 
 پرداخت جریمه رانندگی؛ 
 گزارش اعتبار بانکی؛ 
 تعامل مالی با مخاطبان گوشی؛ 
 پرداخت نیکوکاری؛ و 
 .خرید شارژ و بستٔه اینترنت 

مشابه 
 بازنیمه

 کیپاد

پاسارگاد  همراه پولای جدید از کیپاد یا کیف بانک پاسارگاد با مشارکت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، نسخه
 همراه هوشمند طراحی کرده است.را در راستای توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک از طریق تلفن

، پرداختی سریع و امن و خوشایند را در حوزٔه راحتی و بدون اتالف وقتبا استفاده از این کیف پول الکترونیک به
 .کندپذیر میخدمات پرداخت عوارض آزادراهی، طرح ترافیک و آلودگی هوا، قبض، شارژ، و غیره امکان

صد و مبلغ دلخواه انتقال وجه را  شماره کارت مبدأ، کارت مق برای انتقال وجه از طریق کارت به کارت در کیپاد، 
ضـــر، ســـرویس کارت به کارت از مبدأ بانک پاســـارگاد، ملت، ملی، تجارت، پارســـیان، ســـپه، وارد کنید. در حال حا

بانک، زمین، پســتکشــاورزی، ســامان، اقتصــاد نوین، انصــار، آینده، ســرمایه، ســینا، حکمت، گردشــگری، دی، ایران
های به مقصد تمام بانک توسعه و تعاون، صنعت و معدن، خاورمیانه، مؤسسٔه اعتباری نور، و مؤسسٔه اعتباری توسعه

 زودی اضافه خواهند شد.ها نیز بهپذیر است. امکان کارت به کارت از سایر بانکعضو شبکه شتاب امکان
شهروندی مشهد، قزوین )و به زودی کرمان( از دیگر امکانات اپلیکیشن کیپاد است تا بدون افزایش اعتبار کارت 

سک شارژ بتواننیاز به مراجعه به کیو شهروندان کارت یدهای  شارژ کنید. امکان ارائٔه این خدمت به  های بلیت خود را 
 دیگر شهرهای کشور نیز در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.

ــربهیکی دیگر از قابلیت ــما های منحص ــت. ش ــاب کاربر اس ــن کیپاد انتقال موجودی کیف پول به حس فرد اپلیکیش
شده مت انتقال حساب، مبلغ اعتبار کیف پول خود را از طریق کد شبا )ثبتبه قس توانید در صورت لزوم با مراجعهمی

 .در قسمت پروفایل(، به حساب بانکی خود انتقال دهید
 :اند ازبرخی از خدمات اصلی این کیف پول عبارت

 انتقال وجه کارت به کارت؛ 
 انتقال وجه کیف پول به حساب بانکی؛ 
 پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی؛ 

مشابه 
 بازنیمه
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 پرداخت قبوض؛ 
 پرداخت عوارض طرح ترافیک؛ 
 انتقال پول به دیگر کاربران؛ 
 پرداخت نیکوکاری؛ 
 خرید بسته اینترنتی و شارژ مستقیم؛ و 
 .اشتراک و پخش آنالین فیلم و سریال آیو 

 جیرینگ

گسترده در ایران اقدام به ارائٔه سرویس دهی همراه در خاورمیانه و با پوششترین اپراتور تلفنعنوان بزرگاول بههمراه
راحتی در تمام مناطق شود بهاول باعث میهای گستردٔه همراهدهی و زیرساختکیف پول همراه کرده است. پوشش
اول داشته باشید تا کارت )اعتباری یا دائم( همراهمند شوید. تنها کافی است سیمایران بتوانید از خدمات جیرینگ بهره

 .خاطر انجام دهیدمور مالی خود را با سهولت و آرامشکلیٔه ا
 توان برایای نوین برای مدیریت امور مالی است که از آن میجیرینگ سامانه

 انتقال پول؛ 
 کارت اعتباری؛خرید شارژ سیم 
 پرداخت قبوض؛ 
 خرید؛ و 
 .سایر امور مالی روزمره استفاده کرد 

اول کارت )اعتباری یا دائمی( همراهدستگاه تلفن همراه و یک سیمبرای استفاده از خدمات جیرینگ تنها به یک 
 نیاز دارید.

مشابه نیمه 
 بسته

سیمرغ 
 تجارت

های الکترونیک سیمرغ تجارت را با هدف مدیریت پرداخت پولبانک تجارت با مشارکت شرکت سیمرغ تجارت، کیف 
 صورت کارت غیرتماسی( طراحی کرده است.خرد )به
 :اند ازخدمات این کیف پول عبارتبرخی از 

 خرید شارژ تلفن همراه؛ 
 فروشی؛های روزنامهخرید از کیوسک 
 ونقل عمومی )مترو، تاکسی، و اتوبوس(؛پرداخت کرایه سرویس حمل 
 های عمومی؛ وپارکومترها و پارکینگ 
 .پرداخت عوارض آزادراهی 

مشابه نیمه 
 بسته

 تز پارک
امکان پرداخت پارک  ۱دیاسالکترونیک تز پارک و نصب اپلیکیشن آن و یا استفاده از کد یواسبا استفاده از کیف پول 

 های اصلی شهروندان )ارومیه و اردبیل( بوده استعنوان یکی از چالشای بهحاشیه
 مشابه بسته

 تومن

کارت بانکی برای پرداخت نبودن عابر بانک و نبود امکان استفاده از  کیف پول الکترونیک تومن مشکلِ در دسترس
شده در تاکسی، مشخصات راننده به شما نمایش کند. در این کیف پول با اسکن بارکد نصبکرایه تاکسی را مرتفع می

توانید در صورت نیاز مبلغ موردنظر را تغییر دهید. با لمس دکمٔه پرداخت، مبلغ کرایه از حساب شما شود و میداده می
« کد پذیرنده»حل جایگزین اسکن بارکد، وارد کردن کد پذیرنده است. با لمس دکمٔه راه .شودمی کسر و به راننده منتقل

 .رقمی راننـده، به صفحه راننده هدایت خواهید شد 7و وارد کردن کد 
 پذیر است.شده امکان افزایش اعتبار کیف پول و خرید شارژ امکانهای تعییناز طریق درگاه

 مشابه بسته

 های الکترونیکمنبع: تارنمای کیف پول   
افزایش بندی جهانی آن پیشنهاد شده است که البته با توجه به توسعٔه فنّاوری و ها با طبقهها بر اساس کارکردها و نزدیکی ویژگی* در این بخش نوع کیف پول

 مؤسسات فعاليت ضوابط»بندی موجود در سند ازلحاظ طبقهها تغییر یابد )بندیها در طول زمان ممکن است نوع طبقههای کیف پولقابلیت
کیف پول به انواع کیف فراگیر )باز( و کیف غیرفراگیر )حلقه بسته( تعریف « کشور پرداخت نظام در پول الکترونيک کيف و راهبران اعتباری

 گیرند(.باز یا فراگیر قرار میهای های بسته در گروه کیف پولی کیف پولاستثنابههای موجود شده است. لذا کیف پول
باز در هند و برخی از کشورها وجود دارد. در این کیف پول امکان برداشت پول از دستگاه خودپرداز وجود ندارد، اما امکان انجام ** کیف پول نیمه

الکترونیک پول در نظام پرداخت ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف »تراکنش مالی وجود دارد. با توجه به تعریف موجود در 
 گیرند.های مبتنی بر سیستم باز قرار میپول بندی کیفها در ایران در طبقه، کلیٔه این نوع کیف پول«کشور

 عوامل بازدارنده توسعه کیف پول الکترونیک در ایران ۲.۹.۱
اه بوده است. لذا عوامل بازدارندٔه توسعٔه کیف پول الکترونیک در ها در ایران، توسعٔه این حوزه با کندی همررغم ایجاد انواع کیف پولعلی

 بندی کرد.بخش زیر طبقه ۴توان در ایران را می
                                                                                                                                                                                                      
1 Unstructured Supplementary Service Data, USSD 
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 عوامل آموزشی و فرهنگی:
 استفاده، چگونگی شارژ کردن کیف ِبخشی مناسب در ارتباط با مزایای استفاده از کیف پول، اماکن قابلآموزش و آگاهی نبود 

 ؛ وکیف پول و غیره وسیلٔههشده بهای انجامتراکنش مشاهدٔه نحؤه، پول الکترونیک
 تمایل به تغییر عادات و ترجیحات فعلی نبودهای بدهی در میان مردم و مقبولیت باال در استفاده از کارت. 

 عوامل نهادی:
 ؛ثرؤنبود راهبری و حاکمیت م 
  ؛انگذارپول توسط قانون های پشتیبان کیفسیاستنشدن تنظیم 
 دهندگان خدمات پرداختها، ارائههای تلفن همراه، بانکخواهی افراطی اپراتوراعتماد میان بازیگران اکوسیستم و تمامیت نبود، 

 ؛و ...
  ؛ وکنندگان خدماتهمکاری فراهم نبودفرهنگ 
 تعامل میان بازیگران مختلف نبود. 

 عوامل عملیاتی:
 فنّاوری؛( قطعیت )ریسکضعف استانداردسازی و عدم 
 سی؛افان های مجهز بهکارتها و سیمفراگیری و گسترش موبایل نبود 
 ؛پذیری مناسبهای فنی و کمبود تعاملعدم زیرساخت 
 های فروش به ها و پایانهواسطٔه تجهیز و تعویض کارتشده بهها در مقایسه با منافع کسبهای باال برای بانکتحمیل هزینه

 ول غیرتماسی و ارتقا شبکه به حالت بدون پین.سی و ماژاففنّاوری ان
 عوامل بازار:

 ؛های استراتژیکائتالف نگرفتن شکل 
 ؛نفعانتضاد منافع میان ذی 
 ؛ ووکار ضعیفهای کسبمدل 
 و نیروی انسانی ،گذاری باالی مالی، زمانینیاز به سرمایه. 

 بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران ۲
منظور گذاری این ابزار را که بهگذرد. بانک مرکزی فرایند مقرراتهای الکترونیک در ایران میپول از شروع فعالیت کیف دهه حدود یک

طور که گذشت، آخرین اقدام های خرد در اختیار مردم قرار گرفته است، در مراحل مختلف موردتوجه قرار داده است. همانتسهیل پرداخت
« کشور پرداخت نظام در پول الکترونيک کيف و راهبران اعتباری مؤسسات فعاليت ضوابط»زمینه انتشار دستورالعمل بانک مرکزی در این 

؛ تأکید شده است ۱دهندگان کیف پولبوده است. در این سند، در موارد متعددی بر ضرورت انعقاد قرارداد بین دارندگان کیف پول و ارائه
های فعال ایرانی فاقد چهارچوب قراردادی مشخصی اما اینکه این قرارداد چه نوع قراردادی باشد، مغفول مانده است. در واقع کیف پول

های احتمالی را تعیین کرد. ضمن طور دقیق تکالیف و حقوق طرفین قرارداد و همچنین مسئول جبران و تدارک زیانتوان بههستند و لذا نمی
کند. در صورت تعیین نوع قرارداد، اشکاالت شرعی متعددی ازجمله عدم قصد صحیح، اکل مال به باطل، و غرر را نیز مطرح می اینکه، عدم

شود و در صورت وانتقال پول بین دارندگان کیف پول و راهبران به قرارداد قرض منصرف میمشخص نبودن قرارداد در کیف پول، نقل
 ی مطرح خواهد شد.طورجدبه، شبهٔه ربا شدن هرگونه مبلغ اضافه ردوبدل

تبع طرح شبهات شرعی متعدد، راهبر در چهارچوب قراردادی مشخص و بهپول و  یفدارندگان کدرمجموع، قرار نگرفتن توافق بین 
پول موردبررسی در کند. شایان ذکر است، کیف ضرورت بررسی ابعاد فقهی استفاده از کیف پول الکترونیکی را در کشور ایران دوچندان می

دسترسی این گزارش کیف پول الکترونیک است. اگرچه انواع دیگری از کیف پول ازجمله کیف پول رمزارزی در کشورهای مختلف دنیا قابل
 یزدستورالعمل بانک مرک یمبنا و مورداستفاده کاربران است، در ایران فقط کیف پول الکترونیک به رسمیت شناخته شده است. در واقع، بر

و انتقال رمزارز خواهد  یرهتنها محدود به ذخ یپول رمزارز یفکارکرد کازآنجاکه الزامات و ضوابط رمزارزها،  در حوزٔه یرانا یاسالم یجمهور
 یرمزارز یهاپول کیفافزوده در داخل کشور با استفاده از رمزارزها در خدمات ارزش خدمات و ارائٔه یاکاال  یدخر یراهکارها یهتعب ، لذابود

                                                                                                                                                                                                      
دهندٔه های حقوقی ارائه(، شخصیت۱۳۹۹کشور )تابستان  پرداخت نظام در پول الکترونيک کيف و راهبران اعتباری مؤسسات فعاليت مطابق چهارچوب ضوابط ۱

 شود.عنوان راهبر کیف الکترونیک پول و به اختصار راهبر شناخته میخدمات کیف پول الکترونیک به



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
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 یٔهبر ته یبانک مرکز اوصاف و با توجه به دغدغٔه ینبا ا .(۱۳۹7رمزارزها،  الزامات و ضوابط حوزٔه ی؛)دستورالعمل بانک مرکز استممنوع 
شده است  کزمتمر یکپول الکترون یفک یفقه یگزارش بر بررس ینلذا ا یک،های الکترونخرد و کیف پول یهاپرداخت یدهپول خرد و سامان

 گزارش انجام خواهد شد. یدر فاز بعد یپول رمزارز یفک یفقه یو بررس
عنوان یکی از و همچنین پذیرش آن به رمزارزهاموجود در رابطه با ماهیت فقهی  یشرع اتتوجه به شبه رسد بابراین، به نظر میافزون 

 یبه بررسدر گام بعدی د و سپس شو یجادا در زمینٔه ماهیت فقهی آن رفع شبهات موجود یالزم است ابتدا سازوکار الزم برا اشکال پول،
از سوی دغدغه  نبودبا توجه به  یزن یجیتالد یارزهاسایر  ی مبتنی برهاپول یفکبررسی فقهی پول آن در کشور پرداخته شود.  یفک یفقه

 شود.یگزارش موکول م یبه فاز بعد کزی،بانک مر

 یکپول الکترون یفپول موجود در ک یو حقوق یفقه یتماه ۱.۲
تر، پول الکترونیکی عبارت دقیقشود. بهنامی است که در تراشٔه الکترونیکی ذخیره میلحاظ فقهی و حقوقی، کیف پول الکترونیک سند بیبه

 به ناشر سوی از الکترونیکی دهایواح که زمانی تا ادعا این. است پول مبلغی ادعای دینی است که در سند الکترونیکی تجسم یافته و نمایندٔه
 منجر نقدی پرداخت است. البته گردش پول الکترونیکی درنهایت بهانتقال قابل دیگر شخصی کیف به کیف از نشود، تبدیل رایج وجه
 (.۱۳۸۶السان، ) شودمی

عبارت کند. بهبانکی را تسهیل میآید. بلکه سندی است که گردش پول شمار نمیبر این اساس، پول الکترونیک شکلی جدید از پول به
بر همین اساس، نظام  .شد قائل آن برای جداگانه ماهیتی که شودمی آن از مانع واقعی پول طریق از الکترونیکی ارزش از دیگر، پشتیبانی

که با واحدهای  های خرد کیف پولی استای جدید برای مدیریت بانکی است که در آن، ابزار پرداختپرداخت پول الکترونیکی شیوه
آید که در سند الکترونیکی مندرج بوده و شمار میبنابراین از نگاه حقوقی، هر واحد الکترونیکی حق دینی به؛ الکترونیکی شارژ شده است

ای جدید از پرداخت محسوب و عنوان وسیلٔه پرداخت توسط اشخاص پذیرفته شده است. بر اساس این دالیل، پول الکترونیکی شیوهبه
 شود.کیف پول الکترونیک نیز ابزار آن محسوب می

 آثار حقوقی پرداخت در کیف پول الکترونیک ۲.۲
 بانکی سپردٔه برخالف الکترونیک پول .شودمی محقق تأدیه بانکی، پرداخت کارت یا و چک برخالف کیف پول الکترونیک، با پرداخت در
 که شودمی محقق کامل طوربه زمانی طلبکار به پرداخت بلکه شود،نمی منجر گیرنده حساب به کنندهپرداخت حساب از نقد وجه انتقال به

 .شود وی حساب وارد مذکور مبلغ
شود. در واقع، این وسایل با ابزارهای چک و کارت بانکی انجام می طریق از آید و پرداختشمار میبه پولی سند بانکی هایحساب

؛ شودبدهکار کردن یکی و طلبکار کردن دیگری(، پرداخت محقق میگانه )ای دوساب از طریق مبادلهدارندٔه حامکان دسترسی به بانک نگه
شود. این پرداخت مستلزم انتقال وجه از حساب یک شخص به شخص دیگر نیست. اما کیف پول الکترونیک ابزار پرداخت محسوب می

تر، انتقال واحدهای الکترونیکی از خریدار به سامانٔه فروشنده و به عبارت صحیحاگرچه از نظر خریدار با تسلیم پول الکترونیکی به فروشنده، 
 .(۱۳۸۶السان، لحاظ ناشر، انتقال مبلغی پول بین خریدار و فروشنده در آن لحظه واقع نشده است )پرداخت قطعی صورت گرفته است، به

داری ی منتشر شده دریافت کرده است، در یک حساب کلی ثبت و نگهدر واقع ناشر تمام مبالغی را که در معاوضه با واحدهای الکترونیک
شود که فروشنده از ناشر درخواست کند، واحدهای الکترونیکی را به پول فیزیکی یا سپرده کند. در این سیستم، انتقال مبلغ زمانی واقع میمی

 به این حساب است.نها بیانگر ادعای طلب دارندٔه آن نسبتشود و تنفسه مال محسوب نمیبانکی تبدیل کند. البته این حساب مجموعی فی
 موجودی افزایش و او کیف پول الکترونیک موجودی کاهش و فوری تغییر مستلزم پرداخت الکترونیکی، پول دارندٔه استفادٔه صورت در

 پرداخت خریدار، بانکی کارت یا چک وسیلٔهبه بانکی حساب موجودی از پرداخت در اما؛ است( خوانکارت) فروشنده پذیرندٔه دستگاه
 میزان همان به فروشنده حساب و بدهکار موردنظر مبلغ میزان به خریدار حساب موجبِ آن،به؛ و گیردمی صورت وجوه انتقال شکلبه

 (.۱۳۹۴سلطانی، ) شودمی بستانکار

 های شرعی کیف پول الکترونیک بازچالش ۳.۲
موجودی  های مورداستفاده در سراسر دنیا کیف پول الکترونیک باز است. دارندگان کیف پول بازپولکیف طور که گذشت، یکی از انواع همان

های مالی اقدام به خرید کاال و خدمات و انجام کلیٔه تراکنشند نسبتتوانمی کنند و از محل موجودی کیف پول خود،کیف خود را شارژ می
 و یا عملیات انتقال پول را انجام دهند. دننپول دریافت کها و یا بانکای خودپرداز هاز دستگاه ندتوانو همچنین میکنند 
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عنوان یکی از ابزارهای پرداخت خرد و همچنین توسعٔه کارکردهای آن، مستلزم سازگاری با ساختار استفاده از کیف پول الکترونیک باز به
های فقهی است، ناگزیر از این هستیم که کیف پول الکترونیک را از رچوبحقوقی کشور است. ازآنجاکه نظام حقوقی کشور منطبق با چها

 حیث مطابقت با موازین شرعی بررسی کنیم؛ چرا که در صورت فقدان مشروعیت شرعی، توسعٔه این ابزار با مشکل مواجه خواهد شد.
گیرد. عنوان ارکان اصلی این ابزار شکل مییرنده بههای پذتعامالت موجود در کیف پول بر مبنای ارتباط بین راهبران، مشتریان، و شرکت

ازآنجاکه این تعامالت دارای آثار حقوقی است، ضروری است که در قالب یکی از عقود معین یا نامعین تعریف شود. در واقع بر اساس ساختار 
های هر یک از بتوان نقش، حقوق، و مسئولیتحقوقی کشور، مناسبات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی باید در قالب قرارداد تنظیم شود تا 

کند. هر جا طرفین دچار اختالف شوند، طور روشن مشخص کرد. تعیین قرارداد پایه نقشی مهم نیز در حل منازعات احتمالی ایفا میطرفین را به
قرارداد،  یحپول و انعقاد صح یفنوع عقد مورداستفاده در ک یینتعبراین، ها بر اساس قرارداد پایه صورت خواهد گرفت. افزونداوری بین آن

 .استبرخوردار  ییباال یتاز اهم نیز ابزار پرداخت ینا یمنظور رفع شبهات فقهبه
 تواندیاست که به اعتبار آن انسان م یتیقابل یتمنظور از اهلمرحلٔه اول در تنظیم قرارداد حقوقی صحیح احراز اهلیت طرفین است. 

اهل محسوب شوند  ینمتعامل ینکها . براىبتواند حق خود را اجرا و خود را متعهد سازد ین،همچن یرد؛قرار گ یفحق شود و مورد تکل یدارا
رسد احراز به نظر میباطل است.  یتواسطٔه عدم اهلبه یستند،ن یدرش یاعاقل  یاباشند. معامله با اشخاصى که بالغ  یدبالغ، عاقل، و رش یدبا

حل تواند راهنام و ورود کاربران به کیف پول میاد با توجه به پیشرفت فنّاوری کار دشواری نباشد. دریافت کد ملی برای ثبتاهلیت افر
 ها باشد.مناسبی برای احراز اهلیت آن

ضا باشد، اعتبار از نظر شرع و قانون اگر کارى فاقد قصد و رمرحلٔه دوم برخورداری طرفین از قصد صحیح برای انعقاد قرارداد است. 
 و رضایت توافق یزبه مورد معامله ن یناست که طرف ینتحقق عقد و صحت آن ا یطاز شرا یکى. در واقع، یستر آن مترتب ندندارد و اثرى 
وانتقالى صورت نقل یعملى اظهار و ابراز کنند، وگرنه تنها با رضاى باطن یاخود را با لفظ  ت درونیرضاى یدمعامله با ینطرف. داشته باشند

شده و  قدمیشدو اراده با هم توافق کنند، دعوت طرفى را که پ یداثر حقوقى با یدایششدن عقد و پ براى بسته نجاکهنخواهد گرفت. ازآ
 ینامواجه شود،  یگرو موافقت طرف د یتکه دعوت او با رضاو هنگامى «یجابا»اى فراخوانده است، دادن معامله را به انجام یگرىد

نشان از اعالم ( نوشتنو  ،اشاره ،که انجام شود )چه با لفظ یو قبول از هر راه یجابنامند. امى« قبول» را یجابدردادن به آن اموافقت و تن
در کیف پول الکترونیک نیز ایجاب و قبول در بستر الکترونیک  .یکدیگر استمعامله به انجام دادن به  طرفینقلبى  یلباطنى و م یترضا

شود. موسسه اعتباری طرق کننده محسوب میعنوان طرف ایجابکه کاربر اقدام به نصب اپلیکیشن کیف پول کند بهینهمشود. نجام میا
 کند.قرارداد راهبر نیز با دادن امکان دسترسی کاربر به کیف پول، درخواست مشتری را قبول می

، غرر ،اکل مال به باطلهایی همچون وانتقال مقدار معینی از پول است، بررسی چالشبا توجه به اینکه ساختار کیف پول مبتنی بر نقل
و دلیل شرعی و قانونی است. بر این  بدون وجه یرتصرف در مال غاما معنی شبهٔه اکل مال به باطل، ؛ ، و ربا نیز دارای اهمیت استقمار

، داشته باشدهمراه  توجهی به ِیان قابلضرر و زو  ودشها حقوق آن ییعموجب تضکارانه باشد یا رف در اموال دیگران فریباساس، اگر تص
اکل مال به  شبهٔه یک،پول الکترون یفکرسد با تعیین قرارداد پایه و اعالم رضایت هر یک از طرفین قرارداد در باطل خواهد بود. به نظر می

پردازند. این تعامل اگر در واقع، راهبران و کاربران در چهارچوب قراردادی مشخص به تعامل با یکدیگر میخواهد بود. مطرح ن یگرباطل د
 برای طرفین قرارداد منفعت حالل و مشروع داشته باشد، قطعاً صحیح خواهد بود.

