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خالصه ﻣدیﺮیتی

ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ازجمﻠٔه اﺑزارﻫﺎی ﻣدیﺮیﺖ و پﻮﺷش ریسک در یک اقتصﺎد غﯿﺮاﺳالﻣی اﺳتﺖ .اﻧتﻈتﺎرام ﻣتوتﺎوم ﻧستﺒﺖ ﺑته ﺗقﯿﯿتﺮ قﯿمتﺖ
اوراق قﺮضه (دارایی پﺎیه) ﻧﯿﺮوی اصﻠی ﺷکﻞگﯿﺮی عﺮضه و ﺗقﺎضﺎ در این ﺑﺎزار اﺳتﺖ .اگتﺮ اﻧتﻈتﺎر افتزایش ﻧتﺮخ ﺑﻬتﺮٔ اوراق قﺮضته وجتﻮد

داﺷته ﺑﺎﺷد ،ﻣیﺗﻮاﻧد ﺑه قﺮارداد ﺳﻮآپ ثﺎﺑﺖ-ﺑﺮای-ﺷتﻨﺎور وارد ﺷتﻮد و در ازای پﺮداختﺖ ﻧتﺮخ ثﺎﺑتﺖ  -ﮐته در زﻣتﺎن اﻧعقتﺎد قتﺮارداد ﻣعتﯿن
ﻣیﺷﻮد  -ﻧﺮخ ﻣتقﯿﺮی ﮐه ﺑﺎ گذر زﻣﺎن ﺷکﻞ ﻣیگﯿﺮد ،دریﺎفﺖ ﮐﻨد .طﺒﯿعتﺎً فﺎرغ از اﻧگﯿزٔ ﻣدیﺮیﺖ ریسک ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،اﻧگﯿزهﻫﺎی ﺳﻮدآوری و
ﺳوتهﺑﺎزی ﻧﯿز در ورود ﺑه چﻨﯿن قﺮاردادی ﻣٔوثﺮ اﺳﺖ.
قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در اقتصﺎدﻫﺎی غﯿﺮاﺳتالﻣی ﻣﺎﻫﯿتﺖ  OTCدارد؛ ﺑته ایتن ﻣعﻨتی ﮐته ﺷتﺮای قتﺮارداد ﻣﯿتﺎن دو طتﺮ

ﻣیﺗﻮاﻧتد

ﺷخصیﺳﺎزی ﺷﻮد .در این قﺮارداد ،ارزش دارایی پﺎیه صﺮفﺎً ﻧقش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎم جﺮیﺎنﻫتﺎی درآﻣتدی را ﺑتﺮ عﻬتده دارد؛ ﺑتهعﺒﺎرم دیگتﺮ ،ایتن

ارزش ﻣﺎﻫﯿتی فﺮضی پﯿدا ﻣیﮐﻨد .الﺒته ،این ویژگی ﺑﺎعث ﻧمیﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮد این اﺑزار در اقتصﺎدﻫﺎی ﻣتداول ﻣﺤدود ﺑﺎﺷد.
پﺮﺳشی ﮐه طﺮح ﻣیﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐه آیﺎ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی ایﺮان ،اﻣکﺎن اﺳتوﺎده از ﺳﻮآپ ﻧتﺮخ ﺑﻬتﺮه ﺑتﺎ چﻬتﺎرچﻮﺑی ﮐته ﺑتهطﻮر غﯿﺮاﺳتالﻣی

ﺗعﺮیف ﻣیﺷﻮد وجﻮد دارد .فﺮضیﺑﻮدن و جﻨﺒٔه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی داﺷتن ارزش دارایی پﺎیه از ﻧخستتﯿن ﻣستﺎلﻠی اﺳتﺖ ﮐته ﻣیﺗﻮاﻧتد در چﻬتﺎرچﻮب

اقتصﺎد اﺳالﻣی ﻣشکﻞزا ﺑﺎﺷد .فﺎرغ از آن ،این قﺮاردادﻫﺎ ﻣﺎﻫﯿتﺎً ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه گﺮه ﻣیخﻮرﻧد و ﺑتﺎ ﺗﻮجته ﺑته ﻣالتﻈتﺎم ﺑﺎﻧیتداری اﺳتالﻣی در