به نزاع و اختالف در  یاست که منتهای مخاطره یمعناغرر بهکند. استفاده از یک قرارداد معین در کیف پول، شبهٔه غرر را نیز مرتفع می
هر  یامعامله  یناز طرف یکیو مال  کند یداپ یصفت غرر یگریهر عامل د یاخدعه، غفلت، و جهالت  راثرِبکه معامالتی  .شودیمعامالت م

اعم - که وصف غرر و خطر داشته باشد ای معامله. هر شودمی مجاز خارجمعامالت  یرٔهاز دا دهد، رقرا یدو را در معرض هالکت و نابود
 یکیاز اموال  یبخش یاباشد که همه  یخطر در حد ینا ینکهو اعم از ا ینعوض یاتخصوص یااز ذات معامله باشد  یخطر ناش ینا ینکهاز ا

ها آن یهر دو یا یناز متعامل یکیلت جها یاغفلت  یرنگ،خطر خدعه و ن ینمنشأ ا ینکهاعم از ا یزکند و ن یدهر دو را تهد یا ینمتعامل زا
تواند منجر به غرری عاملی است که می ترینمهم معامله یطو شرا یاتاطالع از خصوصنبود خواهد بود. باطل حکم قاعده غرر به- باشد 

اصلی آن، قرار دادن مفاد  رسد شبهٔه غرر در کیف پول الکترونیک، با تنظیم قراردادی مشخص و تعیین ضوابطشدن معامله شود. به نظر می
 اصلی قرارداد در فضای کیف پول جهت مطالعه کاربران اقداماتی مهم در جهت رفع این شبهه خواهد بود.

ی شانسخوش یزهجابه کاربران برگزیده و  دهندانجام  یکشقرعه کاربران، یقتشو منظوربه دهندگان کیف پول الکترونیکارائهکه یدرصورت
ملزم به پرداخت مبلغی از  یشانسخوش یکششرکت در قرعه یبرادر واقع، اگر کاربران . شبهٔه قمار نیز مطرح خواهد بودتخصیص دهند، 

و  یکشقرعهنیز ملزم به اعطای هدیه و جایزه به برندگان دهندگان کیف پول الکترونیک ارائهخود باشند و در مقابل پول  یفکموجودی 
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های الکترونیکی فعال در ایران، کشی در کیف پولافتد. با توجه به نبود رخداد قرعهاتفاق میقمار  ینوعباشند، بازگشت پول به سایر کاربران 
 صورت قطعی جلوگیری کرد.توان از شبهٔه قمار بههای ایرانی میپول کشی در کیفاین شبهه وارد نیست. با در نظر گرفتن ممنوعیت قرعه

بک، یا تخفیف به کاربران پرداخت شود، شبهٔه ربا مطرح ای در قالب سود، پاداش، کش، اگر وجه اضافهدر فرایند استفاده از کیف پول
آید. در حال حاضر، تعامالت موجود بین شمار میترین چالش فقهی کیف پول بهخواهد شد. با توجه به ساختار کیف پول، مسئلٔه ربا جدی

ها قرض است. ما در ادامه مابین آنشود که قرارداد فیموجب تقریب این مسئله به ذهن می ارکان اصلی کیف پول یعنی راهبران و کاربران
دهیم و چالش ربا را در برای تعیین قرارداد پایه، مدل فقهی قرض را به همراه سه مدل دیگر شامل، ودیعه، جعاله، و وکالت پیشنهاد می

 کنیم.ها بررسی میهریک از آن

 پایه قرارداد عنوانبه قرض قرارداد از نخست: استفادهمدل فقهی  ۱.۳.۲
که طوریکه گذشت، در تعیین ابعاد فقهی کیف پول الکترونیک، تعیین قرارداد پایه از ضرورت بسیار زیادی برخوردار است، به طورهمان

عنوان تواند بههای شرعی و قانونی مواجه خواهد کرد. یکی از عقودی که مینامشخص بودن قرارداد، استفاده و توسعٔه کیف پول را با چالش
. ق ۶۴۸ مادٔه در چنانچه در معنای اصطالحی خود سبات بین راهبران و کاربران را سروسامان دهد، عقد قرض است. قرضقرارداد پایه منا

 آن مثل مزبور، طرف که کندمى تملیک دیگر طرف به را خود مال از معینى مقدار طرفین احد موجبِ آنبه که است است، عقدى م نیز آمده
 مانند قیمت آن را در روز بازپرداخت بپردازد. قرض صورت نبود امکان برگرداندن مثل، در و کند رد وصف، و جنس و مقدار حیث از را

 دهندهقرض ازآنجاکه. گیردمى قرض که است کسى گیرندهقرض و دهدمى قرض که است کسى دهندهقرض: است طرف دو داراى دیگر عقود
 مثل که شودمى ملتزم مقابل، در نیز گیرندهقرض و کندمى تملیک گیرندهقرض به را قرض مورد مال قرض، موضوع قبض و قرض عقد براثرِ
 این تحقق و قرض عقد در واقع، در. باشند برخوردار است، مطرح معامالت در که اهلیتى از باید طرف دو هر. دهد پس است گرفته را آنچه

 باید معامله بر همین اساس، طرفین .باشد داشته وجود است، شده بیان م. ق ۱۹0 مادٔه در که معامله صحت اساسى شرایط همٔه باید معامله
 .باشند رشید و عاقل، بالغ، یعنى باشند؛ داشته اهلیت

 :از اندقرض عبارت عقد اوصاف ترینمهم. است اهمیت دارای نیز آن خاص احکام و هاویژگی ذکر عقد قرض، ماهیت تبیین از پس
 توجه باید البته. آیددرمى گیرندهوام ملکیت به آن موضوع طرفین توافق از پس زیرا است؛ تملیکى عقود از یکى «قرض» تملیکی بودن:

 عقود ازجمله قرض م،. ق ۶۴۸ مادٔه اساس بر کندمى پیدا تحقق تملیک قبض، با بلکه شود،نمى حاصل تملیک قرض، عقد صرفبه داشت
 .کندمى تملیک دیگرى به را خود مال از بخشى طرف، دو از یکى زیرا است؛ تملیکى

آنچه را قرض کرده به مقرض  یمتقرض عقد معوض است بدین معنا که مقترض متعهد است مثل و در صورت نبود ق معوض بودن:
 (.۱۹۸۱ ی،برگرداند )نجف
 مالى مطالبه براى دهندهقرض رجوع امکان ندارد. البته را آن فسخ حق طرفین از یکبدین معنا هیچ الزم است عقدى قرض الزم بودن:

 مدیون گیرندهقرض که است این طرفین پیمان مبناى زیرا ندارد؛ عقد لزوم با منافاتى مسئله این و دارد وجود است، داده گیرندهقرض به که
 عقد ضمن در معینى مدت مهلت شرط آنکه مگر بپردازد، را آن او، به طلبکار رجوع از پس باید دیگر، مدیون هر مانند نیز او و شود مال مثل
های عقد قرض نیز عبارت است از اینکه برخی از ویژگی .ندارد منافاتى عقد لزوم با نیز گیرندهقرض طرف از دین تأدیٔه اختیار. باشد شده

 اقساط سررسید و تعداد کارمزد، درصد قرض، مبلغ باشد؛ شده تعیین باید قرارداد در قرض باشد؛ مدت شفاف و معین باید قرارداد موضوع
 .درآید گیرندهقرض ملکیت به قبض طریق از باید قرارداد موضوع طرفین، توافق از باشد؛ همچنین، پس شفاف و معین باید قرارداد در

 گیرندهقرض و دهندهقرض تعهدات ۱.۱.۳.۲
 تواندنمى دهندهقرض آن بودن باقى صورت در حتى و درآمده گیرندهقرض ملکیت به قرض مورد مال قرض، عقد بودن تملیکى مبنای بر: الف

 حساببه گیرندهقرض هاىدارایی و اموال جزء قرض مورد تملیک، از پس زیرا دهد؛ پس او به را قرض مورد عین که بخواهد گیرندهقرض از
 .ندارد مانعى دهد، پس دهندهقرض به را قرض مورد مال عین بخواهد خود میل با اگر گیرندهقرض البته. آیدمى

 شرط و شده معین اجلى ملزمى وجه به آنکه مگر کند رد را آن کند، مطالبه را خود طلب دهندهقرض که زمان هر باید گیرندهقرض: ب
 .کند مطالبه دهندهقرض هرچند نیست پرداخت به ملزم مدیون یدسررس از قبل صورت این در. باشد شده مدت
 از اگر لذا ،«کند رد وصف و جنس و مقدار حیث از است شده تملیک او به را آنچه مثل»...  باید م،. ق ۶۴۸ مادٔه طبق گیرندهقرض: ج
 بدهد، هم را جنس آن اعالى فرد و بهتر اگر همچنین و نکند قبول تواندمى دهندهقرض بپردازد، است گرفته را آنچه از ترپایین کیفیت، جهت
 .کند خوددارى آن تحویل از تواندمى دهندهقرض است، دهندهقرض بر منت نوعى چون
 گیرندهقرض ذمّٔه تأدیه هنگام تا زیرا ؛«بدهد را الردّ یوم قیمت مثل، ردّ تعذر صورت در»...  باید مقترض م،. ق ۶۴۸ مادٔه ذیل طبق: د

 .بپردازد شود،مى گفته الردّ یوم که را روز همان قیمت باید شد، متعذر مثل پرداختِ وقتى و است مشغول مثل به
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 به م. ق ۶5۲ مادٔه طبق تواندمی دهندهقرض کند، امتناع آن پرداخت از گیرندهقرض و مطالبه را خود طلب دهندهقرض کهدرصورتى: ه
 را اقساط یا مهلت تقاضاى دادگاه از گیرندهقرض اگر صورت این در. کند درخواست تعهد انجام به را او اجبار حاکم از و کرده رجوع حاکم
 حاکم دستور به عمل به موظف گیرندهقرض و کندمی تعیین را اقساطى یا مهلت گیرنده،قرض اعسار اثبات و امر رسیدگى از پس حاکم کند،

 .بود خواهد

 تبیین کیف پول الکترونیک در قالب عقد قرض ۲.۱.۳.۲
 پول کیف عملیاتی فرایند. گرفت نظر در پایه قرارداد عنوانبه را قرض عقد توانمی الکترونیک، پول کیف چهارچوب فقهی تبیین منظوربه

راهبر  مقابل در و دهندمی قرض راهبران به را خود پول کیف در موجود پول کاربران که است صورت این به قرض عقد اساس بر الکترونیک
 کاالیی یا خدمت خرید بخواهند کاربران که زمان هر واقع، در. کند بازپرداخت کاربران به تدریجی صورتبه را مبلغ این که شودمی متعهد
 برای کرده، دریافتها آن از قرض عنوانبه که را مبلغی است موظف راهبران بپردازند، خود پول کیف محل از را آن قیمت و دهند انجام
 .کند بازپرداخت بدهیشان تسویٔه

ها آن به عقد قالب در را خود اعتبار و پول موجودی کیف دارندگان و هستند گیرندهقرض راهبران عملیاتی، مدل این در کهازآنجایی
کند که نبود کارمزد ای ایجاد میراهبران جذابیت ویژه برای قرض، عقد بودن البته تملیکی. گیردنمی تعلقها آن به کارمزدی کنند،می تملیک

 اقتصادی فعالیت هر در را آن توانندمی و شوندمی پول کیف محل از شدهآوریجمع وجوه مالکها آن که چرا دهد؛اندازٔه کافی پوشش میرا به
ضمن . کنند تضمین کاربران برای را پول اصل فقطها آن و است خودشان به متعلق نیز گذاریسرمایه این از حاصل سود کنند و گذاریسرمایه
به کاربران وعده  توانندیسود تعهد کنند اما م عنوان تحت را ایاضافه مبلغ گونههیچ راهبران نباید قرض، عقد در ربا حرمت به توجه اینکه با

 کاهش پرداخت ابزارهای مقایسه با سایر در کیف پول را رقابتی توان تواندمی کاربران به سود پرداخت البته عدمپاداش دهند.  یا یفتخف
 .دهند دست سایر ابزارهای پرداخت از یجابه پول کیف جایگزینی برای را ودخ انگیزه و تمایل و درنتیجه کاربران دهد

شود که راهبران نتوانند صورت جدی است. چالش ربا موجب میهای مدل عملیاتی قرض، وجود شبهٔه ربا بهترین محدودیتمهم
الوفاء به دارندگان کیف پول پرداخت کنند. در این مدل، راهبران ای را تحت عنوان سود و در قالب تعهد الزماضافهگونه پرداخت هیچ
های اضافه در خارج از قالب شرط به اعطای پاداش و تخفیف تعهد دهند. الزم به ذکر است، اگر این پرداختسبتتوانند به کاربران ننمی

دهند، اشکال شرعی ندارد.  ها را انجامصورت داوطلبانه این پرداختآور صورت گیرد و راهبران بهعنوان تعهد حقوقی ضمانضمن عقد به
 یتعهد گونهیچکه ه ندنک یمتفه کاربران بهیح، صورت واضح و صرانعقاد قرارداد بهفرایند ر دبر همین اساس، ضروری است راهبران 

د. البته نله ندارئمس ینبه انسبت یحقوق یگیریحق اعتراض و پ یزنکاربران  ین،د؛ بنابرانندار پاداش و تخفیف یاعطا یبرا یآورضمان
دهندگان کیف یر ارائهبا سا یرقابت یدر فضا یشتربکاربران جذب  ینو همچن یشحفظ اعتبار و وجاهت خو درجهتِدهندٔه کیف پول ارائه
بحث  عنوانیچهاست که به ینمنوط به اهای اضافه پرداختدر  شبهه رفع شائبٔه ،. درمجموعکنندعمل  یشخو است به وعدٔه ی، ضرورپول

 شرط و تعهد مطرح نباشد.
 های مدل قرضمزایا و محدودیت. ۱-۲جدول  

 هایتمحدود یامزا
 یصورت جدربا به وجود شبهٔه بودن یکیتمل

 امکان پرداخت سود به کاربران نبود الزم بودن
 پاداش یامکان اعطا نبود راهبرتعلق سود به 

 یفتخف یامکان اعطا نبود راهبرپول توسط  یفک یموجود ینتضم
 

 قرارداد پایهعنوان مدل فقهی دوم: استفاده از قرارداد ودیعه به ۲.۳.۲
 اصلى مقتضاى عنوان قرارداد پایه در کیف پول الکترونیک مورداستفاده قرار گیرد، ودیعه است.تواند بهیکی دیگر از قراردادهایی که می

 صاحبش به مالک مطالبٔه محضبه و کرده حفظ را آن گیرنده تا شود سپرده دیگرى به نگاهدارى و حفظ منظوربه مالى که است آن ودیعه عقد
 دیگرى به را خود مال نفر یک آن موجببه که است عقدى ودیعه: است آمده م. ق ۶07 مادٔه در ودیعه فقهی تعریف اساس بر. بازگرداند

 گویند.مى امین یا مستودع را گیرودیعه و مودع، گذار،ودیعه. دارد نگاه مجاناً را آن آنکه براى سپاردمى
 است قراردادى امانت سنخ از امانت این. شودمی خالصه امانت مفهوم در عقد این اصلی ماهیت ودیعه، حقوقی و فقهی تعریف مطابق

 با مالک زیرا است؛ نیز مالکانه امانت این است، ذکر به الزم. سپاردمی دیگرى به خود اختیار و اراده با را خود مال مالک، که معنا بدین
 امین مالک وسیلهینبد یعنى سپارد؛مى او به نگهدارى و حفاظت منظوربه را خویش مال بندد،مى دیگرى با که پیمانى یجهدرنت و خود اختیار
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 در که نیابتى واقع، در. دارد تفاوت گیرد،می قرار مالکى امانات زمرٔه در نیزها آن که عقودی سایر با ودیعه البته. دهدمى قرار خود نایب را
 نگهدارى و حفاظت؛ و بفروشد را او خانٔه تا دهدمى وکالت دیگرى به مالک اینکه مثل است؛ تصرفات سایر منظوربه شودمى داده عقود سایر

 است مال حفظ براى نیابت دادن ودیعه، عقد در اصلى مقصود اما دارد؛ تبعى و فرعى جنبٔه...  و مضاربه و عاریه و موارد اجاره همٔه در
 (.۱۴۱۸)طاهری، 

 وکالت مال حفظ زمینٔه در امین به ودیعه عقد در اگرچه اینکه توضیح. دارد وجود تمایز و تفاوت نیز وکالت و ودیعه بین اساس همین بر 
 مال حفاظت در گرفتن وکیل و نایب همان استنابه ؛«الحفظ فى استنابة هى و» ودیعه که است آمده نیز آن فقهی تعریف در حتى و شودمى داده

 اجاره، بیع،: قبیل از حقوقى اعمال انجام نیابت، اعطاى از اصلى هدف وکالت در که چرا داد؛ قرار وکالت عقد دامنٔه در را آن تواننمی است،
 در اگر بنابراین،. است مال حفظ ودیعه، عقد ایجاد از اصلى هدف ودیعه در اما؛ دارد فرعى و تبعى جنبٔه مال حفظ لذا. است موکل طرف از

 باشد هااین امثال و اجاره یا و شراء یا بیع اصلى منظور اگر و بود خواهد ودیعه عقد باشد، نایب نزد مال حفظ مالک اصلى هدف گرفتن نیابت
 .بود خواهد وکالت مصداق بماند، محفوظ وکیل دست در مال خواهندمى ضمناً و

 توانمی رابطه، این از ناشى هاىمسئولیت همچنین و مالک با امین رابطٔه و امانت به مربوط عمومى قواعد و فوق توضیحات به توجه با
 مقصود و نباشد مال از حفاظت و نگهدارى طرفین اصلى مقصود عقدی در اگر تعریف، این مطابق .نامید خاص معناىبه امانت را ودیعه

 یا و اجاره یا عاریه مصداق مورد، حسببه را آن باید بلکه دانست، ودیعه قواعد تابع را عقد آن نباید نباشد، گیرنده بردن انتفاع اصلى،
 دانست. انتفاع حق واگذارى
 اهمیت دارای نیز ودیعه خاص احکام و هاویژگی ذکر ،(است نگهدارى و حفظ براى مال سپردن ودیعه که) ودیعه ماهیت تبیین از پس

 از: اندعبارت ودیعه عقد اوصاف ترینمهم. است
 عقدی، چنین وقوع برای. است معینه عقود از یکى م،. ق ۶07 مادٔه طبق و است آمده فقهی منابع در آنچه مطابق ودیعه :بودن عقد 

 از دیگرى دهد،مى نیابت آن حفظ دربارٔه امین به و گذاردمى امانت به مالى که «مودع» سوى از یکى: شود انجام باید انشا قصد دو
 .پذیردمى را نیابت و گرفته عهده به را حفاظت که «مستودع» جانب

 امین یا مالک بنابراین،؛ آوردنمى وجودبه حقوقى رابطٔه این حفظ براى التزامى هیچ و است جایز عقود از ودیعه عقد :بودن جایز 
 براى که نیست آن از مانع ودیعه، عقد بودن جایز که دانست باید البته (.م. ق ۶۱۱ مادٔه) بزنند هم به را آن توانندمى خواستند هرگاه
 است منوال همین به مسئله نیز وکالت قرارداد در کهچنان شود؛ ساقط الزمى عقد ضمن درها آن از یکى یا طرفین فسخ حق مدتى

 م(.. ق ۶7۹ مادٔه)
 رایگان و مجانى بلکه گیرد،نمى قرار عوضى برابر در دهدمى انجام مال از نگهدارى راستاى در امین که خدمتى یعنى :بودن مجانى 

 یا و دیگر عقد ضمن در که نیست آن از مانع ودیعه بودن البته مجانى. است جهت همین در ودیعه و اجاره بین فرق اصوالً و است
 نیست، اصلى تعهد جزء و نبوده ودیعه حقیقت در پاداش این زیرا بدهد؛ امین به پاداشى مالک که کنند شرط ودیعه عقد همین ضمن

 بخشش مقابل در که کنند شرط اگر است، مجانى عقد بارز نمونٔه که هبه در کهچنان است؛ تبعى و فرعى زمرٔه تعهدهاى در بلکه
 م(.. ق ۸0۱ مادٔه) بود خواهد صحیح کنند،مى یاد معوضه هبٔه به آن از که بپردازد واهب به مالى نیز متهب واهب، مجانى

 گیرنده و ودیعه گذارودیعه تعهدات ۱.۲.۳.۲
 محور دو در او اصلى تعهدات کند، محافظت و نگهدارى امانت، مورد مال از شودمى موظف ودیعه عقد براثرِ گیرندهودیعه اینکه به توجه با

 این رابطه مقرر کرده است: در مدنی قانون. امانت مورد مال رد و امانت مورد مال از حفاظت: شودمی بندیطبقه
 بهنسبت کهطوریبه را آن باشد، نشده تعیین ترتیبى اگر و کند حفظ کرده مقرر مالک کهطوریبه را ودیعه مال باید امین»: م. ق ۶۱۲ مادٔه

 «است. ضامن واال کند حفظ است، متعارف مال آن
 بداند، الزم را ترتیب آن تغییر مال حفظ براى از امین و باشد کرده مقرر ترتیبى ودیعه مال حفاظت براى مالک هرگاه»: م. ق ۶۱۳ مادٔه

 «است. ضامن صورت این در که باشد کرده تغییر از نهى صریحاً مالک اینکه مگر دهد تغییر تواندمى
 «تفریط. یا تعدى صورت در مگر نیست، است شده سپرده او به که مالى نقصان یا تلف ضامن امین»: م. ق ۶۱۴ مادٔه
 «.است داده انجام زمینه این در نیز را متعارف هاىمواظبت و نداشته را خطر دفع توانایى امین که شود احراز باید»: م. ق ۶۱5 مادٔه
 نیز گذارامانت عقد، مفید اجراى جریان در لکن باشد، شده عوض شرط اینکه مگر آورد،نمى بار به تعهدى گذارودیعه براى ودیعه عقد

 قبول به موظف او برگرداند، او به را ودیعه مورد مال امین هرگاه اینکه از اندعبارتها آن وهاست آن ایفاى به ملزم که کندمى پیدا تعهدهایى
 باید گذارودیعه»ق.م،  ۶۳۳مطابق مادٔه  .کند فسخ را آن تواندمى بخواهد هرگاه امین و است جایز عقد «ودیعه» زیرا است؛ پذیرش و

 .است آن مالک عهدٔه به ودعى مال نگهدارى و حفظ هزینٔه یعنى ؛«بدهد او به است کرده ودیعه مال حفظ براى دارامانت که را مخارجى
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 مالک بر مال رد امین بر هرچند یعنى ؛«است آن مالک عهدٔه به باشد، اىهزینه مستلزم ودعى مال رد اگر» م،. ق ۶۳۴ همچنین بر مبنای مادٔه
 .بود نخواهد امین عهدٔه به باشد مالى هزینٔه مستلزم رد است اگر واجب

 یین کیف پول الکترونیک در قالب عقد ودیعهتب ۲.۲.۳.۲
عقد ودیعه از عقود اذنی  .گرفت نظر در پایه قرارداد عنوانبه ودیعه را عقد توانمی الکترونیک، پول کیف چهارچوب فقهی تبیین منظوربه

های خود را نزد راهبر در قالب عقد ودیعه شود. بر این اساس، دارندگان کیف پول الکترونیک مقدار موجودی کیف پولو امانی محسوب می
رندگان آن قرار های پول در مالکیت داآید، موجودی کیفحساب نمیگذارند. با توجه به اینکه عقد ودیعه از عقود تملیکی بهبه امانت می

 گذاری و کسب درآمد کنند.توانند از این محل اقدام به سرمایهشده ندارند و نمیهای انباشتدارد و راهبر اجازٔه تصرف را در پول
گیرد و چنین اگر اذن تصرف در قالب شرط ضمن عقد به راهبران داده شود، قرارداد ودیعه از ماهیت و کارکرد اصلی خود فاصله می

رسد بر اساس موازین فقهی ودیعه، فقط میزان اندکی از تصرف که منحصر در کند. به نظر میاین قرارداد را تبدیل به قرض می شرطی
توان به سایر تصرفات همچون بیع، اجاره، و کسب درآمد برداری از اشیاست، اجازه داده شده است و البته این میزان از تصرف را نمیبهره

 تسری داد.
دهد. البته  قرار اموال، عوضى از ازای نگهدارى تواند درگیرنده نمیراین، ودیعه در ذات خود عقدی مجانی است و لذا ودیعهبافزون

 ودیعه حقیقت در پاداش این زیرا بدهد؛ گیرندهودیعه به پاداشى مالک که کنند ودیعه، شرط خود عقد ضمن یا و دیگر عقد توان در ضمنمی
 شود.محسوب می تعهدی فرعی و نبوده

های گونه ضمانتی در مقابل اصل پولگیرنده است. لذا راهبران هیچویژگی امانی بودن عقد ودیعه نیز مقتضی عدم ضمان ودیعه
تواند ریسک استفاده از کیف پول را برای های پول ندارند، مگر اینکه تعدی یا تفریط انجام داده باشند. این مسئله میشده در کیفانباشت

 ارندگان آن افزایش دهد.د

 های مدل ودیعهمزایا و محدودیت. ۲-۲جدول 
 هایتمحدود یامزا

 توسط راهبر گذارییهعدم امکان تصرف و سرما به کاربران یاضاف یهاشبهٔه ربا در پرداخت نبود
 پول هاییفک ینسبت به موجود ینعدم وجود تضم به کاربران یاضاف یهاسود و پرداخت یامکان اعطا

 

 یهعنوان قرارداد پا: استفاده از قرارداد جعاله بهسوم یمدل فقه ۳.۳.۲
 و فقهی اصطالح در قرارداد جعاله صورت گیرد. جعاله تواند در قالبیک میالکتروندر کیف پول  و کاربران راهبران ینب دهی روابطسامان

. «معین غیر یا باشد معین طرف اینکه از اعم عملى، مقابل در معلوم اجرت ادای به شخصى التزام» از است عبارت م،. ق 5۶۱ مادٔه طبق
 دانست؛ جدا اشخاص اجارٔه از را جعاله تواننمى تعریف، این طبق. گویندمى جُعل را اجرت و عامل را طرف و جاعل را ملتزم جعاله در

 دارد وجود دو این بین که شباهتى همٔه با. بپردازد معینى کار برابر در را معلومى اجرت که شودمى ملتزم مستأجر نیز اشخاص اجارٔه در زیرا
 .دارد فرق اشخاص اجارٔه با مختلف جهات از جعاله
 موضوع کند، دریافت اجرتى و پاداش آن برابر در و دهد انجام دیگرى براى خدمتى بخواهد شخص هرگاه اجارٔه اشخاص، قرارداد در

 با را خدمتى چه که بدانند طرفین گیرد، انجام باید که کارى چگونگى و مدت تعیین وسیلٔهبه باید یعنى باشد؛ معینازهرجهت  باید توافق آن
 همٔه موارد در گیرد انجام باید که کارى مقدار و چگونگى تعیین که است معلوم ولى .گیرندمى چه برابر در و دهندمى چه و کنندمى مبادله پول

 کشف براى شخصى مثال عنوانبه کرد؛ باید چه مطلوب نتیجٔه به رسیدن براى که کرد بینىپیش تواننمى درستىبه قبل از و نیست پذیرامکان
 از زیرا گیرد؛مى قرار عامل کار از مقدارى چه برابر در پاداش این داندنمى لکن کند،مى تعیین پاداش و جایزه عنوانبه مبلغى سرطان داروى

 بود. خواهد نحوى چه به کارش کیفیت و کند کار مدت چه باید عامل نیست معلوم ابتدا
 در و است کار نتیجٔه او اصلى مقصود شود،مى عامل کار پاداش عنوانبه وجهى پرداخت به ملتزم که جاعل شخص موارد، گونهاین در

 هاتوافق نوع این. ندارد شود، صرف مطلوب آن به رسیدن براى باید که یزمانمدت یا و سادگى یا دشوارى به کارى و دهدمى پول آن برابر
 مفید و الزم طرفى از و باشد اجاره مصداق تواندنمى جهاتى از تعهد و توافق این چون و کنندمى اقدام آن بر عقال و است یازموردن جامعه در
 چنین به زندگى ادامٔه در مردم نیاز به توجه با. اندداده قرار موردبررسی جعاله عنوان تحت را آن دانانحقوق و فقها است، جامعه یازموردن و

 قائل دو آن براى یفرق اسالمى دانانحقوق است؟ امورى چه به اجاره با جعاله فرق ببینیم باید لکن است، روشن جعاله فایدٔه التزامى و تعهد
 :قبیل از اند،شده
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از انجام پس  عامل که جعاله برخالفِ شود،مى اجرت مالک اجیر و اجیر عمل مالک مستأجر اجاره عقدصرف به اجاره، باب در -الف
 .کندمى پیدا را عوض استحقاق عمل دادن

 ایقاعات ازجملٔه را آن بسیارى و بوده خالف محل جعاله در لکن است، عقود ازجمله دانانحقوق و فقها همٔه نظر طبق اجاره -ب
 .است( ره) خمینى امام داند،مى ایقاع جزء را جعاله که کسانى ازجمله دانندمى

 5۶۴ و 5۶۳ مادٔه) نیست چنینینا جعاله در ولى است، آن صحت شرایط از عوض و مدت و عمل و عامل تعیین اجاره، باب در -ج
 م(.. ق

 .دارد فرق هم با جهاتى از لکن است، اجاره شبیه جهتى از جعاله هرچند فوق، موارد به توجه با
ظر وجود دارد. هرچند ندانان اختالففقها و حقوق ینبودن جعاله بیا ایقاع در رابطه با عقد  است که این جعاله باب در دیگر مهم نکتٔه

 طرفیک: تعیین عامل که ینکهبودن آن است ازجمله ا ایقاع دهندٔهوجود دارد که نشان یلیدال ،جعاله مطابق قانون مدنى جزء عقود معینه است
اگر کسى بدون  ینکه،ا یگرد دلیلدر جعاله الزم نیست.  ،از ارکان عقد است ى، قبول که یکیننیست. همچندر جعاله شرط  ،قضیه است

 اینکه عبارت و ایجاب جاعل را شنیده باشد، عمل مطلوب را انجام دهد، مستحق عوض خواهد بود و این امر با عقد بودن آن سازگار نیست
 :شودمى اشارهها آن به اجمال طوربه که است احکامى و آثار دارای جعاله بودن، ایقاع یا عقد از نظرصرف
 رجوع توانندمى طرفین از یک هر است، نرسیده اتمام به عمل کهمادامى و جایز است تعهدى جعاله» م،. ق 5۶5 مادٔه طبق :بودن جایز

 «بدهد. را عامل عمل المثلاجرة باید کند، رجوع عمل اثناء در جاعل اگر ولى کنند
 در کند، رد جاعل به تا رسدمى عامل دست به کهیوقت از است شده واقع آن براى جعاله که مالى» م،. ق 5۶۹ مادٔه طبق :امانی بودن

. ق ۶۱۴ مادٔه در کهچنان باشد؛ کرده تفریط یا تعدّى آنکه مگر نیست، مال آن نقصان یا تلف ضامن عامل بنابراین،. «است امانت او دست
 باشد مالکى امانت خواه «تفریط یا تعدى صورت در مگر نیست، است شده سپرده او به که مالى نقصان یا تلف ضامن امین»: است آمده م
 .شرعى یا

 تعهدات عامل ۱.۳.۳.۲
 باشد آن برخالف عرف آنکه مگر است، عامل عهدٔه به است الزم جعاله دادن عمل انجام براى که هایىهزینه: کار انجام دادن پرداخت هزینٔه

 تعهد عامل چون وگرنه. پردازممى نیز را عمل مخارج تمام من که بگوید جاعل اینکه مثل باشد؛ شده برخالف شرط عقد ضمن در یا و
 .است نیز آن لوازم به تعهّد کارى به تعهد دهد، انجام را جاعل موردنظر عمل که است کرده

 طرفین یا و کند اقتضاء را آن خالف محل عرف آنکه مگر است، عامل به عهدٔه است الزم جعاله عمل انجام دادن براى که هاییهزینه -
 لوازم آن از یکى و است، آن لوازم بر تعهد امرى هر بر تعهد و کرده جعاله مورد عمل به انجام دادن تعهد عامل زیرا کنند، شرط را آن خالف

 وجوجست براى الزم وسایل کرایٔه گیرد، قرار جعاله مورد مالى کردن پیدا هرگاه مثالً است، دادن عمل انجام براى الزم هاىهزینه پرداخت
 به عهدٔه تأدیه مخارج»: گویدمی که. م. ق ۲۸۱ مادٔه از مستنبط. بود خواهد عامل به عهدٔه آن امثال و اجیر اجرت همچنین و اتومبیل قبیل از

 «باشد. شده خالف شرط اینکه مگر است، مدیون
 امانت او دست در کند، رد به جاعل تا رسدمی عامل به دست کهوقتی از است، شده واقع آن براى جعاله که مالى». م. ق 5۶۹ مادٔه طبق

 «است.
 و «تفریط یا تعدى صورت در مگر نیست، است شده سپرده به او که مالى نقصان یا تلف ضامن امین».: م. ق ۶۱۴ مادٔه طبق بنابراین،

 .نباشد او به فعل مستند نقص و تلف اگرچه آید، وارد مزبور به مال که است عیبى و نقص هر مسئول کرد، تفریط و تعدى به شروع چنانچه
 «باشد. داده انجام یا کرده تسلیم را جعاله متعلق که شودمی جعل مستحق وقتى عامل».: م. ق 5۶7 مادٔه طبق -۴

 جعالهالکترونیک در قالب  پول کیف تبیین ۲.۳.۳.۲
دارندگان کیف پول در . گرفت نظر در پایه قرارداد عنوانبه جعاله را عقد توانمی الکترونیک، پول کیف چهارچوب فقهی تبیین منظوربه

 گذاری.توانند دو خدمت را از صادرکنندگان کیف پول درخواست کنند: پرداخت بدهی و سرمایهقالب قرارداد جعاله می
وجود آمده است، از های دارندگان کیف پول را که براثِر مبادالت خرد بهشوند بدهیهای صادرکننده موظف میطبق قرارداد جعاله شرکت

های پول را مانده در کیفشوند مبالغ باقیمحل اعتبار و موجودی کیف پول که به دارندگان آن تعلق دارد، پرداخت کنند. همچنین متعهد می
 سود منتهی .داد به دارندگان کیف پول اجازه را تصرفی نوع هر توانق کسب سود کنند. مطابق قرارداد جعاله، میگذاری کنند و از این طریسرمایه

عنوان جعل توانند مبلغی را بههای صادرکننده فقط میو شرکت است پول کیف دارندگان به متعلق های اقتصادی آنان،فعالیت از آمدهدستبه
کنند. مگر اینکه در قالب شرط ضمن عقد توافق کنند که دریافت می -های دارندگان کیف پول در برابر خدمتی معین یعنی پرداخت بدهی -
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 یهاپرداخت ینو همچن ،مکان تصرف، پرداخت سوداها تقسیم شود. بر این اساس، گذاری با یک نسبت مشخصی بین آنسود حاصل از سرمایه
 وجود دارد.بدون مواجهه با شبهٔه ربا  در قالب عقد جعاله اضافه به کاربران

عنوان قرارداد پایه، دارای نقاط ضعفی است. ازجمله اینکه در مورد عقد یا ایقاع بودن جعاله بین فقها و در نظر گرفتن عقد جعاله به
دهد. اگر جعاله نظر است. عقد یا ایقاع بودن جعاله خود را در مواردی همچون ایجاب و قبول و فسخ قرارداد نشان میدانان اختالفقحقو

اما اگر آن را ایقاع در نظر بگیریم، ؛ توانند آن فسخ کنندرا عقد جایز در نظر بگیریم، نیاز به ایجاب و قبول دارد و هر یک از طرفین هم می
که مشتریان شرط ضمن کننده حق فسخ کردن قرارداد را دارد. درصورتیکند و به قبول نیازی ندارد، لذا فقط ایجابوجود ایجاب کفایت می

عقد منوط به تقسیم سود بین طرفین قرارداد را نپذیرند، صادرکنندگان کیف پول فقط مستحق دریافت جعل هستند و هیچ سهمی از سود 
 نخواهند داشت.شده های انجامگذاریحاصل از سرمایه

 های مدل جعالهمزایا و محدودیت .۳-۲جدول 
 هایتمحدود یامزا

 بودن یقاعا یااختالف در عقد  راهبرپول توسط  هاییفک یامکان تصرف در موجود
 لحاظ قصدسهل المعونه نبودن به  به کاربران یاضاف یهاسود و پرداخت یامکان اعطا

 موجود کیف پولتضمین نکردن اصل  شبهٔه ربا نبود
  راهبراز سود به  یامکان تعلق سهم

 

 یهعنوان قرارداد پابه وکالتم: استفاده از قرارداد چهار یمدل فقه ۴.۳.۲
 وکالت عنوان قرارداد حقوقی پایه است.ها برای استفاده در کیف پول الکترونیک بهترین روشها و آسانقرارداد وکالت یکی از بهترین گزینه

 امرى انجام دادن براى را دیگر طرف طرفین از یکى موجبِ آن،به که است است، عقدى آمده م. ق ۶5۶ مادٔه در کهچنان و فقهی اصطالح در
 دادن اعمال انجام مورد در را وکیل اقدام موکل که معنا بدین است؛ نیابت اعطاى وکالت عقد اثر تعریف، این اساس بر. کندمى خود نایب

 وکیل براى وکالت با موکل آنکه نه دهد انجام را تصرفاتى موکل حساب و نام به که دهدمى اختیار او به و دانسته خود اقدام منزلٔهبه حقوقى،
 است موکل براى کندمى آنچه و بوده واسطه حکم در دهد،مى انجام که اعمالى آثار بهنسبت وکیل بنابراین،. کند مستقل والیت و سلطه ایجاد

 .خود براى نه
 حقوقى اعمال او، به شدهتفویض اختیارات حدود در تا است وکیل به نیابت اعطاى وسیلٔه وکالت عقد که شد روشن شد، گفته آنچه از
 کندنمى ایجاد وکیل و موکل براى التزامى هیچ و آیدشمار میبه جایزه عقود زمرٔه در وکالت عقد. دهد انجام موکل حساب و نام به را معینى

 تا(.امامی، بی) شودمى فسخ نیز آنان ازهرکدام  حجر و فوت با و
 بین است؛ شده روشن ودیعه مضاربه، و قبیل از اذنى عقود بقیٔه و وکالت بین فرق تصرف، در استنابه یعنى فوق، تعریف به توجه با

 در. نیست تصرف در استنابه اصلى هدف مضاربه در مثال، عنوانبه دارد؛ وجود تفاوت ودیعه و مضاربه قبیل از اذنى عقود بقیٔه و وکالت
 اجازٔه عامل و مضارب به ضمنی صورتاست، اگرچه به دیگری امر مضاربه اصلی هدف و است فرعى و تبعى امری تصرف در نیابت واقع،

 عقود این هرچند درمجموع،. دارد تبعى و فرعى جنبٔه تصرف لذا تصرف؛ نه است حفظ در نیابت اصوالً هم ودیعه. است شده داده تصرف
 .اندشده گرفته نظر در خاص هدفی تأمین براى هریک و دارد تفاوت هم باها آن ذات جوهر بسیارند، شباهت داراى
 به  منوط وکالت تحقق .است معینه عقود از یکى م،. ق ۶5۶ مادٔه طبق و است آمده فقهی منابع در آنچه وکالت مطابق :بودن عقد

 .شودمی واقع کند، آن بر داللت که فعلی یا لفظ به هر قبوالً و ایجاباً وکالت .است وکیل قبول
 وکیل یا موکل  بنابراین،؛ آوردنمى وجودبه حقوقى رابطٔه این حفظ براى التزامى هیچ و است جایز عقود وکالت از عقد :بودن جایز

 اینکه مگر کند، عزل را وکیل بخواهد وقت هر تواندمی ق.م، موکل ۶7۹بزنند. مطابق مادٔه  هم به را آن توانندمى خواستند هرگاه
 .باشد شده شرط الزمی عقد ضمن در عزل عدم با وکیل وکالت

 اند از:برای انعقاد قرارداد وکالت، وجود چند شرط ضروری است که عبارت
 مدنى قانون. باشد فراهم موکل وسیلٔهبه دادن وکالت انجام امکان باید عقد این بدین معنا، در موکل: وسیلٔهبه دادن وکالت انجام امکان

 شرعاً  موکل که است آن شرط این از مقصود...«.  آورد جابه را آن بتواند موکل خود که شود داده امرى در باید وکالت» :گویدمى ۶۶۲ مادٔه در
 زیرا ندارد؛ را قمار و سرقت حق یا و ندارد را دیگران مال کردن غصب حق موکل مثال، عنوانبه. نباشد آن انجام دادن از ممنوع قانوناً و

 دیگران مال غصب و سرقت در را دیگرى تواندنمى شخص اینجا در. است شده اعالم ممنوع مقدس شارع طرف از که است اعمالى هااین
 دیگرى به تا ندارد را حقى چنین شرعاً موکل خود زیرا دهد؛ انجام را ممنوعه اعمال این او از نیابت به تا دهد قرار خود وکیل کردن، قمار یا
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 نفعبه را اموالش و ممنوع اموالش در تصرف از را او قانون و شود اعالم ورشکسته قاضى طرف از شخصى اگر همچنین؛ و کند واگذار
انجام  براى وکیل انتخاب قهراً ندارد، را اجاره یا بیع قبیل از خود اموال در تصرف حق مالک خود صورت، این در کند، توقیف او طلبکاران

 .داشت نخواهد نیز را اعمالى چنین دادن
 کارى انجام دادن حقوقى توانایىِ موکل عمومى، نظم و اخالقى موانع یا تصرف، حق نداشتن یا «حجر» دلیلبه که موردى هر در بنابراین،

انجام  براى نتواند بودن، زندانى یا بیمارى دلیلبه شخصى اگر اما؛ دهد وکالت دیگرى به کار آن آوردن جابه براى تواندنمى باشد، نداشته را
 گرفتن و نیابت اعطاى لکن است، شده گرفته او از کار انجام دادن توانایى فعالً هرچند شود، حاضر رسمى سند تنظیم یا و معامله دادن
 تا است، موکل براى راهگشایى و بوده موانع گونهینهم برداشتن براى عمدتاً وکالت تأسیس اصل زیرا است؛ صحیح تردیدبى وکیل

 .بازدارد حقوقى دادن اعمال انجام از را او نتواند عملى مشکالت و هاگرفتاری
 الزم جهات تمام از موضوع تعیین لکن است، باطل مجهول و مبهم طوربه یا و موضوع تعیین بدون وکالت معلوم بودن موضوع وکالت:

 اختیارات حدود و کند دخالت باید امرى چه در بداند وکیل که اندازه همین واقع، در. است کافى غرر رفع براى اجمالى تعیین بلکه نیست،
 نباشد؛ معلوم یلتفصبه وکیل وظایف در داخل حقوقى اعمال که هرچند است، نافذ باشد، تمیز قابل عرف نظر در قرارداد طرف براى او

 یا و کند واگذار او نظر به را ملکى اجارٔه و فروش یا و دهد وکالت آن از بخشى یا و خود اموال کل ادارٔه براى دیگرى به شخصى اینکه مثل
 .کند واگذار او به نیست روشن وکیل براى آن جنس و مقدار که را دینى ابراء

 وکیل تعهدات ۱.۴.۳.۲

 که اوست دست در مالکى امانت عنوانبه شود،مى سپرده وکیل به آن نتیجٔه در یا وکالت اجراى منظوربه که اموالى :موکل اموال حفظ-الف
 و تعدى(. م. ق ۶۶۸ مادٔه) دارد مسترد موکل به مقرر موعد در یا وکالت مفاد اجراى از پس و کند حفاظت دقت کمال با اموال آن از باید

 تقصیر براثرِ  اگر م،. ق ۶۶۶ مادٔه طبق؛ و شد خواهد «ضمانى ید» به تبدیل وکیل «امانى ید» لکن کند،نمى منحل را وکالت وکیل عقد تفریط
 .بود خواهد شدهحاصل خسارت مسئول وکیل شود وارد موکل بر خسارتى وکیل

 انجام دادن در که کارى به و رفته فراتر است، شده داده او به که اذنى حدود از نباید وکیل م،. ق ۶۶۳ مادٔه طبق :وکالت حدود رعایت -ب
 بفروشد را خانه موکل مصلحت بهانٔه به ندارد حق است، کسى منزل دادن اجاره در وکیل شخص اگر مثالً زند؛ دست نداشته است نیابت آن
 آمده م. ق ۶۶7 مادٔه در کهچنان کند؛ رعایت را موکل مصلحت و عادت و عرف باید دارد وکالت که هم قسمتى همان در و گذارد رهن یا و

. «نکند تجاوز اوست اختیار داخل عادت و عرف و قراینبرحسب  یا داده اختیار او به بالصراحه موکل آنچه از و...  باید وکیل»: است
 آن است مختار موکل و است داده انجام نمایندگى داشتن بدون وکیل که است حقوقى عمل نفوذ عدم تعهد این از تخلف اجراى ضمانت

 .داشت نخواهد نفوذى رد، صورت در و کند رد یا امضا را فضولى عمل

. ق ۶۶7 مادٔه در کهچنان کند؛ عمل موکل مصلحت رعایت و دلسوزى کمال با خود، تصرفات در باید وکیل :موکل مصلحت رعایت -ج
 نادیده را موکل مصلحت عمداً  وکیل که موردى در...«  کند مراعات را موکل مصلحت خود اقدامات و تصرفات در باید وکیل»: است آمده م

 عمل متعارف حدود در وکیل اگر اما(؛ م. ق ۱07۴ مادٔه) دارد موکل تنفیذ به نیاز و بوده فضولى او عمل کند،مى اقدام خود سود به و گرفته
 در تنها وکالت، اجراى در وکیل تعهد زیرا شمرد؛ نافذ را معامله باید نشود، واقع موکل مصلحت به معامله باوجوداین، لکن باشد، کرده

 اختیارات حدود در موکل، مصلحت رعایت و نیابتقصد به که داشت انتظار تواننمى این جز او از و است وسیله و مقدمات تمهید و مراقبت
 .است نشده انجام موکل مصلحت به اتفاقاً حال،درعین است، کرده عمل حد این در که است این در فرض و کند کوشش عرف و