پﺮداخﺖ ﺑﻬﺮه ،چﺎلشﻫﺎیی ﻧﯿز از این ﻣﻨﻈﺮ ﺑهوجﻮد ﻣیآید .ﻣسئﻠٔه ﻧﺎﻣشخصﺑﻮدن جﺮیﺎنﻫﺎی پﺮداخﺖ ﻧﯿز ﻣیﺗﻮاﻧد ﻣشکالم دیگﺮی از ﺑﺎب
ﺷﺮای ﻣعﺎﻣﻠه ایجﺎد ﮐﻨد.
ﻧﯿﺎز ﺑه ﺗﻮضﯿح چﻨداﻧی ﻧدارد ﮐه ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی ایﺮان در چﻬﺎرچﻮب ﻣﻮازین ﻣﺎلی اﺳالﻣی فعﺎلﯿﺖ ﻣیﮐﻨد .در این ﻧﻈﺎم ،قﺮاردادﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒ ﺑﺎ

اﺑزارﻫﺎ ﺑﺎید تﺎلز ﺗمﺎم ﺷﺮای اﺳﺎﺳی و اختصﺎصی صﺤﺖ ﻣعﺎﻣالم ﺑﺎﺷﻨد .در ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی ایﺮان ،ﻫﺮ ﻣعﺎﻣﻠتهای ﮐته ﺑتﯿن افتﺮاد ﻣﻨعقتد ﺷتﻮد،

ﻣﺤکﻮم ﺑه درﺳتی و صﺤﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻨگﺎﻣی ﮐه دلﯿﻠی ﺑﺮ فسﺎد و ﺑﻄالن آن آﺷکﺎر ﺷﻮد .فﺎرغ از ﺑﺮرﺳتی ﺷتﺮای اختصﺎصتی ،ﺑﺮرﺳتی چﻬتﺎر
ﺷﺮط اﺳﺎﺳتی  -۱قصتد و رضتﺎیﺖ طتﺮفﯿن -۲ ،اﻫﻠﯿتﺖ طتﺮفﯿن -۳ ،ﺷتﺮای ﻣتﻮرد ﻣعﺎﻣﻠته ،و  -۴ﻣشتﺮوعﯿﺖ جﻬتﺖ ﻣعﺎﻣﻠته ،ﻣیﺗﻮاﻧتد ﺑته

آﺷکﺎرﺳﺎزی فسﺎد یﺎ ﺑﻄالن قﺮاردادﻫﺎ ﮐمک ﮐﻨد .در خصﻮص قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺗمﺮﮐز ﺑﺮرﺳی ﺑﺮ ﻣﻮرد ﺳﻮم ﺑﯿشتﺮ اتسﺎس ﻣیﺷﻮد.

اگﺮ ﺑتﻮاﻧﯿم ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را در قﺎلب ﺑﯿع دین ﺑه دین ﺗوسﯿﺮ ﮐﻨﯿم ،ﻣیﺗﻮاﻧﯿم ﺑه ﺑﺎطﻞﺑﻮدن اﺳتتوﺎده از ایتن ﻧتﻮا اﺑزارﻫتﺎ تکتم دﻫتﯿم،

زیﺮا اوالً ﺷﺮط الزم ﺑﺮای ﺑﯿع دین ﺑه دین داﻧستن این ﻧﻮا قﺮارداد آن اﺳﺖ ﮐه این اﺑزار ﺑﺮ دیﻮن واقعی ﺷکﻞ ﺑگﯿﺮد .این درتﺎلی اﺳﺖ ﮐته در
قﺮاردادﻫﺎی ﻣتداول ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺑﺎ ﻫد راتتی و ﺳﻬﻮلﺖ پﯿﺎدهﺳﺎزی قﺮارداد ،ﺗعﻬد ﺑه پﺮداخﺖ جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی آﺗی از ﻫﯿچ ﺑهوجﻮد

ﻣیآید و اصﻮالً دین و ﺑدﻫی قﺒﻠی و واقعی وجﻮد ﻧدارد .دوم ،تتی اگﺮ قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻣﺒتﻨی ﺑﺮ دیﻮن ﺑﺎ ﻣﻨشٔا واقعتی ﻫتم ﺷتکﻞ ﺑگﯿتﺮد ،ﻣتﺎﻧع
اصﻠی این خﻮاﻫد ﺑﻮد ﮐه ﺑﯿع دین ﺑه دین  -ﮐه ﺑه ﺑﯿع ﮐﺎلی ﺑه ﮐﺎلی ﻫم ﻣشﻬﻮر اﺳﺖ  -ﺑﻨﺎ ﺑه ﻧص و اجمﺎا فقﻬﺎ ﺑﺎطﻞ اﺳﺖ.