 ازآنجاکه ولى باشد، اجرت با یا و مجانى است ممکن وکالت البته. است اجرت پرداخت به ملزم نیز موکل وکیل، تکالیف مقابل در
 مگر شود،مى محسوب وکیل به اجرت پرداخت بر موکل تعهد مبناى بر اصوالً وکالت بماند، پاداشبى نباید و بوده محترم کسى هر عمل
 باشد، نشده تصریح آن بودن اجرت با یا مجانى وکالت در اگر»: است آمده م. ق ۶77 مادٔه در کهچنان بکند؛ بودن مجانى بر تصریح اینکه

 و شود عمل باید قرارداد همان اساس بر اندکرده معین را اجرتى اگر نبودن، مجانى صورت در و «باشد. اجرت با که است این بر محمول
 بود خواهد المثلاجرة مستحق نباشد، کار در عادتى و عرف اگر و است عادت و عرف بر محمول اند،نکرده تعیین را اجرت میزان اگر

 (.م. ق ۶7۶ مادٔه)

 موکل تعهدات ۲.۳.۴.۲
 است: شده داده اختصاص موکل تعهدات به ۶77 تا ۶7۴ مواد در مدنی قانون در دهد انجام را تعهداتی باید وکیل برابر در موکل
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 از که است داده تعهداتی جایی در وکیلی اگر و دهد انجام است کرده خود وکالت قرارداد حدود در وکیل که را تعهداتی تمام باید موکل
 و قانون طبق وکیل اختیارات و وظایف حدود. ندارد الزامی هیچ تعهد آن انجام دادن برای موکل است، بوده خارج وی اختیارات حدود

 شود.می معین است شده منعقد که وکالتی عقد
 قرارداد در اینکه مگر بدهد، باید را وکیل اجرت همچنین و است کرده پرداخت وکالت انجام برای وکیل که را مخارجی تمام موکل

 باشد. شده توافق دیگری طور وکالت
 واقع در باشند، کرده توافق دیگری طور وکالت قرارداد در موکل و وکیل اینکه مگر کند، پرداخت را وکیل اجرت است موظف موکل

 عرف طبق بر باشند، نکرده قرارداد در توافقی آن مقدار یا الوکالهحق بهنسبت اگر و بود خواهد طرفین بین قرارداد تابع وکیل الوکالهحق
 شود.می تعیین الوکالهحق

 با یا مجانی نشدن تعیین صورت در دیگر، عبارتبه نشود، تعیین آن بودن اجرت با یا وکیل عمل بودن مجانی وکالت قرارداد در اگر
 شود.می محسوب اجرت با وکیل عمل وکالت، بودن اجرت

 وکالت قالب در الکترونیک پول کیف تبیین ۳.۴.۳.۲
توضیح اینکه، دارندگان  .گرفت نظر در پایه قرارداد عنوانبه وکالت را عقد توانمی الکترونیک، پول کیف چهارچوب فقهی تبیین منظوربه

های سودآور ها و همچنین فعالیتهای خرد آنها را در دو زمینٔه پرداخت بدهیدهند که اعتبار و موجودی آنکیف پول به راهبران وکالت می
جدید ندارند؛ چرا که  صدقبهالوکاله دریافت کنند. مطابق این چارچوب، دارندگان کیف پول نیازی عنوان حقکار گیرند و مبلغی را نیز بهبه
کنند و اند. حاال بخشی از این سپرده را به کیف پول منتقل میها و مؤسسات مالی وکالت دادهبار برای ایجاد سپردٔه بانکی به بانکها یکآن

د. در واقع، این قرارداد دهند. در سپردٔه بانکی، بانک وکیل او بود، اما در کیف پول، راهبران وکیل او هستنفقط موکل خود را تغییر می
شود و بخشی از رابطٔه وکالتی که دارندگان سپردٔه بانکی اعتبار و موجودی کیف پول، جایگزین همان وکالت اصیل اولیه می به نسبتوکالت 

گذاران بانکی به شود. بر همین اساس، عنوان سپردههای صادرکنندٔه کیف پول منتقل میها یعنی شرکتبا بانک داشتند، به وکیل جدید آن
 یابد.دارندگان کیف پول نیز تغییر می

آید؛ شمار میجدید در انعقاد فرایند کیف پول الکترونیک، مزیتی ویژه برای قرارداد وکالت به قصدبهالمعونه بودن و نیاز نداشتن سهل
تنهایی توان مدعی شد قصد ارتکازی دارندگان کیف پول بهنحوی که میدهد، بههای موجود حین انعقاد قرارداد را کاهش میچرا که پیچیدگی

عنوان قصد مازاد دارد، بهبه وکالت نیاز بهکند. این در حالی است که سایر عقود نسبتایت میهای پذیرنده کفبرای اعطای نمایندگی به شرکت
که در وکالت صرف شود. درحالیمثال، در قرارداد جعاله الزم است قصد شود اگر عامل به تقاضای جاعل پاسخ داد، مستحق دریافت جعل 

 امرى چه در بداند وکیل که اندازه همین واقع، صورت خاص و دقیق قصد شود. درهاعطای نیابت کافی است و نیازی نیست فرایند وکالت ب
 است. نافذ باشد، تمیز قابل عرف نظر در قرارداد طرف براى او اختیارات حدود و کند دخالت باید

ب سود یا هرگونه پاداش و تخفیفی های اضافی در قالبا توجه به اینکه رابطٔه قراردادی بین کاربران و راهبر، وکالت است، امکان پرداخت
های موجود در قرارداد قرض را ندارد و با توجه به انعطاف زیاد آن، وجود دارد و با شبهٔه ربا مواجه نخواهد شد. قرارداد وکالت حساسیت

که سود پرداختی به کاربران از نوع  به سایر قراردادها دارای مزیت بیشتری است. الزم به اشاره استعنوان قرارداد پایه نسبتاستفاده از آن به
گذاری بانکی، در پایان دوره مالی سود قطعی های سرمایهالحساب سپردهالحساب و غیرقطعی بوده و نیاز است همچون قواعد سود علیعلی

 التفاوت موجود با کاربران تسویه شود.  محاسبه و مابه
لح و منافع موکلین خود یعنی دارندگان کیف پول مسئول هستند. در همین راستا، عنوان وکیل، نسبت به تأمین مصاضمن اینکه راهبر به

نفع دارندگان آن انجام شود. هرگونه تعدی یا تفریطی در این های پول بهکیف گذاری از محل انباشت موجودیضروری است هرگونه سرمایه
واسطٔه دالیل شود. البته اگر با وجود رعایت همٔه جوانب و تنها بهو میزمینه، موجب مسئولیت وکیل و لزوم تدارک خسارات احتمالی از سوی ا

 ،شرط تعهد بازپرداختتوان با درج وکالت، میدر ضمن قرارداد قهری، زیانی متوجه کاربران شود، جبران آن بر عهدٔه وکیل نیست. هرچند 
 یهااصل سپرده توانندیها مبانکمقرر شده است که بدون ربا  یبانک یاتدر قانون عملقرار داد. بر همین اساس، ضامن صورت مطلق را به یلوک

با بنابراین، ؛ کنند ها را تعهدها بازپرداخت اصل سپردهکه بانک است شده یحهم تصر یاتیعمل نامٔهییندر آ. کنند یمهب یارا تعهد  گذارییهسرما
الحساب یسود عل یاصل و حت ینتضم یتو قابلشود انجام میوکالت نای قرارداد گذاری بر مبیهسرما یهاسپرده ینکه در نظام بانکی،توجه به ا

 .یدآیحساب نمبهخاصی  یتمحدوداین مسئله  نیز در آن وجود دارد،
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 های مدل وکالتمزایا و محدودیت .۴-۲جدول 
 هایتمحدود یامزا

 - به لحاظ قصد آسان المعونه بودنسهل
 - شبهٔه ربانبود 

 - راهبر الوکاله بهاز سود عالوه بر حق یتعلق سهمامکان 
 - به کاربران یفو تخف ،در قالب سود، پاداش یاضاف یهاامکان پرداخت

 - لزوم رعایت مصلحت و غبطه کاربران )موکل( از سوی راهبر )وکیل(
 

 های شرعی کیف پول الکترونیک بستهچالش ۴.۲
ها از شرکت یتوسط برخ -مانند کارت غذای دانشجویی، کارت مترو، و کارت شهربازی  - پول بسته هاییفکترین خدمتی که در اصلی

توانند اعتبار و موجودی خود را صرفاً در در واقع، کاربران این نوع کیف پول می. استکاال و خدمات  یدخرامکان  شود،کاربران ارائه میبه 
مدل از  یندر ادهند.  مورداستفاده قرار ،دانها را صادر کردهپول یفآن ک یگری کهمشابه د یهاشرکت کنندٔه کیف پول یامله با خود ارائهمعا

اقدام  ،در حساب خود مبالغ ینا ماندٔهکردن  از طریق بلوکهها شرکت یبعض. لذا وجود نداردبرای کاربران امکان برداشت پول  ،پول یفک
 کنند.سود می کسببه 

های مطرح در رابطه با کیف پول الکترونیک ر رابطه با کیف پول الکترونیک بسته مطرح است، تقریباً همان چالشهای شرعی که دچالش
رسد به نظر می است. ینطرف یتاهل هویت و احراز یح جهت استفاده از کیف پول بسته،صح یقرارداد حقوق یماول در تنظ مرحلٔهباز است. 

از قصد  ینطرف یبرخوردارکند. های بسته چه باز تسهیل میپولاحراز هویت و اهلیت را چه در کیف های جدید امکان استفاده از فنّاوری
های بسته نیز باید موردتوجه ارکان اصلی های باز دارای اهمیت بود، در کیف پولگونه که در کیف پولنیز همانانعقاد قرارداد  یبرا یحصح

 رد.یعنی راهبران و دارندگان کیف پول قرار گی
نیز با توجه به کارکردهای محدود کیف پول بسته که منحصر به خرید کاال و  و ربا ،غرر، قمارهایی همچون اکل مال به باطل، رفع چالش

دهد، در که مقدار پولی که دارندٔه کیف پول جهت خرید کاال و خدمات در اختیار راهبران قرار میتر است. درصورتیخدمات است، آسان
 رموجه در مال دیگران مطرح نخواهد شد.چهارچوب قراردادی معین انجام پذیرد، شبهٔه اکل مال به باطل و تصرف غی

قرارداد  یقرار دادن مفاد اصلی قرارداد، شبهٔه غرر را نیز مرتفع خواهد کرد. ضوابط اصل یینتعبسته و  پول یفدر ک یناز قرارداد مع استفاده
پول  یفدهندگان کارائه کهود. درصورتیی مؤثر در زمینٔه پیشگیری از وقوع شبهٔه غرر خواهد بپول جهت مطالعه کاربران اقدام یفک یدر فضا

 وجه مطرح نخواهد شد.هیچنظر کنند، شبهٔه قمار نیز بهو اعطای جایزه به برندگان نیز صرف یکشقرعهبسته از تبلیغ 
 شد. به کاربران پرداخت شود، شبهٔه ربا مطرح خواهد یفتخف یا ،بکاضافه در قالب سود، پاداش، کش یوجهبسته،  پول یفکاگر در 

شود با تبیین مدل فقهی مناسب البته این در حالی است که قرارداد پایه در کیف پول الکترونیک قرض در نظر گرفته شود. در ادامه سعی می
 کیف پول، این شبهه پاسخ داده شود.

 کیف پول الکترونیک بسته یمدل فقه ۱.۴.۲
عنوان مدل فقهی بهینه استفاده کرد. در واقع، با توجه به کاربرد ویژه و قرارداد وکالت بهتوان از برای تبیین مدل فقهی کیف پول بسته، می

توان از قرارداد وکالت به دلیل سادگی، دهد، میفرد کیف پول بسته که امکان خرید کاال و خدمات را به دارندگان کیف پول میمنحصربه
 هی وکالت را در قالب مثالی ساده توضیح خواهیم داد.مزایا، و جامعیت آن استفاده کرد. در ادامه، مدل فق

کند. مسئولین این مجموعه با در فرض بگیرید یک مجموعه رفاهی و تفریحی معروف اقدام به ارائٔه کیف پول بسته به مشتریان خود می
ده و در واقع خرید خدمات رفاهی و نظر گرفتن اعتبار بیشتر و همچنین اعطای تخفیف بیشتر در فضای کیف پول، مشتریان را برای استفا

دهند های بازاریابی، به دارندگان کیف پول این امکان را میدیگر، مسئولین با استفاده از استراتژیعبارتکنند. بهتفریحی بیشتر تشویق می
 ها استفاده کنند.تفریحات آن درصد بیشتر از موجودی واقعی کیف پول خودشان، از امکانات رفاهی و تفریحی ۲0طور مثال که بتوانند به

دهندگان آن، شباهت زیادی با عقد بیع دارد. در واقع، دارندگان کیف پول خدماتی را از تعامل بین دارندگان کیف پول بسته و ارائه
ای کیف پول بسته کنند. در نظر گرفتن قرارداد بیع بردهندگان کیف پول که در مثال ما مجموعه رفاهی و تفریحی است، خریداری میارائه

را بتوان در قالب عقد وکالت  دهندگان آنپول بسته و ارائه یفدارندگان ک ینبرسد رابطٔه قراردادی ای مطلوب است. هرچند به نظر میگزینه
عبارت است. به گذاری دارای مزیتنیز تعریف کرد. در نظر گرفتن قرارداد پایٔه یکسان برای هر دو نوع کیف پول و بسته، در مرحلٔه مقررات

عنوان راهکار قراردادی جامع برای هر دو نوع کیف پول استفاده کرد. در هر دو کیف پول، کاربران به توان از قرارداد وکالت بهدیگر، می
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ل باز، راهبران، ها کاال و خدماتی را خریداری کنند. در کیف پودهند به مقدار موجودی و اعتبارشان برای آندهندگان کیف پول وکالت میارائه
اما در کیف پول ؛ کنندهای حقیقی و حقوقی دیگر )پذیرندگان کیف پول( خریداری میکاال و خدمات را به وکالت از کاربران، از شخصیت

دهندٔه ئهشود. در واقع، دو رکن اصلی در کیف پول بسته یعنی ارادهندٔه کیف پول به مشتری ارائه میبسته، کاال و خدمات از سوی خود ارائه
عنوان وکیل بهپول  یفک دهندٔهارائهکیف پول و پذیرندگان کیف پول، یکی است. مشتری در این نوع کیف پول، مقداری پول را در اختیار 

 د.دهد هر زمان که از او کاال یا خدمتی را خریداری کرد، از محل موجود کیف پول آن را تسویه کندهد و سپس به او وکالت میخود قرار می
تواند از دهندٔه کیف پول میمزیت استفاده از قرارداد وکالت در کیف پول بسته در مقایسه با قرارداد بیع این است که شرکت ارائه

ها پرداخت آمده را به آندستهای اقتصادی سودآور استفاده کند و سود بهنفع مالکان آن در فعالیتمانده در کیف پول بههای باقیموجودی
دهندٔه الوکاله خود تملک کند. این در حالی است که اگر قرارداد پایه را بیع در نظر بگیریم، ارائهعنوان حقتواند بهبخشی از سود را نیز میکند. 

مانده موجودی خود فقط شده ندارد. دارندگان کیف پول نیز برای استفاده از باقیهای تجمیعگونه تصرفی را در موجودیکیف پول حق هیچ
ترین روش برای تعیین چهارچوب عنوان بهینهرسد، قرارداد وکالت را بتوان بهها هستند. درمجموع به نظر میناگزیر به خرید مجدد از آن

 قراردادی کیف پول الکترونیک باز و بسته برگزید. 
منظور پرهیز از تکرار مطالب، و به بندی مباحث فوق در رابطه با تعیین چهارچوب قراردادی کیف پول الکترونیک بازبه عنوان جمع

 شود.ها و انتخاب مدل منتخب در قالب جدول زیر ارائه مینتیجٔه مقایسٔه این مدل

 های الکترونیک در ایرانهای نمونه کیف پولکارکردها و ویژگی .5-۲جدول  
 نوع عقود                        

 های شرعیشاخص
 وکالت ودیعه جعاله قرض

     المعونه بودن و قصد آسانسهل
     ربا شبهٔهنبود 

     تصرفات دامنٔه وسعت
 یفو تخف ،امکان پرداخت سود، پاداش

     به کاربران

     راهبراناز سود به  یتعلق سهم

ترین قرارداد به های شرعی، مناسبمدل فقهی پیشنهادی برای کیف پول الکترونیک بسته نیز قرارداد وکالت است که از حیث شاخص
توان در طراحی کیف پول از عقد قرض به عنوان قرارداد آید. البته همانگونه که در بسیاری از کشورهای اسالمی متداول است، میحساب می

شود دارندگان کیف پول خارج میملکیت  از در صورت استفاده از عقد قرض، مبالغ موجود در کیف پولکرد. لکن پایه نیز استفاده 
 گیرد.تعلق میبه موسسه  ،شودکسب می نیز سودهایی که از این محلشود. بنابراین، منتقل میموسسه اعتباری و به 

 بندیجمع 5.۲
پرداخت الکترونیک،  کند. این فنّاوریابزارهایی است که فرایند پرداخت را برای کاربران خود تسهیل می، از جمله های الکترونیک پولکیف

کند. افزاری، کاربر را قادر به خرید کاال و خدمات، بدون حضور پول نقد و حتی کارت فیزیکی میافزاری و نرمهای سختبا مجموعه سیستم
تواند از نوع اینترنتی، موبایل و یا کامپیوتر و یا ابزارهای جانبی باشد. ارتباط بین خریدار و فروشنده میتواند ها میافزار در این سیستمسخت

صورت آفالین ذخیره سی باشد. در کیف الکترونیک پول، معموالً موجودی کیف پول بر روی کیف پول بهافبلوتوث، ارتباط موبایلی، یا ان
 ق این نوع کیف پول نیازی به ارتباط با سوئیچ مرکزی نیست.شود و با هر بار پرداخت از طریمی

 های ایجادشده از این ابزار نوین پرداخت را در موارد زیر برشمرد:توان فرصتبا توجه به مزایای استفاده از کیف الکترونیک پول می
 الخصوص در حوزٔه خرد؛وکارهای سیار علیتوسعٔه عملکرد تجارت و کسب 
 ی خرد؛هاتجمیع تراکنش 
 های سربار شبکٔه پرداخت )شتاب و شاپرک(؛ وکاهش بار ترافیکی و هزینه 
 های خرد.های بانک مرکزی در زمینٔه تهیٔه پول خرد و تسهیل عملیات پرداخترفع دغدغه 

ت توسعه های خرد موجب شده است که بانک مرکزی در جهمزایای متعدد کیف الکترونیک پول و نقش آن در تسریع فرآیند پرداخت
ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری »گذاری آن را در مراحل مختلف مورد توجه قرار دهد. در جدیدترین دستورالعمل این ابزار، فرایند مقررات



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
 

۱۳7 

بسیار خوبی در  توسط بانک مرکزی تهیه شده است، تالش ۱۳۹۹که در تابستان « و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور
 تبيين ضوابط و الزامات مربوط به فرآيند صدور و راهبری کيف الکترونيک پول در حوزه پولی و بانکی کشور صورت گرفته است. زمینه 

عنوان یکی از ابزارهای پرداخت خرد و همچنین توسعه کارکردهای آن، مستلزم بدیهی است که استفاده از کیف الکترونیک پول به
 . استسازگاری با ساختار حقوقی کشور 

عنوان دهنده خدمات پرداخت بههای ارايهتعامالت موجود در کیف پول بر مبنای ارتباط بین راهبران، مشتریان، موسسه اعتباری عامل و شرکت
امعین گیرد. از آنجایی که این تعامالت دارای آثار حقوقی است، ضروری است که در قالب یکی از عقود معین یا نارکان اصلی این ابزار شکل می

، تعریف شود. در واقع بر اساس ساختار حقوقی کشور، مناسبات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی باید در قالب قرارداد تنظیم شود تا بتوان نقش
 براین، تعیین نوع عقد مورد استفاده در کیف پول و انعقاد صحیحطور روشن مشخص کرد. افزونهای هر یک از طرفین را بهحقوق و مسئولیت

شده توسط منظور رفع شبهات فقهی این ابزار پرداخت نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. این در حالی است که در دستورالعمل تهیهقرارداد، به
 .دهندگان کیف پول تأکید شده است( در موارد متعددی بر ضرورت انعقاد قرارداد بین دارندگان کیف پول و ارائه۱۳۹۹بانک مرکزی )تابستان 

سال  ها، بانک مرکزی دروکارهای در حوزٔه پرداخت و تعیین چهارچوب مشخص برای فعالیت و نظارت بر آنبا توجه به اهمیت توسعٔه کسب
الزامات و فرایندهای »تحت عنوان  ،های خردهای الزم در خصوص پرداختدن زیرساختکربرای مهیا را وزیران تئهی نامٔهتصویب ،۱۳۹7

با همین رویکرد، . دکرابالغ ( هاهای پرداخت و بانکفعاالن نظام) تصویب و به بازیگران این عرصه« بانان در نظام پرداخت کشوراجرایی پرداخت
. بندی کرده استتقسیم« بانپرداخت»و « یارپرداخت»های پرداخت را در دو گروه وکارهای نو در نظامهای نوین بانک مرکزی، کسبفنّاوری حوزٔه
های ه با شرکتشداساس قرارداد منعقد شخص حقوقی است که در چهارچوب سند تدوینی و بر»یار به معنای ریف بانک مرکزی پرداختدر تع
های بدون حضور کارت ازجمله یار پرداختکند. پرداخته با شرکت شاپرک فعالیت میشدمنعقد نامٔهخدمات پرداخت و تفاهم دهندٔهارائه

شخص حقوقی »بان همچنین پرداخت« .کندشاپرک ارسال می های همراه را دریافت کرده و به شبکٔهای مبتنی بر زیرساختبرنامههای درونپرداخت
 «.کندارزش الکترونیکی فعالیت می خدمات مبتنی بر ذخیرٔه ه با بانک از طریق ارائٔهشداساس قرارداد منعقد است که در چهارچوب این مستند و بر

و مقررات انضباطی  ،بند تهیه شده و الزامات، اختیارات، فرایندهای پرداخت و تسویه، اعتبار کیف پول ۱۴بان که در مستند پرداختنگاهی به 
بان ای از این فرایندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداختدهد که بخش عمدهکند، نشان میبانان ترسیم میو مدیریت ریسک را برای پرداخت

شبکه های درونارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنش خدمات مبتنی بر ذخیرٔه» طشود و در عمل این نهادهای جدید فقمیانجام 
)الزامات، ضوابط، و  فرایندها در اختیار بانک است کنند و بقیٔهه میئارا« شودکیف پول تبادل می کیف پول و پذیرندٔه بان میان دارندٔهپرداخت

سازی و تدوین حال، هرچند مدیران بانک مرکزی بارها به لزوم پیاده(. بااین۱۳۹7بانان در نظام پرداخت کشور، فرایندهای اجرایی فعالیت پرداخت
شخصی برای راهبری کیف پول اند، هنوز این قوانین نهایی نشده است و تا زمانی که قوانین مقوانین مربوط به کیف پول الکترونیک تأکید کرده

 .توان امیدوار بود که این سرویس در اختیار مردم قرار گیردالکترونیک تدوین نشود، نمی
با در نهایت  .استنمودهپول الکترونیکی  کردن دستورالعمل کیفقدام به نهاییا چندین بار بانک مرکزی بان،از زمان انتشار مستند پرداخت

ضوابط صدور کیف  ۱۳۹۹در شهریورماه سال  ب وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، بانک مرکزیتوجه به توسعه فضای کس
 را به شبکه بانکی کشور« ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»الکترونیک پول را تحت عنوان 

 ای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشورنهادهدر این دستورالعمل،  .ابالغ کرد
در  .اندهای بسیار خرد )پرداخت ریز( و برون خط ظهور کردهشوند، به منظور تسهیل پرداختالکترونیک پول نامیده می راهبران کیفتحت عنوان 

خاص حقوقی هستند که طبق قراردادی با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در اش پول راهبران کیف الکترونیکواقع، 
 شوند.و به اختصار راهبر نامیده می حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیک پول فعالیت خواهند کرد

ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول »ضوابط صدور کیف الکترونیک پول تحت عنوان در نهایت پس از ابالغ 
بررسی فقهی »موضوع   ۱0/۱0/۹۹و  ۲۶/۹/۹۹در تاریخ ، ۱۳۹۹در شهریورماه سال  یبه شبکه بانکتوسط بانک مرکزی « در نظام پرداخت کشور

 شد و موارد ذیل به تصویب رسید:  در شورای فقهی مطرح « استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران
 جهت استفاده از ابزار کیف پول الکترونیک مجاز است. « وکالت»و « قرض»دو عقد  استفاده از -
در صورت استفاده از عقد قرض، مبالغ موجود در کیف پول به ملکیت موسسه اعتباری درآمده، لذا سودهایی که از این محل  -

 د. باششود متعلق به موسسه میکسب می
 باشد. شود، متعلق به دارندگان کیف میدر صورت استفاده از عقد وکالت، مبالغ موجود در کیف پول و سودهایی که از این محل کسب می -
الزم است در قراردادهایی که جهت ارائه خدمت کیف پول بین ارکان آن )موسسه اعتباری، راهبران و دارندگان کیف( منعقد  -

 ین به صورت شفاف مشخص شود.   شود، رابطه فقهی طرفمی
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 دریافت کارمزد واقعی بابت ارائه خدمت کیف پول، توسط موسسه اعتباری مجاز است. -
 شود:منظور توسعٔه کیف پول الکترونیک در ایران، راهکارهای عملیاتی زیر پیشنهاد میدر پایان به

 ؛سازیبخشی، آموزش و فرهنگافزایش چرخه پویای آگاهی 
  ؛کنندگان( در مقیاس وسیعتکاملی و تدریجی تغییر عادات و ترجیحات مشتریان )مصرففرایند 
 ؛ارائه توسط برندها و فعاالن این حوزه ِپذیری محصوالت و خدمات قابلو اتکا ،افزایش سطح اعتماد، اطمینان 
 ؛های ناکارآمد پرداخت خردحذف تدریجی جایگزین 
 ؛(سی/کیوآرافان های غیرتماسی،های توانمند )کارتکارگیری فنّاوریهب 
 ؛بودن آن جانبهپول از پلتفرم پرداخت و همه شدن کیف فراتر 
 ؛فضای تعاملی و مشارکتی بیشتر میان بازیگران اکوسیستم 
 ؛کنندگان( در مقیاس وسیعفرایند تکاملی و تدریجی تغییر عادات و ترجیحات مشتریان )مصرف 
 ؛موقعو به ،دقیق، جامع گذاری شفاف،گذاری و قانونسیاست 
 ؛ وپذیری(پذیری )تعاملکنشاستفاده از معماری باز و سطح باالی هم 
 آفرین و پایداروکار ارزشهای کسباستفاده از مدل. 
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 خالصه مدیریتی 
. کندیپرداخت م الحسابیبر عقد وکالت است، سود عل یدار که مبتنمدت گذارییهسرما یهابانک به سپرده یران،ا یبدون ربا یدر بانکدار

 یهااز جانب بانک به صاحبان سپرده یو قبل از حاصل آمدن و محاسبٔه سود قطع یاست که قبل از اتمام دورٔه مال یوجه الحسابیعلسود 
 یٔهضمن حفظ اصل سرما خواهندیهستند که م یمعموالً کسان گذارییهسرما یهاصاحبان سپرده. ازآنجاکه شودیپرداخت م گذارییهسرما

 یمشاع، امکان محاسبٔه سود قطع گذارییهبا حجم انبوه سپردٔه سرما یاز آن استفاده کنند و ازآنجاکه در نظام بانک حاصلاز سود خود، 
 یانرا در پا یگذاربانک مجبور است سود سپرده یست،کوتاه ممکن ن یگذاران در فواصل زماناز سپرده یکو سهم هر یاتحاصل از عمل

صاحبان  یزٔهبه کاهش رغبت و انگ یقیناًدوره است که  یسود در انتها بارٔهیکپرداخت  یمعنابه ینا است یهیمحاسبه کند. بد یدورٔه مال
درواقع گذاران، آن به سپرده یاو پرداخت دوره یرانا یدر بانکدار الحسابیسود عل تدبیر .شودیدر بانک منجر م یگذارسپرده یوجوه برا

 یزه،انگ یفاز تضع یریجلوگ یکه برا اندیدهرس یجهنت ینکشور به ا یمسئوالن نظام بانک یگر،درتعبادغدغه بوده است. به ینرفع هم یبرا
در بانک راغب نگه  یگذارسپرده یگذاران را براآن، سپرده یاهر دوره و پرداخت دوره یدر ابتدا «الحسابیسود عل»با اعالم نرخ  توانیم

بودن  الحسابیعل یرتعب دیگر،یانبندارد. به یتاست و جنبٔه قطع یسود انتظار ینوع الحسابیتوجه آن است که سود عل ِقابل . نکتٔهداشت
کند تا امکان گذاران اعالم مشخص را به سپرده یمنظور است که بانک صرفاً برحسب محاسبات و انتظارات خود نرخ ینا یسود بانک برا

 .یدتر فراهم آان راحتگذارسپرده یو انتخاب برا گیری،یمتصم یزی،ربرنامه
 الحسابیسود عل یریکارگبهاما گذاران، حداقل در قالب قرارداد قرض، مشروع است به سپرده الحسابیاصل پرداخت سود علگرچه 
د مسئله، محاسبه سو نیا یاقتصاد - یحسابدار یهاچالش نیترمواجه است. از مهم هاییچالشدار با مدت گذارییهسرما یهادر سپرده

و  ی)در صورت وجود( توسط شبکه بانک الحسابینسبت به سود عل یالتفاوت مثبت سود قطعو پرداخت مابه یقطعسود و  الحسابیعل
حقوقی این موضوع  -های فقهیترین چالشفشار پرداخت سود تضمینی سپرده به ترازنامه بانکی در شرایط خاص اقتصادی و از مهم

 یفعل یٔهدر رودار است. شایان ذکر است گذاری مدتهای سرمایهگذاران سپردهالحساب توسط بانک برای سپردهتضمین ضمنی سود علی
دستورالعمل  ۹مادٔه مبتنی بر  یدستورالعمل بانک مرکز یٔه، صرفاً بر پاالحسابیشدن سود عل یالزام به قطع یرانا یبدون ربا ینظام بانکدار

 یسهم سود قطع کهیدرصورت»: داردیاذعان مکه  است( ۱۳۹۴)مصوب خرداد  ی( بانک مرکزیالیسود مشاع )ر یمنحؤه محاسبه و تقس
 نی. در اشودیمحسوب م یبه آنان قطع یپرداخت الحسابیباشد، سود عل یپرداخت الحسابید علگذاران کمتر از سوسپرده متعلق به سپرده
 .«ستیگذاران نو مجاز به مطالبٔه آن از سپرده کندیرا هبه م یپرداخت دمازا یحالت، مؤسسٔه اعتبار
 - و فقهی  یاقتصاد - یحسابدارتوسط بانک از حیث  الحسابیسود عل ینتضم دهدهای این گزارش نشان میدر مجموع بررسی

 باشد. یمانع یچبدون ه تواندینم یحقوق
نشان « هامحل مصرف سپرده یکتفک»و « شخص ثالث ینتضم»جایگزین تحت عناوین  یِاتیو بسط دو راهکار عمل یلدر ادامه، با تحل

رسد که با توجه به جمیع در این بین چنین به نظر می است. یرپذامکانو از مسیرهای دیگر نحو مشروع به الحسابیسود عل ینتضمه شد داد
راساس ب «هامحل مصرف سپرده یکتفک»راهکار  راهکار برگزیده است. در همین راستا «هامحل مصرف سپرده یکتفک»شرایط، راهکار 

 یتشده و در نهاو نهایی  یلمتک یبانک مرکز یفقه یحاضر در شورا ینظرات اعضاو نقطهبانک مرکزی  یو بانک یپژوهشکده پول یشنهادپ
 است. یدهرس یببه تصو یبانک مرکز یفقه یشورا ۱۳۹۹اسفند  ۱۳در جلسه مورخ 

با  یهادر دو دسته سپردهرا دار مدت گذارییهسرما یهاسپرده یریپذسپردهتوان بر این اساس شورای فقهی بانک مرکزی تصویب نمود که می
 نحو که: یند؛ بدنمو یز( تجهپذیریسکگذاران رسپرده ی)برا ینبا سود نامع یها( و سپردهگریزیسکر گذارانسپرده ی)برا ینسود معبازه 

که  دهندیگذاران به بانک وکالت م(، سپردهگریزیسکگذاران رسپرده ی)برا ینسود معبازه دار با مدت گذارییهسرما یهادر سپرده اوال
استصناع، و  یک،شرط تملمرابحه، اجاره به ی،همچون فروش اقساط «ینعقود با بازده مع» یقرها وجوه سپرده را منحصراً از طاز جانب آن

فرض، بانک هرساله با مطالعٔه کشش بازار دربارٔه نرخ  یندست آورد. در اآنان به یمشخص برادر بازه  یاندازد تا سود ریانبه ج یند یدخر
 یکهر یرا برا سود نرخ ای ازموجود اعم از ریسک نکول تسهیالت و ریسک بازار بازه هایو ریسکمعامله  یتاجاره، ظرف یل،نرخ تنز یه،نس

خود،  یریتی؛ سپس با توجه به توان مدکندیاعالم م ای )با تاکید بر مرابحه(مبتنی بر عقود مبادلهمعامالت  یقاز طر ییاعطا یالتاز تسه
 .کندیصورت نرخ مشخص اعالم مده و سپس سهم صاحبان سپرده را بهکسورات کم کر یرالوکاله و ساعنوان حقاز آن را به یبخش

که از  دهندیگذاران به بانک وکالت م( ، سپردهپذیریسکگذاران رسپرده ی)برا یندار با سود نامعمدت گذارییهسرما یهادر سپرده ثانیا
عقود با بازده »از  یبیترک یا( و مضاربه و یو حقوق ی)مدنهمچون مشارکت  «یرعقود با بازده متغ» یقها وجوه سپرده را از طرجانب آن

. با این مصوبه کند یعها توزآن ینب یککار را به نسبت سهم هر یو سود حاصل در انتها یندازدب یانبه جر «یرعقود با بازده متغ» و «ینمع
 بود.دار در قالب سود قطعی خواهد گذاری مدتههای سرمایالحساب از نظام بانکی کشور حذف شده و سود پرداختی سپردهعمال سود علی
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 الحساب و ارائه راهکار جایگزینحذف سود علی
 وهاب قلیچ

 
 مقدمه ۱

. پس از آیدیحساب مبه یهر بانک یاتیعمل یاجزا ینترمنابع از مهم یزبخش تجه ی،گر مالعنوان واسطهبانک به یکارکرد یفبا توجه به تعر
 یمجلس شورا یببه تصو« بدون ربا )بهره( یبانک یاتقانون عمل»کشور،  یو بانک یاصالح نظام پول یو در راستا یانقالب اسالم یروزیپ

ها پرداخته منابع توسط بانک یزنحؤه تجه آن به ۶تا  ۳اختصاص دارد که مادٔه  «یمنابع پول یزتجه»قانون به  ین. فصل دوم ایدرس یاسالم
منابع  یزتجه یدار برامدت گذارییهسرما یهاانداز( و سپردهپس-یالحسنه )جارسپردٔه قرض یدو قالب حقوق ،۳موجب مادٔه است. به

هر دوره،  یاندر پا گیرد،یبر عقد وکالت شکل م یدار که مبتنمدت اریگذیهسرما یهادر سپرده بانک شده است. یفبدون ربا تعر یهابانک
 یمگذاران تقسسپرده ینب یبانک یهاو دستورالعمل نامهییننسبت مدت و مبلغ سپرده طبق آالوکالٔه خود بهمنافع حاصله را پس از کسر حق

کند. سود  یمهب یادار را تعهد و مدت گذارییهسرما یهان ربا، اصل سپردهبدو یبانک یاتقانون عمل ۴ ٔهمطابق ماد تواندیم . البته بانککندیم
 .شود۲۴۲۲۳۶=یپرداخت م الحسابیدار در قالب علمدت گذارییهسرما یهاسپرده

الحساب در نظام بانکی کشور، نگاهی گذرا به مسیر طی شده نشانگر بروز برخی از کارگیری سود علیبا گذشته بیش از سه دهه از به
 یشناسبیآسبه دارد  یسع گزارش سیاستی ینکشور، ا یو مال یقالبِ پرداخت سود در نظام بانک ینبنا به شدت استفاده از اها است. چالش

 بپردازد. کشور ینظام بانک یبرا نیگزیجا یارائه الگوی و منابع وکالت زیدر تجه لحسابایمسئله سود عل
دار مدت گذارییهسرما سپردٔه یشناسموضوع در مفهوم یاتشناخت بهتر ابعاد بحث، به ادب یو برا یقتحق یشینٔهادامه، پس از مرور پ در

 یلینحو تفصبه الحسابیسود علکارگیری اقتصادی به-حقوقی و حسابداری -های فقهیچالش. سپس شودیپرداخته م الحسابیو سود عل
مروری بر تجربه برخی از کشورهای اسالمی در پرداخت سود سپرده بخش دیگری از مطالعه حاضر را شکل خواهد داد. . شودیارائه م
 ایران تبیین شود.بدون ربا  ینظام بانکدار الگوی جایگزین برای شده، های انجاممطالعات و بررسیبا استفاده از  شودیم یسع یت،درنها

 یقتحق یشینٔهپ ۲
پژوهش در بخش  ین. اپردازدیم یو سود در اقتصاد اسالم یسکبه مقولٔه ر یینوشتارها ( در سلسله۱۳75و  ۱۳7۴) ینیبحر زادهینحس

ساول به مفهوم سان یهاصاد، و نقشدر اقت یسکمخاطره و ر یگاهبهره و ربا، جا یشنا اعم از نقش کارگر،  یدتول آیندکننده در فرشرکت یان
ــپس به ا ینههز کنندٔهمینکارفرما، و تأ ــت. س ــش پرداخته م ینپرداخته اس ــودیپرس ــاد یاکه آ ش ــالم، نهادٔه مخاطره یدر مکتب اقتص  یرپذاس

ــول تول یتدر مالک تواندیکه م یدتول یهااز نهاده یکیعنوان به ــدهمحص ــه یدش ــت؟ در ادامه به نقش  یمس ــد، موردتوجه قرار گرفته اس باش
سالم صاد ا ضاف نظریٔه ی،مخاطره در اقت شاره و نت یدشه یارزش ا صاد شودیگرفته م یجهصدر ا سالم ب یکه مخاطره در مکتب اقت  نقشیا

بدون ربا اشاره  یبانک یاتقانون عمل ینتدو ریبه س یسک،ر یاقتصاد یفمنشأ درآمد واقع شود. پژوهش در ادامه با تعر تواندیو م یستن
 .کندیم اشاره یمنابع بانک یصو تخص یزتجه رو سود د یهاصل سرما ینتضم یگاهدارد و به جا
 یجهقرار داده و نت یابیقانون را موردارز یندر ا یبانک یهابدون ربا، انواع سپرده یبانک یات( با توجه به مفاد قانون عمل۱۳۸۳) موسویان

خصوصاً  یمشکالت یخأل حاصل از حذف بهره را پر کند، حاو یتوانسته تا حدود ینکهرغم ابدون ربا به یبانک یاتگرفته است، قانون عمل
در انتها با  یقتحق ینآن است. ا یعو نحؤه توز گذاری،یهسرما یهااستفاده از سپرده یفیتالحسنه، کقرض یاستفاده از رابطٔه حقوق یثاز ح

 کرده است. یشنهادرا پ یبانک یدجد یهابدون ربا، انواع سپرده یو حفظ قانون بانکدار ییرض تغدو فر

                                                                                                                                                                                                      
 پولی و بانکی عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه 
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۱۴۶ 

متعهد به اکتساب مقدار سود  یهعلموجب آن، مشروطشرط فعل است که به یسود نوع ینکه شرط تضم کندیم یان(ب۱۳۸7) لوباریک
ممکن است با  یزطرف ن یکاست، سود  ینطرف یننبود توافق، مشترک بگونه که سود درصورت همان ی،و یدٔه. به عقشودیم یموردتراض

 با کتاب و سنت ندارد و شرط به استناد قاعدٔه شروط نافذ است. یرتیمغا ینشود و ا یینتع یشاز پ یگریتوافق د
منزلٔه امر به ینا یرد،و سود صاحب اوراق را خود ناشر بر عهده بگ یهسرما ینکه اگر تضم کندیم یق خود اشاره( در تحق۱۳۸۸) اسکینی
است که با ذات عقد شرکت تعارض  یگرد یکاز شرکا( و توسط شر یکینفع صاحب ورقه )طرح به دهییانبا وجود ز یحت یان،شرط عدم ز

 .آیدیو صاحبان اوراق وارد نمناشر  یانبر عقد شرکت م یاشکال یرد،ثالث بر عهده بگ یرا شخص یندارد؛ اما اگر تضم
شده را شبهٔه مطرح ینترمهم ،اوراق مشارکت الحسابیسود عل یو حقوق یفقه یتماه ی( در بررس۱۳۸۹) یفدک یو صادق نظرپور

و  یردگیاوراق مشارکت در قالب عقد شرکت قرار م گیرند،یم یجهنت یو بررس یلپس از تحل یشان. ادانندیم شدهینتضم الحسابیسود عل
 برخوردار است. یفقه یتآن از مشروع الحسابیسود عل

و مخاطره، ضمن اشاره به سود  یسکثابت و بدون ر یدیگذاران و کسب عاسپرده یزٔهانگ یکارکرد یت( با اشاره به اهم۱۳۸۹) سیفلو
 .کندیمطرح م شدهیینتع یشو از پ یارائٔه سود قطع یرا برا یژهو گذارییهاستفاده از حساب سرما یشنهادپ الحساب،یعل

مهم در ابواب متعدد از فقه  ییقاعده کاربردها ینکه ا کنندیم یانب« سود بدون عهده»( با اشاره به قاعدٔه ۱۳۹۴) یبیو نا جمالی
در  یریارگکاز عدم به یاز رابطٔه بدون ضمانت و ناش یناش یدیدارد و هرکجا که سود و عا یمال یو بازارها ی،اقتصاد یاتمعامالت، نظر

 یریکارگبه یقگذار از طربه سپرده یسود پرداخت ی،بانک یهادارد. لذا چنانچه در سپرده یسود شبهه ربو ین)کار( باشد، ا صادیاقت هاییتفعال
طرح  یاز سود واقع یصکوک ناش یابه صاحبان اوراق مشارکت و  یچنانچه سود پرداخت یاحاصل نشده باشد و  یدر عقود اسالم یهسرما

 مشارکت منافات خواهد داشت. حنباشد، پرداخت سود با رو
 سود تحت یپرداخت حداقل تواندیبانک م ،یگذارهیسرما یهادر سپرده عتیاز منظر شر ایآ» با این پرسش که (۱۳۹۸) یچو قل موسویان

 نیتضم دهند کهمینشان پرداختند و موافق و مخالف  ینظرها یفقه یبررسبه  ،«کند؟ نیگذار تضمسپرده یرا برا الحسابیسود عل عنوان
 شنهادی. پدارد نحو مشروع وجودبه نیتضم نیا یبرا ییهمراه است؛ اما راهکارها یبا موانع یروش فعل به توسط بانک الحسابیسود عل

 .داده استرا شکل  مقاله ی اینانیپا آمده، بخشدستبه جیبر اساس نتا یاسالم یجمهور یاصالح طرح بانکدار
شناسی قرار دهد. های فقهی، حقوقی و اقتصادی مورد آسیبالحساب را از جنبهگزارش سیاستی حاضر سعی دارد مسئله سود علی

 رو ِیشپ الحساب در نظام بانکی کشور گزارشای از کشورهای اسالمی و ارائه الگویی برای جایگزینی سود علیبررسی وضعیت و تجربه دسته
 است. نموده یدینکات جد حاوی یشینطالعات پبه منسبترا 

 ادبیات موضوع ۳
 دارمدت گذارییهسرما سپردٔه یتماه ۱.۳

از  ی( مشخصاتوزیرانیئته ۲7/0۹/۱۳۶۲مورخ  ۸۱۹۶۲شمارٔه  نامٔهیببدون ربا )بهره( )تصو یبانک یاتفصل دوم قانون عمل نامٔهیینآ
 :نامهیینآ یندار را ارائه داده است. بنا به مواد امدت گذارییهسرما یهاسپرده
 ها،یه)اعتبارات، سرما یوجوه و منابع بانک یرکه وجوه او را همراه سا دهدیگذار به بانک وکالت عام مها، سپردهنوع سپرده ینا در

شرط آور همچون مشارکت، مضاربه، اجاره بهسود یاقتصاد هاییتنحو مشاع در فعالالحسنه( بهقرض یهاو سپرده یافتی،در یهاوام
بانک دو نوع رابطٔه  یجه،. درنتیردکار گمعامالت، سلف، و جعاله به یم،مستق گذارییهمزارعه، مساقات، سرما قساطی،معامالت ا یک،تمل

 یندر تأم یو «یکشر» یگروجه سپرده بوده و از طرف د یریکارگگذار در بهسپرده «یلوک» طرفیکگذار خواهد داشت؛ ازبا سپرده یحقوق
 یهامربوط به سپرده یامتعلق به خود بانک )سهامداران( بوده  شود،یکار گرفته منحو مشاع بهکه به بعیاز منا یمنابع است؛ چراکه بخش

مشاع و  یگذاران از درآمدهاکار سهم سپرده ینتهادر ا یدروابط، بانک با ینا بانک قرار دارد. بنا بر یتانداز است که در مالکو پس یجار
و مدت  یزانرا برحسب م یپرداخت الحسابیالتفاوت آن از سود علالوکالٔه خود، مابهو پس از کسر حق هرا محاسبه کرد ییو نها یسود قطع

 یالوکاله( با درآمدهامشاع )شامل حق یاز درآمدهابا عنوان سهم بانک  ماندیم یکند. در ادامه، آنچه باق یمگذاران تقسسپرده ینب یگذارسپرده
 یبرا یا یعسهامداران بانک توز ینب یدمقرر، به تناسب و صالحد یاتو پرداخت مال هاینهکسر هز زشده و پس ا یعبانک تجم یرمشاعغ

 .شودیبعد انباشت م یهادوره

 الحسابیسود عل یفتعر ۲.۳
 یهااز جانب بانک به صاحبان سپرده یو قبل از حاصل آمدن و محاسبٔه سود قطع یاست که قبل از اتمام دورٔه مال یوجه الحسابیعل سود
 یٔهضمن حفظ اصل سرما خواهندیهستند که م یمعموالً کسان گذارییهسرما یهاصاحبان سپرده. ازآنجاکه شودیپرداخت م گذارییهسرما



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
 

۱۴7 

 یمشاع، امکان محاسبٔه سود قطع گذارییهبا حجم انبوه سپردٔه سرما یکنند و ازآنجاکه در نظام بانکاز آن استفاده  حاصلاز سود خود، 
 یانرا در پا یگذاربانک مجبور است سود سپرده یست،کوتاه ممکن ن یگذاران در فواصل زماناز سپرده یکو سهم هر یاتحاصل از عمل

صاحبان  یزٔهبه کاهش رغبت و انگ یقیناًدوره است که  یسود در انتها بارٔهیکرداخت پ یمعنابه یناست ا یهیمحاسبه کند. بد یدورٔه مال
 .شودیدر بانک منجر م یگذارسپرده یوجوه برا
دغدغه بوده است.  ینرفع هم یدرواقع براگذاران، آن به سپرده یاو پرداخت دوره یرانا یدر بانکدار الحسابیسود عل تدبیر

سود »با اعالم نرخ  توانیم یزه،انگ یفاز تضع یریجلوگ یکه برا اندیدهرس یجهنت ینکشور به ا یمسئوالن نظام بانک یگر،دعبارتبه
 : ۱۳۸۱ یرجلیلی،در بانک راغب نگه داشت )م یگذارسپرده یگذاران را براآن، سپرده یاهر دوره و پرداخت دوره یدر ابتدا «الحسابیعل

بودن  الحسابیعل یرتعب دیگر،یانبندارد. به یتاست و جنبٔه قطع یسود انتظار ینوع الحسابیاست که سود عل توجه آن ِ(. نکتٔه قابل۱۲۹
کند تا امکان گذاران اعالم مشخص را به سپرده یکه بانک صرفاً برحسب محاسبات و انتظارات خود نرخ تمنظور اس ینا یسود بانک برا

 .یدتر فراهم آگذاران راحتسپرده یو انتخاب برا گیری،یمتصم یزی،ربرنامه

 الحسابیسود عل یتمشروع ۳.۳
در  الحسابیپرداخت سود عل یتمشروع دهد،یرا شکل م گزارش یکه محور اصل الحسابیسود عل ینتضم یتاز بحث مشروع فارغ

پرداخت سود ولو  ی،و محاسبٔه سود قطع یدورٔه مال یاناز پا یشکه تا پ یانب یندار محل پرسش است، به امدت گذارییهسرما یهاسپرده
 دارد؟ یتازلحاظ مشروع یچه وجه گذاربه سپرده الحسابینحو علبه

که  یمعن یناست. بد یحقوق یا یقیحق یتدو شخص ینمبادلٔه موقت پول و مانند آن ب یمعنبه «الحسابیعل»مفهوم  ی،ابنا به نظر عده
 یبخش یابه تمام واقعاً نسبت یرندهچنانچه گ ی،پس از محاسبه و حسابرس ینکهمشروط بر ا پردازد،یرا به طرف مقابل م یوجه یناز طرف یکی

هنوز بدهکار بودن  ینکها یلدلبه ی،است قبل از انجام دادن حسابرس یهیکننده مسترد کند. بدطلبکار نباشد، آن را به پرداخت یافتیاز وجه در
مطلب  یناست. ا یونمد کنندهکرده به پرداخت یافتدر الحسابیطور علکه به یمعادل وجه کنندهیافتدر حرز نشده است،کننده مپرداخت

در  الحسابیسود عل یاگر مفهوم واقع یگر،دعبارتصادق است. به یزن گذارییهسرما یهابانک و صاحبان سپرده یاندر مورد رابطه م یکل
معادل همان مبلغ  طعیتا زمان معلوم شدن سود ق یذمٔه و آید،یگذار درمسپرده یتبه ملک یپول پرداخت یناگرچه ع نظر باشد، با پرداخت آن

که  یوجوه یحقوق یتچنانچه ماه ترتیب،ینا. بهیستن یدر عقود اسالم« قرض»جز مفهوم  یزیمفهوم چ ین. اشودینفع بانک مشغول مبه
 میرجلیلی،خواهد بود ) یینو تب یهتوج ِمورد قابل ینگذار پرداخت شود در قالب مفهوم قرض طرح شود، ابه سپرده الحسابیوان سود علبا عن

۱۳۸۱ :۱۳0.) 
 یقطع یرابودن حاصل شدن سود است؛ ز یاحتمال الحساب،یعدم صحت سود عل یبرا شدهیانب یلاز دال یکیآنکه،  یگرد موضوع

گفت، چنانچه  یدبا یرادا ینرا نافذ دانست. در پاسخ به ا یشرط ینچن توانینم یجه،درنت ید؛حاصل آ یتشده درنهاکه سود پرداخت یستن
پرداخت  یهاچراکه در دوره شود؛ینم یرادا یندار شامل امدت گذارییهسرما یهاسود سپرده یم،بدان رضرا ق الحسابیسود عل یتماه

. شودیم یهتسو یبا و ی،اقتصاد یهااو از طرح یبا معلوم شدن سود قطع یت،گذار پرداخت شده و درنهاسپرده قرض به یسود، مقدار
 .کندینم یجادا یگذار خللبه سپرده یاز قرض پرداخت یسود قطع یزانم ییرتغ رو،ینازا

 یدجد یٔهآن از گذشته شروع شده است، سرما یکه سودده یاقتصاد یانجراستخر در  یدفرد جد یٔهمحض ورود سرمابه یگر،د یسو از
 یٔهو اختالط سرما یبترک ی،عبارت. بهیستاعتنا ن ِاست و مورد نادر قابل یمنتف یدترد ین،مشمول سود است؛ بنابرا هایهسرما یرهمانند سا یزن

 روع شده است و استمرار دارد.از گذشته ش یانجر ینکه ا گیردیافراد متعدد صورت م گذارییهسرما یاندر جر گذاریههر سرما
 یجٔهگذاران به نتدرآمد سپرده ین. اداردیگذاران را مقرر مسپرده یاز سود برا ینیدرصد مع ی،ربو یبهره در بانکدار یجابه یزصدر ن یدشه

گذار به سپرده ینشود، سود ادیجا یاگر سود ینجادر ا شود،یها پرداخت مپروژه یجکه فارغ از نتا ایرهدارد و برخالف به یها بستگپروژه
وجوه  یگرسپردٔه هر فرد با د یرااست؛ ز ینظر یو فقط احتمال یفضع یاربس ی. البته احتمال صفر در اغلب اوقات احتمالشودیپرداخت نم

 یٔهدارد. ازآنجاکه امکان ندارد که کل یها بستگنسبت سپرده به مجموع سپردهسود در هر عقد به و شودیم یختهثابت آم یهاسپرده یایدر در
 (.۳۳: ق. ۱۴0۳)صدر،  رودیم ینها سود نداشته باشد، احتمال عدم سود سپرده از بپروژه

گذاران، حداقل در قالب قرارداد قرض، مشروع است به سپرده الحسابیگرفت که اصل پرداخت سود عل یجهنت ینچن توانیم بنابراین،
 .(۶۳۳-۶۳5: ۱۳۹۸شود )موسویان و قلیچ، یم حسابیهتسو یعو بعداً از محل سود قط
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۱۴۸ 

 الحساب در تجهیز منابع وکالتیکارگیری سود علیهای بهچالش ۴
 های فقهی و حقوقیچالش ۱.۴

گردد. برمی« سود توسط بانک ینتضم» ی به مسئلهمنابع وکالت زیدر تجهالحساب کارگیری سود علیی بهحقوق -یفقه مهمترین چالش
 یمختلف هاییفطور خاص( در ط)به یگذاران بانکطور عام( و سپرده)به گذارانیهسرماشود که پذیری باعث میمسئله ریسک و میزان ریسک

 اندیلکه ما گیرندیم قرار گریزانیسکر یفدر ط یبانک گذارانهمهم از سپرد یها، بدون شک بخشانسان یٔهد. بنا به خصلت و روحگیرنقرار 
توجه و اعتماد به جلب تواندیکه م یعوامل ینتراز مهم یکی یت،وضع ینشود. در ا ینکنند که سود موردنظر آنان تضم گذارییهسرما ییدر جا
 نباشد(. یاسالم تیعشر ینبا مواز یرکه مغا ینحواست )به هاصل و سود سپرد ینتضم ینجامد،بدون ربا ب یگذاران در نظام بانکدارسپرده

سود را  یپرداخت حداقلراسا  تواندیدار، بانک ممدت گذارییهسرما یهادر سپرده یاآنست که آ شودیطرح ممکه  در این میان سوالی
 ینظام بانکدار یفعل یٔهشد که در رو یادآور یدبا یز،از هر چ یشکند؟ البته پ یریتمد یا ینگذار تضمسپرده یبرا الحسابیتحت عنوان سود عل

گرچه ممکن  شود؛ینمحقوقی  ینتوسط بانک تضم الحسابیدار، سود علمدت گذارییهسرما یگذارسپرده یران، در قراردادهایا یبدون ربا
 یمعنبه ینگذاران مطالبه نکنند، ااز سپرده یزیچ الحساب،یاز سود عل یدر صورت کاهش سود قطع یها حتاست در مقام اجرا، بانک

. کندینم ینگذار را تضمبه سپرده یپرداخت سود حداقل گاهیچدسته از قراردادها، ه ینامتن چراکه بانک در  یست؛سود ن یحقوق ینمتض
التفاوت شد، مابه یپرداخت الحسابیعلاز سود  تریینپا یدوره اگر سود قطع یانبانک وجود دارد که در پا یبرا یامکان حقوق ینا جهت،ینازا

 (.شودیاستفاده نم یامکان حقوق اینکند )گرچه عموماً از  یافتگذار دررا از سپرده
وجود « دارمدت یگذارهیسرما یهاسپرده یاز سود قطع الحسابیالتفاوت سود علمابه»به نام  یبخش کیها صورتحساب بانک در

 ریمتغ دیرا که در اصل با الحسابیعل یهاچرا که تمام سپرده ؛شودیلحاظ م یو خالمقدار صفر  نیا ر اغلب اوقات. جالب است که ددارد
 (.۱: ۱۳۹7گیرند )رضوی، خود برعهده میها را بانک انیو تمام سود و ز شوندگرفته میدر نظر  یثابت و قطع ،باشد

: داردیاذعان م( ۲0/0۳/۱۳۹۴ )مصوب یبانک مرکز( یالیسود مشاع )ر یمدستورالعمل نحؤه محاسبه و تقس ۹ذکر است، مادٔه  شایان
به آنان  یپرداخت الحسابیباشد، سود عل یپرداخت الحسابیگذاران کمتر از سود علسپرده متعلق به سپرده یسهم سود قطع کهیدرصورت»

 ینجمع ا« .یستگذاران ن آن از سپردهو مجاز به مطالبٔه کندیرا هبه م یمازاد پرداخت یاعتبار ٔهحالت، مؤسس ین. در اشودیمحسوب م یقطع
است و ازلحاظ قرارداد  یدستورالعمل بانک مرکز یٔهحالت، صرفاً بر پا یندر ا الحسابیشدن سود عل یکه الزام به قطع دهدیموارد نشان م

عنوان احتمال و پرسش فوق بهگفت  یدبا جهت،ینوجود ندارد. ازا الحسابیسود عل ین حقوقیاز تضم یگذار، اثربانک با سپرده یمابینف
 را بر عهده دارد. یلاست که بانک در آن نقش وک یبانک یهادسته از سپرده ینسود ا پذیرییندر خصوص امکان تضم یعلم یصرفاً بحث
اصل  تواندیبانک م یااست که آ دقت در پاسخ به این پرسش اول ؛ نکتٔهنکته الزم است دو شده، ذکراز پرداخت به پرسش مطرح پیش

نحو که اگر  ینکند؛ بد ینرا تضم یگرد یکشر یٔهاصل سرما تواندیم یکقرارداد شرکت، شر در کند؟ ینگذار تضمسپرده یسپرده را برا
متعهد شود  تواندیم یکشر ی،عبارتبه یرد؛را بر عهده گ یگرد یمواجه شد، او پرداخت خسارت شرکا یانبا ز یاقتصاد یاو  یتجار یتفعال

نقش شرکت  ینوعبه یعنی(؛ ۱۸: ۱۳۸۶ یری،را از اموال خود جبران کند )تسخ ن)شرکا( شد، آ یهمتوجه صاحبان سرما یخسارت کهیصورتدر
 یکیضرر توسط  ینمشهور فقها، تضم یعقد مشارکت و بر اساس فتوا یگفت که مطابق قواعد فقه ینچن توانیم ین،کند؛ بنابرا یفارا ا یمهب

 (.۱0۳ :۱۳۸۹ ی،فدک یندارد )نظرپور و صادق یصورت شرط فعل اشکالاز شرکا به
کار به قرض بازخواهد گشت؛  ین( شود، روح ایهنظر گفته شده است که اگر عامل ضامنِ خسارت )به اصل سرما یندر مقابل ا البته

، شرط ضمان معامله را از شراکت خارج و آن را وارد قرض قرضش را ادا کند ولو متضرر شده باشد. لذا یدبا گیرد،یقرض م کهیکس یراز
از مال خودش به  یکشرط کنند شر یعنیصورت شرط فعل ذکر کنند؛ صورت است که آن را به ینشرط به ا این یحاما شکل صح کند؛یم

وجود  یشرط باز ابهام ینصحت ا ندارد. با فرض یاگر شرط، شرطِ هبه باشد و نه ضمان، اشکال یعبارت)هبه( کند. به یههد یگرد یکشر
شرط فعل در ضمن عقد  یناست؛ اما به نظر مراجع اگر هم یزجا یزآن شروط ضمن آن ن تبعِو به یزجا یعقد شرکت، خودْ عقد یرادارد؛ ز

از اصل سپرده در قالب شرط ضمن  یلضمانت وک الزم به ذکر است (.۱۳۹۴ یری،جزا یموسور.ک. خواهد شد ) یحصح یاید،ب یصلح
 یهااصل سپرده توانندیها مبانک ینکها یانبا ب یزبدون ربا ن یبانک یاتقانون عمل ۴بزند. مادٔه  یصرا تخص یلوک یامان ید تواندیعقد م
 کرده است. ییدمطلب را تأ ینا ینوعکنند، به یمهب یادار را تعهد و مدت گذارییهسرما

بانک  یعنی یرد،که باشد( مدنظر قرار بگ یسود، ضمانت عملِ پرداخت سود )به هر مقدار ینچنانچه منظور از تضم آنست که ومد نکتٔه
اما چالش مدنظر ضمانت  یست؛بدان وارد ن یتعهد به فعل است و اشکال ینوع ینکرده است و نه نرخ سود را، ا ینفعلِ پرداخت را تضم

و  ۶۲-۶۴ :الف۱۳۹۸ یچ،دارد )قل یو دقت علم یلبه تحل یازاست که ن الحسابیسود علنرخ  ینبلکه تضم نیست،عملِ پرداخت سود 
 (.۶۳5-۶۳۹: ۱۳۹۸موسویان و قلیچ، 
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۱۴۹ 

 یی( نظرهایرپذتوسط بانک )سپرده الحسابیسود عل ینتضم یتدر مشروع گردیم.الحساب برمیمسئله تضمین سود علیبه اصل  حال
قرارداد »استفاده از و « شرط ضمن عقد وکالت» رسد که های موجود چنین به نظر مینظرارائه شده است. در میان مخالفت  یادر موافقت و 

 ردامدت گذارییهسرما یهاگذاران سپردهسپرده یلعنوان وکاز جانب بانک به الحسابیسود عل ینتضمبرپایی  یبرا نظرها ترینیجد« صلح
 (:۶۴۲-۶۴5: ۱۳۹۸شود )موسویان و قلیچ، ن دو نظر پرداخته میهستند. در ادامه به اختصار به ای

 شرط ضمن عقد وکالت -الف
بر حسن انجام  یضمانت ینوعبه شدهینسود تضم یین( است، با تعینگذاران )موکلمنابع سپرده یحصح یریکارگدر به یلازآنجاکه که بانک وک

 ینالتفاوت از منابع خود خواهد بود؛ لذا املزم به جبران مابه یلشود، وک شدهینکمتر از سود تضم یکار خود داده است و چنانچه سود قطع
. با توجه به قاعدٔه سلطه شودیم یتمشروع یدارا شدهینسود تضم یثح ینشود و از ا یدق« شرط ضمن قرارداد»در قالب  تواندیم تضمین

 یینتعقرارداد قصد  ینطرف یراز یست؛اعد حقوق اسالم در تعارض نبا قو یشرط ینسود، چن یینتعبودن شرط  ییو قاعدٔه شروط و عقال
 (.۱0۳: ۱۳۸7 یکلو،با توجه به قاعدٔه سلطه و شروط کامالً مجاز و مشروع است )بار یامر یناند که چنرا کرده ینبییشپ ِسود قابل

صحت شروط ضمن  کهیدرحال شود،یمسود در قالب شرط ضمن عقد حاصل  یننظر وارد شده، آن است که تضم ینکه به ا ایرادی
باطل است  لیشروط مفصله ذ»دارد که بیان میاست،  یهکه برگرفته از قواعد فقه امام یقانون مدن ۲۳۲است. مادٔه  یمقدمات یازمندعقد ن

« .که نامشروع باشد یشرط -۳و  نباشد دهیکه در آن نفع و فا یشرط -۲؛ باشد رمقدوریکه انجام آن غ یشرط -۱ :ستیمفسد عقد ن یول
 -۲و  عقد یشرط خالف مقتضا -۱: باطل و موجب بطالن عقد است لیشروط مفصله ذ» دارد:اذعان میقانون  ینا ۲۳۳مادٔه  همچنین

 «شود نیکه جهل به آن موجب جهل به عوض یشرط مجهول
 روین. ازایستوط باطل است که البته مفسد عقد نباشد ازجمله شر یرمقدورکه انجام دادن آن غ ی، شرطیقانون مدن ۲۳۲مادٔه  ۱بند  طبق

قرار  یجهبه نت روطالوکاله را مشصرفاً قادر است وصول حق یلوک یجه،و تعهد به نت ینیدر وکالت موسوم به وکالت تضم ی،در نظام حقوق
کند؛  ینرا تضم یجهنت تواندینم یلاما وک شود،یالوکاله محق یافتمستحق در یلدر پروندٔه وکالت حاصل شد، وک یجهاگر نت یعنیدهد؛ 
چراکه  د؛کن ین( در شرط ضمن عقد وکالت تضمینگذاران )موکلسپرده یرا برا ینحصول سود مع تواندینم یلعنوان وکبه یزبانک ن ین،بنابرا

 را بر آن استوار کرد. سود ینتضم توانیباشد و نم یرمقدورمصداق شرط غ تواندیشرط م ینا ی،با توجه به تحوالت و نوسانات اقتصاد
شرط است که این در حالی شرطی که خالف مقتضای عقد باشد باطل و مبطل قرارداد است. ی،قانون مدن ۲۳۳مادٔه  ۱بند همچنین طبق 

عقد وکالت  یو عرف یقرارداد وکالت است؛ چراکه احکام و لوازم شرع یمخالف مقتضا« شرط ضمن قرارداد وکالت»سود در قالب  ینتضم
به بیانی اقتضای عقد وکالت، در تضمین نتیجه وکالت  گذار را در خود ندارد.سپرده یبرا ینیبر کسب سود تضم یمبن یدیق ینم جواز چنحک

تواند مخالف مقتضای مشارکت هم باشد چراکه اقتضای مشارکت تضمین سود شراکت توسط شریک نیست؛ همچنین این شرط می نیست.
 یصمنابع خود در بخش تخص کردن یمبلکه با سه یست،شخص ثالث ن یگاهدر جاگذار در استفاده از وجوه سپرده بانکاین در شرایطی است که 

 آید. گذار برمیو به نوعی بانک به عنوان شریک، درصدد تضمین سود سپرده  گذاران استسپرده یکعمالً شر یم،مستق گذارییهمنابع و سرما

 قرارداد صلح -ب
 یدر ازا ینطرف یعنیراه مصالحه بر ابراء است،  ینترمعنا که آسان ینمرتبط با عقد صلح است. بد شدهینسود تضم درخصوص یگرنظر د

 ییهابانک سود ی،با مشخص شدن سود قطع یانشکل که در پا ینبه ا کنند؛یمصالحه م شدهینتحت عنوان سود تضم یردوبدل شدن مبلغ
را به  یافتیبه سود درنسبت یگذار هم مازاد سود قطعو در طرف مقابل، سپرده یردگذار داده است، پس نگبه سپرده یبر سود قطع درا که مازا
 ۱۴00 ی،حالل است )حران یمحرام و عدم تحر یلقلمرو صلح مانند شروط محدود به عدم تحل یکند. ازآنجاکه ازلحاظ فقه یکبانک تمل

صلح  ینگفت که اوالً ا توانیم یزنظر ن یناتبیین بهتر ست. در شناخته شده ا یرشپذ ِهم قابل شدهنیسود تضم ییدتأ رصلح د ین(، ا۱7۲: ق.
تعهد  یدر ابتدا مقتض ینِتضم ین،بنابرا یرد؛محاسبه نشده باشد، انجام گ یسود قطع کهیدرصورت یحت گذارییهسرما یانجر یاندر پا تواندیم

و اعتقاد  اندیرفتهانحصار قرارداد صلح را به باب منازعات نپذ یعهش ی. دوم آنکه، غالب فقهاصلح در انتهاست یبانک در حاضر شدن برا
 یست،در آن مطرح ن یهم که نزاع یقرارداد دارد، افزون بر موارد منازعه و اختالف، در امور ینکه ا یمستقل یتتوجه به ماه ابر آن دارند که ب

 (.5۱۶ :۱ق.، ج.  ۱۴۱۶ ینی،خم یو موسو ۲۱۱: ۲۶.، ج. ش۱۳۶۲ ی،استفاده و کاربرد است )نجف ِقابل
است،  شدهینالصلح که همان سود تضمنسبت مالبه یچنانچه سود قطع ی،که بنا به نظر فقه شود آنستوارد مینظر  ینبه ا ایرادی که

 یصلح منعقدشده معاملٔه تغابن یراشت؛ زغبن خواهد دا یارگذار حق فسخ صلح را به استناد خسپرده ،صورتینمازاد فاحش داشته باشد، درا
مازاد فاحش  یبه سود قطعالصلح نسبتاگر مال یگر،د ی(. از سو۴۲ :۹ق.، ج.  ۱۴۲0 یی،است )طباطبا ریغبن جا یاراست و در آن خ

 یگررا به طرف د یافتیسود در یدگذار باو سپرده شودیصلح منفسخ م حال،ینباشد، درا یامدهحاصل ن یسود چندان ی،عبارتداشت و به
 ۱۴۲۱ ینی،و نائ ۸۴ :۱، ج. ۱۳77 یدی،و وجود آن شرط صحت قرارداد است )شه یندر معامالت معوض، تحقق عوض یرابرگرداند؛ ز
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 یبا فسخ صلح، وجه یجهالصلح است محقق نشده است و قرارداد باطل خواهد بود. درنتسود که عوض مال یزن ینجا(. در ا۹7 :۲ق.، ج. 
پاسخ داد که در  ینچن توانیسخن م ین(. البته به ا۱0۸: ۱۳۸7 ریکلو،نخواهد ماند )با یصلح باقالبه مالگذار نسبتسپرده یتالکم یبرا

خواهد بود  یطورمعمول، در حد چند درصد جزئرخ دهد، به یبا سود قطع الحسابیسود عل ینهم ب یاگر تفاوت ی،بانک یهابحث سپرده
 رسد.یغبن نم یارو نوبت به خبه حد غبن  وقتیچو ه

الحساب را که حق مسلم آنان است گذاران همیشه حاضر باشند مازاد سود نهایی نسبت به سود علیالبته باید اشاره داشت که اینکه سپرده
بیشتر از سود با رضایت به بانک صلح کنند محل تامل است. در سوی مقابل هم وجود رضایت برای سهامداران بانک در صلح پرداخت 

های وارد بر کننده ایرادگذاران هم قابل اطمینان نیست. همچنین پذیرش مشروعیت عقد صلح و بکارگیری آن نباید توجیهقطعی به سپرده
قد توان بدون مالحظات مبنایی عقد پایه، به سهولت و شدت در همه جا از عزننده ساختار و اقتضای عقد باشد. به عبارتی نمیعوامل برهم

ای است که باید در تمام صلح استفاده نمود. حفظ روح بانکداری اسالمی و پرهیز از مشابهت با بانکداری متعارف و ربوی وظیفه
 سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا مورد مالحظه و مداقه قرار بگیرد.

وکالت و شراکت  یطٔهدار از حمدت گذارییهسرما یهاسپرده یتج ماهخرو شایان ذکر است غیر از دو نظر محوری فوق یک نظر دیگر،
. بر اساس یرفتپذ گفتهیشپ هاییتآن بدون محدود یلسود را در ذ یناست تا بتوان تضم یقانون مدن ۱0آن تحت موضوع مادٔه  یفو تعر

 ۱0مادٔه  یقراردادها یققرارداد از مصاد ینوجود دارد، ا یعقود و تعهدات گوناگون یگذاریهسرما یهانظر، ازآنجاکه در قرارداد سپرده ینا
قانون  یحمخالف صر کهیاند، درصورتکه آن را منعقد کرده یکسان یبرا یخصوص یقراردادها» ی،قانونماده یناست. بر اساس ا یقانون مدن

شرط عقود متداول ندارد، بنا به یانخاص م یهکه مشاب ییقراردادها یفگفت، تعر یدنظر با ینا یلو تحل یبررس ؛ در«نباشد، نافذ است.
 یمادٔه سوم خود از وکالت برا یلگذشته است، ذ یزنگهبان ن یشورا یبدون ربا که از مجرا یبانک یاتمذکور، بالاشکال است؛ اما قانون عمل

 یشنهادیراهکار پ یلذ یمچنانچه بتوان رسد،یبه نظر م یرهرتقدنداشته است. به یقانون مدن ۱0به مادٔه  ایاشارهها نام آورده است و سپرده ینا
نخواهد  یقانون مدن ۱0نوبت به استفاده از مادٔه  یم،و مرتفع کن یینتب ینحو شرعنرخ سود آن را به ینها و چالش تضمسپرده یناستفاده از ا

 .(۶۴5: ۱۳۹۸)موسویان و قلیچ،  یدرس
توسط بانک که هم جایگاه وکیل را در  الحسابیسود عل ین، تضممطرح شدهاحث اساس مب در مجموع باید چنین بیان داشت که بر

در قالب شرط ضمن عقد  الحسابیسود عل ینتضم توانینم ین،است؛ بنابرا یدترد ِقابل یادیتاحدزاختیار دارد و هم جایگاه شریک را، 
 دانست. یمانع یچواسطٔه صلح را بدون هبه یاوکالت و 

 ابداری و اقتصادیهای حسچالش ۲.۴
الحساب و التفاوت سود قطعی نسبت به سود علیالحساب به محاسبه و پرداخت مابههای اقتصادی سود علییکی از مهمترین چالش

اعالم  (۱۳۹۳ وریشهر) یاسالم یداربانک شیهما نیو پنجم ستبیدر  یس کل بانک مرکزگردد. رئیگذاران برمیرسانی آن به سپردهاطالع
. «کند دییرا تأ یاست که حسابرس مستقل محاسبه سود قطع نیمجمع بانک ا یبار اعالم شده است که شرط برگزار نیاول یامسال برا»کرد: 

الحساب در شبکه بانکی التفاوت سود قطعی از علیاین موضوعی است که اهتمام و جدیت بانک مرکزی را بر مسئله محاسبه و پرداخت مابه
 دهد.نشان می

 یهامحاسبه سود سپرده ی، مبنا۱۳۹7آذر  ۲0پول و اعتبار در مصوبه  یشوراالحساب باید یادآور شد که اما در نحوه محاسبه سود علی
 یربانکیغ یها و مؤسسات اعتبارمصوبه، بانک نی. طبق اه استداد رییتغ« شمارماه»به « روزشمار»مدت را از حالت کوتاه یگذارهیسرما

حداقل ماندٔه »به « حداقل مانده حساب در روز»را از  یمدت عادکوتاه یهامحاسبه سود سپرده یمبنا ۱۳۹7بهمن سال  یکشور از ابتدا
 لیتقل ،یافت سرعت و حجم مبادالت نقد یبرا یاقدام را تالش نظام بانک نیا لیدال نیدادند. کارشناسان مهمتر رییتغ« حساب در ماه

 جادیا جهینامولد و در نت ینگینقد لقو خ یسود موهوم جادیا انیکاهش جر ،ییشوپول شتریبازانه، کنترل به و سفتهاقدامات سوداگران
 اند.عنوان کرده یمال نیتام نهیو کاهش هز یشبکه بانک یسطح ناتراز لیزا، تقلتورم یبسترها
تومان در حساب سپرده  ونیلیم ۱00طور مثال مبلغ و نهم آن ماه، به ستیماه تا روز ب یگذار از ابتداسپرده کیاساس چنانچه  نیبرا

آن روز، آن را  یروز از حساب خود برداشت کند و فردا کیصرفا  یتومان آن را برا ونیلیم ۹۹مدت خود نگه دارد اما در روز آخر ماه، کوتاه
 دیآینظر مبه رونیازا رد؛یگیتومان قرار م ونیلیم ۱سپرده، فقط  آن حساب یآن ماه برا الحسابیمحاسبه سود عل یمبنا برگرداند،به حساب 

به  نیا البته .ندیگذاران پرداخت نمابه سپرده الحسابیرا در قالب سود عل یدر مجموع نسبت به قبل سود کمتر ریپذسپرده یموسسات مال
گذاران کسب کرده و آن را نزد خود به سپرده یفراتر از سهم پرداخت یسود ،یبازه زمان نیدسته از موسسات در ا نیکه همه ا ستیآن معنا ن

کنند بلکه ممکن است یکسب نم یالحساب پرداختینسبت به سود عل یمازاد یها نه تنها سود قطعبانک بلکه چه بسا برخی ند.انگه داشته
چنانچه سود  ،یاز جنبه حسابدار رای. زندیذاران هبه نماگدهرا به سپر یاز سود قطع یمعادل مازاد سود پرداخت یبه ضرر سهامداران خود وجه
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شده  جادیالتفاوت امابه دیگذاران باشد، بانک بابه سپرده یپرداخت الحسابیاز سود عل ترنییپا ،یمالدوره  یبه دست آمده در انتها یقطع
 هبه کند. شانیگذاران( را به ابه سپرده ی)مازاد پرداخت

سود »شده  یحسابدار زانیمهایی از این جنس معطوف است که در پایان سال مالی دهی به پرسشموضوع دیگر در این حوزه به پاسخ
 الحسابینسبت به سود عل ییو نها یالتفاوت سود قطعمابه زانیگذاران چه مقدار شده است؟ ممدت سپردهکوتاه یهاسپرده «ییو نها یقطع

 یسهم چه زمان نیالحساب شده باشد(، ایباالتر از سود عل یسود قطع یعنیالتفاوت مثبت شده )مابه نیده است؟ اگر اش زانیچه م یپرداخت
گذاران به قرائن و شواهد موجود، سطح اطالعات غالب سپرده بنااین در شرایطی است که  خواهد شد؟ ایگذاران پرداخت شده به سپرده

منابع  صیو تخص یگذارهیبانک در سرما یریپذوکالت ندیدر فرآ لیاصموکل و گذاران ز آنجاکه سپردهو ا ست،ین ادینسبت به نکات فوق ز
 یمنته یبانک فعالیت انیجرقاعده وکالت در دار شدن خدشهایجاد چالش و به  تواندیمسائل م نیشده هستند، فقدان اطالع آنان از ا زیتجه
 .(۱ب: ۱۳۹۸)قلیچ،  شود

بنا ( یآت یهاسال یهابودن کل سود یاز انواع عقود شود، )با فرض مساو یکیدوره منابع بانک صرف  کینانچه در مسئله دیگر آنکه چ
سود دوره اول  یالب فروش اقساطقدر  التیتسه ی. به عنوان مثال اعطاشودیمحاصل  یکامال متفاوت جینتابه ماهیت مختلف عقود، 

 سهیدر مقا یکمتر یلیآخر سود خ یهاو برعکس در سال دهدینشان م یالب مشارکت مدنقدر  التیتسه یاز اعطا شتریب یلی( را خهی)اول
الحساب در موضوع محاسبه تفاوت سود علی هابانک یبه حسابدار راداتیاز ا گرید یکیموضوع خود  نی. اکندیانعکاس م یبا مشارکت مدن

 است. و سود قطعی
 یارائه شده اما در موارد یمشاع به صورت کل یدرآمدها فیتعر است. رمشاعیع از غمشا یدرآمدها کیتفک گریموضوع قابل بحث د

 نیا ینظر کل طبقاست.  التیالوصول تسهمطالبات مشکوک رهیذخ ز،یانگرو است. از جمله موارد بحثدرآمدها با ابهام روبه نیا کیتفک
مشاع کسر  یاز درآمدها دیمربوط به بانک شده و نبا نهیهز نیالوکاله سهم بانک ابانک بوده و با توجه به حق ییمربوط به بانک و کارا نهیهز

صوص درآمد وجه التزام، بدشود ست ا یهی. اما در خ ش نیا سه یدرآمد نا س یالتیاز ت سرر شته  دیبود که  صرف  اندبودهمعوق  ایگذ و با 
شده و جزو درآ نهیهز صول  شکوک نهیهز میچنانچه ما قبول کن یعنی شودیم یمد بانک تلقاز طرف بانک و صول جزو هزمطالبات م  نهیالو

 نهیجزو مشـاعات اسـت هر دو )درآمد وجه التزام و هز میریچنانچه بپذ ایجزو درآمد بانک خواهد بود و  زیدرآمد وجه التزام ن بانک اسـت.
شکوک صول( بامطالبات م شوند. دیالو ست که این در حالی با هم در نظر گرفته  صورتا ندارد به  زین هیها که وحدت روبانک یمال یهادر 

 یارز یدرآمدها گری. بحث دشودیم یبندبانک طبقه یهانهیالوصول جزو هزمطالبات مشکوک نهیزام جزو مشاعات و هزتوجه ال یطور کل
 (.۱: ۱۳۸۶)ضرغامی،  ردیگینمتعلق  یارز یهاپردهبه س «الحسابیو عل یتفاوت سود قطع»است که جزو مشاعات محاسبه نشده و 

شد چنانچه  شاره دارد. آنگونه که بیان  شرایط خاص اقتصادی ا سپرده به ترازنامه بانکی در  سود تضمینی  شار پرداخت  موضوع دیگر به ف
پرداختی بانک به ســپرده گذاران باشــد، الحســاب گذاران در انتهای دوره مالی کمتر از ســود علیســود قطعی حاصــل از بکارگیری وجوه ســپرده

گذاران هبه نماید. در شـــرایط رکود التفاوت پرداختی را به ســـپردهبانک مجبور اســـت کســـری پدید آمده را در ترازنامه خود تحمل کند و مابه
اخذ تسهیالت به دالیلی  ها از سوی دولت، عدم تقاضای مناسب برایاقتصادی، نکول تسهیالت، بار شدن تسهیالت تکلیفی کالن به بانک

الحساب همچون باال بودن نرخ سود تسهیالت و مواردی از این دست این امکان وجود دارد که بانک نتواند بیشتر و یا حتی معادل سود علی
الحساب سود علی گذاران، از منابع وکالتی کسب سود قطعی نماید؛ بدیهی است با توجه به تعهد بانک به پرداختپرداختیِ طی دوره به سپرده

 های اعتباری در شبکه بانکی کشور خواهد شد.)تضمینی( این عامل موجب فشار به ترازنامه بانک، بروز ناترازی و ریسک
ــــد حجم نقدینگی و خلق پول درونی افزون بر نرخ رشــــد  ــــاد کالن امکان افزایش نرخ رش افزون بر این نگاه خرد، در یک نگاه اقتص

صادی و درآمدزایی ب سود علیاقت شت. با پرداخت مکرر  صاد وجود خواهد دا سود و خش واقعی اقت ساب بدون ایجاد تعادل بین این  الح
ســازد که عوارض منفی آن بر متغیرهای کالن ســود قطعی منابع وکالتی، موتور خلق پول بانکی جریانی عظیم از خلق نقدینگی را ایجاد می

ضوع لزوم ست؛ این مو صادی غیرقابل انکار ا ساز اقت سپرده یشناور سود  ساس بانکدارنرخ  ستا یها بر ا  سکیر کاهش یبدون ربا در را
در  یسود قطع نییاز تع پسرا  الحسابیو عل یالتفاوت سود قطعمابهپرداخت پررنگ شدن و   در برابر نوسانات اقتصاد کالن ینظام بانک

ــ یدوره مال انیپا ــابرس ــان میو انجام حس ــت که همواره در ادبیات بانکداری ۶۴۸: ۱۳۹۶ه، زاددهد )بدری و زمانی نش (. این در حالی اس
حرکتی بخش پولی و بخش واقعی اقتصــاد توصــیه و تاکید شــده اســت و شــکاف بین این دو برهم زننده بدون ربا و اســالمی بر پیوند و هم

 شود.قلمداد می قواعد نظام بانکداری اسالمی و ایجاد مانع در مسیر دستیابی به اهداف مدنظر این نظام
 هایی همراه باشد.تواند با چالشالحساب از حیث حسابداری و اقتصادی نیز میشود که تضمین پرداخت سود علیرو مشخص میاز این
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 تجربه سایر کشورها 5
های های جاری، حسابهای اسالمی سودان، تجهیز سپرده مشتریان از سه مسیر حسابدر بانک سودان: در یسراسر یاسالم یبانکدار

گذاری براساس عقد مضاربه است های سرمایهگذاری است. دو حساب اول براساس عقد قرض و حسابهای سرمایهانداز و حسابپس
 (.۱7۴: ۱۳۹5به نقل از موسویان و میثمی،  ۴: ۲00۴، ۱)حسن

. در کندیجذب م یگذارهیسرما یهاو حساب یامان یهاحساب زیها را در دو نوع متمااردن سپرده یاسالم بانک می اردن:بانک اسال
ها به عنوان منابع بانک محسوب سپرده نیوجود ندارد و مبالغ ا یگذارسپرده اینسبت به برداشت از حساب و  یشرط چی، هیامان یهاحساب

عنوان  رو، نیگردد. از ایوجوه به بانک برم نیا یریحاصل از به کارگ انیکند و سود و زمی نیمبالغ را تضم نیشود و بانک پرداخت ایم
( حساب الف شود:می میاردن به دو نوع تقس یبانک اسالم یگذارهیسرما یهاحساب اما. است« قرض»ها عنوان سپرده نیقابل انطباق بر ا

 نی. بر اردیبه کار گ ژهیو یهدف ایدهد تا وجوه آن را تنها در طرح خاص و حساب به بانک وکالت می نیخاص: صاحب ا یگذارهیسرما
حاصل شود، به عهده  طیتخلف بانک از شرا ای یکه بدون کوتاه ییهاانیشود و زبانک می دیاز خالص سود آن طرح عا یاساس، سهم

 یهاها به نسبتسپرده نیا یریبانک، خالص سود حاصل از به کارگ یادار یشورا یاعالم شده از سو یهااساس نسبت بر .دبانک نخواهد بو
 یهاحساب، بانک سپرده نیمشترک: در ا یگذار هی( حساب سرمابشود. می میگذاران و بانک تقسسپرده انیم بیدرصد به ترت ۲5و  75

 ینیاساس، نسبت مع نی. بر اردیپذمنظم، متعدد و مستمر بانک باشند، می یهایگذارهیها و سرمایمال نیبه شرکت در تام لیرا که ما یافراد
 نی. در اردیگبه کار می «مضاربه» نوعیها را بر اساس سپرده نیشود. بانک اها میدهسپر نیا دیحاصل در هر سال عا یاز خالص سودها

 گریکدیو پس از مخلوط کردن آن ها با  رفتهیپذ« مضاربه»را تحت عنوان  هیروش، بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک، وجوه صاحبان سرما
 دهد.مضاربه می گرانیبا منابع خود(، به د انای)و اح

 در بانک. کرد ادیها قطعی به سپرده سود توان به عدم پرداختمی ،اردن مشهود استکشور اسالمی  خاصی که در بانک هایژگییاز و
سود به شکل دقیق و جز به جز به  نیبا حسابرسی صورت گرفته ا)مالی( سال  انیپا اردن پرداخت سود به صورت مشاع است و در اسالمی

 (.7۹-۸۱: ۱۳۸0)توکلی، شود می زیوار گذارانحساب سپرده
 شودمی جهان اسالم شناختههای بانک نیاز سودآورتر یکیعنوان  بهکشور عربستان سعودی  یبانک الراجح بانک الراجحی عربستان:

 .(۱۹0: ۱۳۹۴)کیماسی و همکاران،  کندیعمل م عتیو کامالً منطبق بر شر
 یننوع اول ا شود؛یاست و در دو نوع ارائه م یآن حساب جار ینکه اول پردازدیمنابع م یزبه تجه یمختلف هاییوهبه ش یبانک الراجح

. نوع دوم حساب شودیآن ارائه م یرو یرهو غ یقرض بدون بهره افتتاح شده و خدمات چک، کارت بده یحساب، بر اساس عقد شرع
به دارنده آن  یزن یرا دارد، سود مشخص یحساب جار یکارکردها ینکها یناست که در ع« مضاربه جاریحساب »بانک،  یندر ا یجار

که نوع اول بدون سود، نوع دوم سودده و نوع سوم با  شودیت ارائه مبه سه صور یانداز در بانک الراجحپس حساب .شودیپرداخت م
است. نوع دوم که سود دارد، بر اساس «  انداز قرضحساب پس»و نام آن  گیردیاست. نوع اول بر اساس قرض بدون بهره شکل م یکشقرعه

نام دارد، بر اساس عقد « انداز زمزمحساب پس»از که انداست. نوع سوم حساب پس« مضاربه اندازحساب پس»مضاربه ارائه شده و نام آن 
و  یازاتامت ین( داده شده و طبق ایگذار)با توجه به مبلغ و مدت سپرده یازاتیحساب امت یناز دارندگان ا یاما به برخ گیرد؛یقرض شکل م
گذاران منتخب اعطا عمره است( به سپردهانجام سفر حج واجب و  ینه)که هز یمشخص ایزهمعلوم، ج یدر فواصل زمان یکشبر اساس قرعه

 است. یاریدر قرارداد شرط نشده و اخت یزه. البته پرداخت جاشودیم
. در روش اول شودیارائه م یوهکه به دو ش دهدیرا شکل م یدر بانک الراجح یگذارنوع سپرده ینسودده، آخر گذارییهسرما هایحساب

 هاییترا در فعال عمل کند و سپرده یلبه عنوان وک دهدیگذار به بانک اجازه منام دارد، سپرده  «گذارییهحساب وکالت جهت سرما»که 
اول است با  یوهمشابه ش یطشرا شود،یم یدهنام«  زمان مشخص یدارا گذارییهحساب سرما»به کار برد. در روش دوم که  یسودده اقتصاد

 یتها ماهسپرده ینا یگر،در آن از سپرده برداشت نکند، از ابتدا مشخص است. به عبارت دکه فرد تعهد دارد  اییتفاوت که بازه زمان ینا
به  «ینرخ سود انتظار»ها نوع سپرده ینبه همراه خواهند داشت. در ا یزن یشترینسبت به نوع اول دارند و طبعاً سود ب یتربلندمدت

 .(۱77: ۱۳۹5شود )موسویان و میثمی، یگذاران اعالم مسپرده
 به مسئله بانکداری منطبق بر انیدر مشتر تیحساس جادیو ا گریکدیدر کنار  متعارف و یحضور همزمان دو نظام بانکداری اسالم

اتکا به عقد مرابحه )با وجود تنوع  قیاز طر یمال نیرشد تأم نیدر عربستان کمک کرده است. همچن یبه توسعه بانکداری اسالم عتیشر
های بانک عتیشر منطبق بر هایییمشارکت در سود، در گسترش دارا گذاریهیهای سرماحساب افتتاح سعودی ( وهای در بانک نییعقود پا

 .(۱۹0: ۱۳۹۴)کیماسی و همکاران،  سعودی نقش داشته است
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و تحت  همزمان را به طور یراسالمیو غ یقانونگذاری و نظارت بر مؤسسات اسالم تیمسئول (ساما) ۱سازمان پولی عربستان سعودی
ها و مؤسسات در ساختار ساما برای نظارت بر بانک یمستقل مرکزیی فقه ئتیه گونهچیقانون واحد برعهده دارد. برخالف مالزی، ه کی

به خود آنها واگذار کرده  عتیشر تطابق با دگاهیرا از د یمؤسسات مال هایتیو انطباق فعال یدر واقع ساما، بررس .وجود ندارد یاسالم
 عتیو ابزارهای منطبق با شر کردهایرقابت در ارائه رو ینوع جادیها و ابه بانک عمل آزادی یدادن نوع کرد،یرو نیاست. هدف از اتخاذ ا

به آرا و  سعودی، منجر عربستان هایدر بانک یهای فقه ئتیآزادی عمل و خودگردان بودن ه نیدادن ا کنیل. عنوان شده است یاسالم
 یاسالم یمؤسسات مال یمیخودتنظ انعطاف ساما در مورد .مختلف شده است هایبانکی های فقه ئتیاعضای ه انیمتفاوت در م دیعقا

)سعید،  قانون کامالً در مورد مسئله سود سکوت کرده است نی. اگرددیشده، برم دییتأی کنترل بانکداری که توسط حکم سلطنت نیبه قوان
 (.۱7۶: ۱۳۹۴به نقل از کیماسی و همکاران،  ۱۹۹۶

قرض »بانک بر اساس عقد  یندر ا ی. حساب جاردهدیارائه م یانرا به مشتر یبانک یهاانواع سپرده در این بانک :پاکستان یزانبانک م
و بانک به  شودیارائه م« مضاربه»س عقد انداز بر اسا. اما حساب پسشودیها مو بانک مالک موقت سپرده شودیارائه م« بدون بهره
 یکه حساب شودیارائه م  «یکحساب لب»با عنوان  اییژهانداز وحساب پس یزبانک ن ین. در اپردازدیم یحساب سود معمول یندارندگان ا

 یاانجام سفر حج واجب  ینهاز خدمات مرتبط با فراهم کردن زم شود،یاز سود ماهانه برخوردار م ینکهبلندمدت بوده و دارنده آن عالوه بر ا
مختلف و براساس عقد  یزمان یهابانک در افق یندر ا یزن گذارییهسرما یها. حساببردیم بهره یزن شود،یعمره که توسط بانک عرضه م

در  ین،برا. عالوهشودیاعالم م یاناز ابتدا به مشتر زین ینرخ سود انتظار ی،امضاربه یهاحساب ی. در واقع در تمامشودیمضاربه ارائه م
مدت کوتاه یزمان یهاافق یمتعارف دارد و برا یسپرده در بانکدار یمشابه گواه یشده که کارکرد ائهار یزن«  اوراق مضاربه ماهانه»بانک  ینا

)موسویان و میثمی،  مدت کرده است(کوتاه یگذاراست که سپرده یمانند کس یقاًاوراق دق ینا یدار)فرد خر رودیتا سه ماه به کار م یکمانند 
۱۳۹5 :۱۸۳). 

حساب با  یناست. ا یآن حساب جار ینکه اول پردازدیمنابع م یزبه تجه یمختلف هاییوهبه ش در این بانک ی:برهاد مالز یبانک اسالم
و البته اجازه استفاده از آن را در  گذاردیخود را به امانت نزد بانک م گذار منابعمعنا که سپرده ین. بدشودیارائه م «یعهود»استفاده از عقد 

به دارنده  یازاتیاما عالوه بر خدمت چک امت شودیحساب داده نم ینبه ا ی. هر چند سوددهدیبه بانک م یزن صادیسودده اقت هاییتفعال
نوع آن بر اساس عقد  یکانداز بوده که سه نوع آن بر اساس عقد مضاربه و پس یهابانک، حساب یندوم سپرده در ا گونه گیرد؛یآن تعلق م

 هاییتو بانک با انجام فعال سپاردیگذار منابع خود را بر اساس مضاربه به بانک مصورت است که سپرده ین. نوع اول بدشودیارائه م یعهود
 یحساب مشتر ین)در ا شودیم یمتقس یانبانک و مشتر ینب ی،ه با مشترشدکه بر اساس نسبت توافق یابدیم دستبه سود  یمشروع اقتصاد

عالوه  ی،اانداز مضاربه(. نوع دوم حساب پسشودیاعالم م یزن یدارد، پرداخت سود ماهانه است و نرخ سود انتظار یاحق برداشت لحظه
ماه( از حساب  یک)مثالً  یمدت مشخص یبرا یت مشترنوع الزم اس ینهست. البته در ا یز( نیکش)بر اساس قرعه یزهجا یبر سود دارا

به دارنده  شود،یحساب که بر اساس عقد مضاربه ارائه م ین. اشودیارائه م  «یکحساب لب»حساب تحت عنوان  ینبرداشت نکند. نوع سوم ا
برخوردار شود. نوع  یز( نشودیارائه م یکشو عمره )که بر اساس قرعهتمتع حج  رسف یزهکه از جا دهدیامکان را م ینخود عالوه بر سود، ا

 گونه .ماندیم یبه عنوان امانت نزد بانک باق فاًو منابع صر شودیپرداخت نم ینام دارد؛ که به دارنده آن سود «یعهانداز ودحساب پس»آخر 
حساب »نوع هستند. نوع اول آن با عنوان دو  یو دارا شودیهستند که بر اساس عقد مضاربه ارائه م گذارییهسرما یهاها، سپردهآخر سپرده

. نوع دوم شودیاز سود مضاربه برخوردار م یانهمورد توافق، به صورت ماه یهاارائه شده و دارنده آن بر اساس نرخ «یعموم گذارییهسرما
گذار نوع حساب )که سپرده ینمخصوص بازنشستگان است. در ا یشترو ب شودیارائه م  «ینهسک گذارییهحساب سرما»حساب با عنوان  ینا

گذار سپرده یبرا یزن یمشخص یمال یالتحق برداشت ندارد( عالوه بر نرخ سود و خدمات، امکان استفاده از تسه ترییطوالن یبازه زمان یبرا
 .(۱۸0-۱۸۱: ۱۳۹5)موسویان و میثمی،  وجود خواهد داشت

گذاران زیان، سپرده ضرر و در صورت بروزگذاری عمومی، الزم به اشاره است که در بانکداری اسالمی در کشور مالزی  در حساب سرمایه
همچنین در این بانکداری،  ناگزیر از پذیرش تمامی آن خواهند بود مگر آنکه زیان حاصل، ناشی از غفلت یا سوء مدیریت بانک باشد.

مانند حساب هویژگی این حساب از نظر عمل و نوع عقد مبنا،  گذاری خاص نیز وجود دارد.ساب سرمایهحسابی تحت عنوان ح
ای معین یا بخش اقتصادی خاص گذاری وجوهشان را در پروژهگذاران قادرند تا سرمایهسپرده است با این تفاوت که مومیگذاری عسرمایه

شود. پس از تعیین این نرخ و اعالم آن، هر یافته تعیین میها براساس سود تحققپردههای سود برای انواع مختلف سمشخص نمایند. نرخ
 .(۴۳: ۱۳۹۱)محرابی،  کندگذارانش اقدام میشعبه نسبت به محاسبه سود سپرده
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 یانواع مختلف یانداز )که داراپس یهااما حساب شود؛یبر اساس عقد قرض ارائه م یبانک حساب جاراین در  بانک اسالمی بریتانیا:
ارائه «  وکالت»است( بنا بر عقد  یانواع مختلف ی)که دارا گذارییهسرما یهاو حساب یاست( بر اساس عقد مضاربه با سود انتظار

مشغول شوند  یمشروع اقتصاد هاییتتا در فعال کنندیخود م یلگذاران بانک را وکسپرده گذاری،رمایهس یها. در واقع در حسابشوندیم
و نه  گذارییهسرما یاانداز پس یهابانک آن است که نه اصل سپرده ینا یریپذسپرده هاییوهبه وجود آورند. نکته مهم در ش یو سود مناسب

 داردیاعالم م یانوجود ندارد(؛ اما بانک هنگام افتتاح حساب به مشتر ینود )در قرارداد تضمشینم یحقوق ینسود آنها توسط بانک تضم
بوده است.  یشترشده در ابتدا باعالم ی( از سود انتظارشودیمحاسبه م یسال مال یان)که در پا یهمواره سود واقع یرکه در چند سال اخ

 .  (۱۸۸-۱۸۹: ۱۳۹5شوند )موسویان و میثمی، یم یمهب یها تا سقف مشخصسپرده یتمام ینعالوه بر ا
 یکشورها یربه ندرت در سا الحسابیرداخت سود علدهد که پکشورهای جهان نشان می بندی مرور تجربه بانکداری اسالمی درجمع

 یانندارند و مشتروجود ها اصل( سپرده یبازگرداندن سود )و حتاز سمت بانک برای   ینیتضم یچه ها،این بانکدر  .افتدیاتفاق م یاسالم
همچنین  .کنندیکه به بانک دارند و با توجه به سوابق مثبت بانک در پرداخت سود، نسبت به افتتاح حساب اقدام م یاعتماد یصرفاً از رو

های اسالمی کشورها استفاده از عقد مضاربه در تجهیز منابع بانکی نقش پررنگی دارد، که در آن چیزی براساس این تجارب، در اکثر بانک
گذاران شود که اگر بانک با زیان مواجه شود، سپردهوجود ندارد. به طور مشخص در قراردادها تاکید می به نام تضمین اصل یا سود سپرده

گذاران با توجه به سابقه آید بانک ضرر قابل توجهی کند و لذا سپردهدر زیان شریک هستند. البته به طور معمول بسیار به ندرت پیش می
)موسویان و میثمی،  کنند؛ هر چند تضمین حقوقی و قانونی در این رابطه وجود نداردطمینان میموقع سود، به بانک ابانک در پرداخت به

 کامال ناشناخته است یاسالم یکشورهابانکداری در  الحسابیسود علتوان چنین برداشت نمود که پس به عبارتی می .(۱۸5: ۱۳۹5
 .(۱: ۱۳۹۶مقدم، و مصباحی ۱: ۱۳۹7)رضوی، 

 الحسابزینِ استفاده از سود علیراهکارهای جایگ ۶
الحساب در تجهیز وکالتی منابع بانکی و نیز عدم اقبال بانکداری کارگیری سود علیهای فقهی، حقوقی و اقتصادی بهبا توجه به چالش

 یراهکارهاشور، به اسالمی در سایر کشورها به استفاده از این نوع سود در قالب سود تضمینی، خوب است متناسب با وضعیت نظام بانکی ک
 الحساب پرداخته شود. در ادامه دو مورد از مهمترین این راهکارها بیان شده است:یاستفاده از سود عل یگزینِجا

 شخص ثالث ینتضمراهکار  ۱.۶
 یکه شخص ثالث یانب ینعنوان شخص ثالث و مستقل از بانک است. به ااز بانک به یرغ یتوسط نهاد یسود حداقل یناز راهکارها تضم یکی

حالت،  ینگذاران شود، در اسپرده یسود برا یندار تضمعهده« هاسود سپرده ینصندوق تضم»موسوم به  یصندوق یا یمهب یهامانند شرکت
 است.  یحکامالً مشروع و صح یو ازلحاظ فقه سازدیبه نقش وکالت بانک وارد نم یشخص ثالث خلل ینتضم

و  یزهبه کاهش انگ ینتضم ینا یرشباشد که پذ ینحوبه یدبا یزیرشخص ثالث، برنامه ینز راهکار تضمآنکه در استفاده ا یگرد نکتٔه
مختلف اعم  هایینهدر زم یقیتشو هاییتحما یمنجر نشود. اجرا یوجوه وکالت یریکارگدر به گذارییهسرما یحصح یتالش بانک در اجرا
این راهکار  سازییادهالبته پ راهگشا باشد. یرمس یندر ا تواندیاز سمت دولت م یفیتکل یالتو کاهش تسه ی قانونیرٔهاز کاهش نرخ ذخ

ای در این با توجه به حمل بار هزینه شود. یعگذار و بانک توزسپرده ینب تواندیاست که م یمهضمانت و ب ینٔههمچون هز هاییینهمستلزم هز
 شود.روش، استفاده از راهکار دوم بیشتر توصیه می

 ۱هامحل مصرف سپرده یکتفکراهکار  ۶.۲
بانک مرکزی در جلسات شورای فقهی بانک مرکزی  یو بانک یپژوهشکده پول یشنهادراساس پب «هامحل مصرف سپرده یکتفک»راهکار 

 یفقه یشورا ۱۳۹۹اسفند  ۱۳در جلسه مورخ  یتشده و در نهانهایی  این شورا تکمیل وحاضر در  ینظرات اعضانقطه طرح و مبتنی بر
 است. یدهرس یببه تصو یبانک مرکز

عقود  یتبا استفاده از ظرف« هامحل مصرف سپرده یکتفک» یقسود از طر یاعطاو  الحسابیسود عل حذفراهکار، هدف  ینا در
 «یرعقود با بازده متغ»و  «ینعقود با بازده مع»عقود به دو دستٔه  ینا یبنددسته ی،عقود شرع هاییتکه ازجمله ظرف یانب یناست. به ا یبانک

محل  یکدار بر اساس تفکمدت گذارییهسرما یهاسپرده یکو با تفک یلحاظ کردن قواعد وکالت بانک با کوشدیراهکار م ین. ا۲است
                                                                                                                                                                                                      

( بسط داده شده ۱۳۹۸و موسویان و قلیچ،  ۱۳۸۹( طرح شده و در برخی مطالعات دیگر ازجمله مقاله )سیفلو، ۱۳۸۳نسخٔه مقدماتی این راهکار در مقالٔه )موسویان،  ۱
 است.

بازده معین و برخی دیگر مانند عقد سلف از نرخ بازده  ای برخی عقود مانند اجاره و خرید دین ازکلیٔه عقود مشارکتی دارای نرخ بازده متغیر است؛ اما در عقود مبادله ۲
 متغیر برخوردار هستند.
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ر در کنا تواندیم یذکر است، نظام بانک یانباشد. شا یلبه شرح ذ پذیریسکو ر گریزیسکگذاران رسپرده یفهر دو ط یگومصرف، پاسخ
 استفاده کند. یزالحسنه نانداز قرضو پس یجار یهاسابق، از سپرده هماننددار، مدت گذارییهسرما یهادو دسته سپرده ینا

 نوع اول گذارییهسپردٔه سرما -الف
که از  دهندیســپرده، افراد به بانک وکالت م یناختصــاص دارد. در ا گریزیســکگذاران ربه ســپردهنوع اول دار مدت گذارییهســپردٔه ســرما

سپرده را جانب آن صراً ها وجوه  ساط «ینعقود با بازده مع» یقاز طرمنح صناع، و یکشرط تملمرابحه، اجاره به ی،همچون فروش اق ست ، ا
 دست آورد.آنان به یمشخص برا یسودبازه اندازد تا  یانبه جر)با تاکید بر مرابحه(  یند یدخر

از  یکهر یرا برا ینمع یمعامله نرخ یتاجاره، و ظرف یل،نرخ تنز یه،فرض، بانک هرساله با مطالعٔه کشش بازار دربارٔه نرخ نس یندر ا
و  خود یریتیسپس با توجه به توان مد کند؛یاعالم م یرهو غ ین،د دیخر یک،شرط تملاجاره به یه،معامالت نس یقاز طر ییاعطا یالتتسه

را تعیین « ای از نرخ سودبازه»، های موجود بانکی اعم از ریسک نکول تسهیالتالوکاله بانکی و لحاظ انواع ریسکهایی همچون حقهزینه
 دارد. گذاران اعالم میو به سپرده

 یصتخص یندمنابع به استخر، فرامحض جذب سپرده و ورود و به شودیاز قاعدٔه استخر منابع استفاده م یبه ذکر است، در نظام بانک الزم
شده شود،  بینییشنرخ بازار با نرخ پ ییرمنابع که موجب تغ یصو تخص یزتجه یناعتنا ب ِقابل یازمان و فاصله رو،ین. ازاپذیردیصورت م
 داشت. واهدوجود نخ

 نوع دوم گذارییهسپردٔه سرما -ب
که از  دهندیســپرده، افراد به بانک وکالت م یناختصــاص دارد. در ا پذیریســکرگذاران به ســپردهنوع دوم دار مدت گذارییهســپردٔه ســرما

عقود با بازده »از  یبیترک)و یا ( و مضــاربه یو حقوق یهمچون مشــارکت )مدن «یرعقود با بازده متغ» یقها وجوه ســپرده را از طرجانب آن
 یعها توزآن ینبو ماندگاری منابع افراد کار را به نســبت ســهم  یانتها و ســود حاصــل در یاندازدب یانبه جر( «ریعقود با بازده متغ» و «نیمع

 ذارانگوجود دارد، سپرده نوع اول سپردٔهاز سود  تریینپا یادست آمدن حصول سود باالتر و امکان به یرکند. ازآنجاکه در عقود با بازده متغ
 .شوندیم یسکر یراینوع سپرده پذ یندر ا

 گذاران پرداخت خواهد شد.یافته به سپردهشود و سود تحققالحساب از نظام بانکی حذف میعلیبا این راهکار سود 

 هامحل مصرف سپرده کیتفکراهکار . ۱جدول 

 گذارینوع سرمایه نوع سود نقش بانک تابع هدف نوع سپرده

 سپردٔه نوع اول
گذاران سپرده

 گذارانوکیل سپرده گریزریسک
بازه سود 

 معین
معین  بازده ای بامبادله در عقود

 )با تاکید بر مرابحه(

گذاران سپرده سپردٔه نوع دوم
 پذیرریسک

از  یبیترک ادر عقود مشارکتی ی سود متغیر گذارانوکیل سپرده
 ای و مشارکتیمبادلهعقود 

 
 

 یبندجمع 7
. کندیپرداخت م الحسابیبر عقد وکالت است، سود عل یدار که مبتنمدت گذارییهسرما یهابانک به سپرده یران،ا یبدون ربا یدر بانکدار

 یهااز جانب بانک به صاحبان سپرده یو قبل از حاصل آمدن و محاسبٔه سود قطع یاست که قبل از اتمام دورٔه مال یوجه الحسابیسود عل
بودن  الحسابیعل ریتعب گر،یدانیبندارد. به تیاست و جنبٔه قطع یسود انتظار ینوع الحسابیعل سود. شودیپرداخت م یگذارهیسرما

کند تا امکان گذاران اعالم مشخص را به سپرده یمنظور است که بانک صرفاً برحسب محاسبات و انتظارات خود نرخ نیا یسود بانک برا
 .دیتر فراهم آراحت گذارانهسپرد یو انتخاب برا ،یریگمیتصم ،یزیربرنامه

 الحسابیسود عل یریکارگگذاران، حداقل در قالب قرارداد قرض، مشروع است اما بهبه سپرده الحسابیاصل پرداخت سود عل هگرچ
مسئله، محاسبه سود  نیا  یو اقتصاد یحسابدار یهاچالش نیترمواجه است. از مهم ییهادار با چالشمدت یگذارهیسرما یهادر سپرده

فشار و  ی)در صورت وجود( توسط شبکه بانک الحسابینسبت به سود عل یالتفاوت مثبت سود قطعو پرداخت مابه یو قطع الحسابیعل
 نیموضوع تضم نیا یو حقوق یفقه یهاچالش نیتراز مهمپرداخت سود تضمینی سپرده به ترازنامه بانکی در شرایط خاص اقتصادی و 

 دار است.مدت یگذارهیسرما یهاسپردهگذاران سپرده یتوسط بانک برا الحسابیسود عل
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 - و فقهی  یاقتصاد - یحسابداراز حیث  توسط بانک الحسابیسود عل ینتضم دهدهای این گزارش نشان میدر مجموع بررسی
 باشد. یمانع یچبدون ه تواندینم یحقوق

سود  ینتضمه شد نشان داد« هامحل مصرف سپرده یکتفک»و « شخص ثالث ینتضم» یاتیو بسط دو راهکار عمل یلدر ادامه، با تحل
راهکار برگزیده  «هامحل مصرف سپرده یکتفک»، راهکار که در این بین با توجه به جمیع شرایط است یرپذنحو مشروع امکانبه الحسابیعل
  است. یدهرس یببه تصو ۱۳۹۹سال اسفند  ۱۳در جلسه مورخ باشد که توسط شورای فقهی بانک مرکزی می



  پژوهشکدٔه پولی و بانکی   
 

۱57 

 و مآخذ منابع
 ،«یو خصــوصــ یدولت یهااوراق مشــارکت مؤســســات و شــرکت یحقوق یتدر خصــوص ســاختار و ماه یتأمالت»(، ۱۳۸۸) .ر ینی،اســک

 .۶۳شمارٔه  یزدهم،سال س ی،فصلنامٔه مدرس علوم انسان
 .۴، شمارٔه ۳۸سال  ی،، فصلنامٔه مطالعات حقوق خصوص«سود ینشرط تضم یتوضع»(، ۱۳۸7) .ع باریکلو،

فصلنامه ، «یناتراز نیا لیتعد یراهکارها وی پول یرهایبر متغ یترازنامه نظام بانک یآثار ناتراز لیتحل»(، ۱۳۹۶زاده، ح. )بدری، ا. و زمان
 .۳دهم، شماره  سالی، بانک-یپول یهاپژوهش

 .۲7شمارٔه  ی،، فصلنامٔه اقتصاد اسالم«)صکوک( یاوراق بهادار اسالم یشرع یمبان»(، ۱۳۸۶) .م تسخیری،
شور اردن و مقا(، ۱۳۸0) .توکلی، م سی بانکداری بدون ربا در ک س چارچوب اجمالی آن با سهیبرر می البانکداری بدون ربا در جمهوری ا

 .۴۱ه . شماررانیا
 .7۶، شمارٔه ۲۴فصلنامٔه راهبرد، سال  ،«یاسالم یمال یبطالن سود بدون عهده در بازارها»(، ۱۳۹۴) .س یبی،و نا .ج جمالی،
 .یهاسالم یفروشالعقول، تهران: کتابق.(، تحف ۱۴00) .ا حرانی،
سین س»(، ۱۳75و  ۱۳7۴) .م ینی،بحر زادهح صاد یفقه یبرر ضم یو اقت سابی)عل شدهینسود ت سالح ستم( در  ، «بدون ربا یبانکدار ی
 .7تا  ۴ یهاحوزه، شماره یشٔهاند

 .یتالبقم: مؤسسٔه آل یعه،وسائل الش یلق.(، تفص ۱۴0۹) .م حرعاملی،
 .۱۸۱۲۱۳۱ شناسٔه، خبرگزاری تسنیم، وجود ندارد یاسالم یالحساب در کشورهایسود عل(، ۱۳۹7رضوی، م. )

 .۲شمارٔه  سال دوم، ی،، دوفصلنامٔه مطالعات اقتصاد اسالم«سود ثابت یبرا یراهکار یژه،و گذارییهحساب سرما»(، ۱۳۸۹) .س سیفلو،
 .(، اصول قراردادها و تعهدات، تهران: عصر حقوق۱۳77) .م شهیدی،

 .: دارالتعارف للمطبوعاتیروتاالسالم، ب یف یق.(، البنک الالربو ۱۴0۳) . م.س صدر،
 .۶۶۹۸۳۳ شناسٔههای ایران، دنیای اقتصاد، الحساب بانک(، بررسی و نقد تفاوت سود قطعی و علی۱۳۸۶ضرغامی، س. م. )

 .یالمسائل، قم: مؤسسٔه النشر االسالم یاضق.(، ر ۱۴۲0) . ع.س طباطبایی،
 .یبانک مرکز یو بانک یها، تهران: انتشارات پژوهشکدٔه پولبدون ربا: کاربردها و چالش یالف(، وکالت در بانکدار۱۳۹۸) .و قلیچ،
 .۱0۸۲۳۲ شناسٔه یبِنا،ا یخبرگزار، «روشیپ یهاشمار و سوالسود ماه»(، ب۱۳۹۸) .و قلیچ،

و  یفصلنامه مطالعات مال، «در عربستان سعودی یتجربه بانکداری اسالم یبررس»(، ۱۳۹۴عبدل م. )کیماسی، م. و صالحی م. و مشهدی
 .۱سال اول، شماره  ،یبانکداری اسالم

، پژوهشکده پولی ۶کاری شماره  ی؛ نمونه موردی کشور مالزی، مقالهاسالم یدر کشورها یاسالم یساختار بانکدار(،۱۳۹۱محرابی، ل. )
 و بانکی.

 .۱50۶۴00 شناسٔهالحساب شرعی نیست، خبرگزاری تسنیم، (، سود علی۱۳۹۶مقدم، غ. )مصباحی
 .قم یٔهحوزٔه علم ینقم: جامعٔه مدرس یرالوسیله،ق.(، تحر ۱۴۱۶) ر.. س ینی،خم موسوی

 .۱5سال چهارم، شمارٔه  ی،فصلنامٔه اقتصاد اسالم ،«یدجد یهاسپرده ادیشنهو پ یبانک یهاسپرده یابیارز»(، ۱۳۸۳) ع.. س موسویان،
، «بدون ربا یدر بانکدار یگذارهیســرمای هاســپرده الحســابیســود عل نیتضــم یفقه یبررســ»(، ۱۳۹۸و قلیچ، و. )  ع.. سموســویان، 

 .۴۲های پولی و بانکی، سال دوازدهم، شماره فصلنامه پژوهش
تجارب عملی، ویراست پنجم، تهران: پژوهشکده پولی و  -(: مبانی نظری ۱(، بانکداری اسالمی)۱۳۹5میثمی، ح. )و  ع.. سموسویان، 
 بانکی.

 .مدرسٔه فقاهت یت(، سا۱۳۹۴آبان  ۱۶(، درس خارج فقه )۱۳۹۴) . م.س یری،جزا موسوی
 .۲۲شمارٔه  ی،اقتصاد هاییاستها و سمٔه پژوهشفصلنا ،«یرانبدون بهره در تجربٔه ا یمسائل بانکدار» (،۱۳۸۱) . ح.س میرجلیلی،

 .یالطالب، قم: مؤسسٔه النشر االسالم یهق.(، من ۱۴۲۱). م نائینی،
 ی.التراث العرب یاء: داراحیروتچاپ هفتم، ب ی،شرح شرائع االسالم، محقق عباس قوچان یش.(، جواهرالکالم ف ۱۳۶۲) .م ی،نجف

ــادق .م نظرپور، ــ»(، ۱۳۸۹) . ع.س ی،فدک یو ص ــود عل یو حقوق یفقه یتماه یبررس ــابیس ــارکت الحس ، فصــلنامٔه حقوق «اوراق مش
 .۲5سال هفتم، شمارٔه  ی،اسالم
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