قﺎلب صﻠح دین ﺑه دین الزاﻣﺎً ﺑه ﺑﺎطﻞﺑﻮدن این ﻧﻮا اﺑزار ﻧمیاﻧجﺎﻣد ،زیﺮا ﺗﺎ زﻣﺎﻧی ﮐه ایتن صتﻠح رﺑتﻮی ﻧﺒﺎﺷتد ،ﻣیﺗتﻮان آن را صتﺤﯿح
داﻧسﺖ .ﺷﺮط الزم در ایﻨجﺎ واقعیﺑﻮدن دیﻮن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮقﺮارﺑﻮدن این ﺷﺮط ﻫمﺎﻧﻨد ﻣﻮرد ﺑﺎال ،تﺎلتی ﻣﻄتﺮح ﻣیﺷتﻮد ﮐته ﻣﻨﻈتﻮر از دیتن
جﺮیﺎن درآﻣدی تﺎصﻞ از داراییﻫﺎی پﺎیهای ﺑﺎﺷد .ﺑﺎاینتﺎل تتی ﺑﺎ ﺑﺮقﺮاری این فﺮض ،ﺑﺎ ﺷﺒﻬٔه ﺗﺤقق رﺑﺎ در ضتمن صتﻠح (صتﻠح رﺑتﻮی)
ﻣﻮاجه ﻣیﺷﻮیم ،زیﺮا جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی ﺑﺎ یکدیگﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿستﻨد.

ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﻣیﺗﻮان دارای ﻣﺎﻫﯿتی ﻣشﺎﺑه ﺑﺎ خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس داﻧستﺖ .دراینتتﺎل ،دیﻨتی ردوﺑتدل ﻧمیﺷتﻮد ،ﺑﻠکته دو

ﻧﻮا جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی پﻮل ﻫمجﻨس ﺑﺎ یکتدیگﺮ ﺗﺎختﺖ زده ﻣیﺷتﻮد .در ایتن ﺗوستﯿﺮ از ﺳتﻮآپ ﻧتﺮخ ﺑﻬتﺮه ،ﺑتﺎ ﺷتﺒﻬٔه غﺮریﺑتﻮدن ﺑﯿتع ﻣﻮاجته

ﻣیﺷﻮیم ،زیﺮا ﻣثالً در یک تﺎلﺖ ﻣﺒﺎدله ،در ازای دریﺎفﺖ یک ﻣقدار ثﺎﺑﺖ ،یک ﻣقدار ﻣتقﯿﺮ و ﻧتﺎﻣعﯿن دریﺎفتﺖ ﻣیﺷتﻮد .ﻫمچﻨتﯿن در ایتن
ﺗوسﯿﺮ ،ﺑﺎ ﺷﺒﻬٔه رﺑﺎی ﻣعﺎﻣﻠی ﻣﻮاجه ﻫستﯿم؛ ﺑه این ﻣعﻨی ﮐه ﺑهﻧﻈﺮ ﻣیرﺳد در ایﻨجﺎ دو ﮐﺎالی ﻫمجﻨس ﺑﺎ ﻣقﺎدیﺮ ﻣتوﺎوم دادوﺳتد ﻣیﺷﻮد.

ﺷﺒﻬﺎم ﺑﺎطﻞﺑﻮدن قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮٔ ﻣتداول ﻧسﺒتﺎً زیﺎد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاین ،طﺮاتی قﺮاردادﻫﺎی ﻣشﺎﺑه ﻣیﺗﻮاﻧد ﻣوﯿتد ﺑﺎﺷتد .یکتی از
اﺑزارﻫﺎی ﻣشﺎﺑﻬی ﮐه ﻣﻄﺮح ﻣیﺷﻮد «ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد» اﺳﺖ .این قﺮارداد ﺑهﻧﻮعی ﺗﻮافقﻧﺎﻣهای ﻣﯿﺎن دو طﺮ اﺳﺖ ﮐه در آن ﻫﺮﮐدام ﻣتعﻬد

ﺑه پﺮداخﺖ (ﻣعﺎوضه) جﺮیﺎﻧﺎم ﻧقدی ﻣﺒتﻨی ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ثﺎﺑﺖ و یﺎ ﻣتقﯿﺮ قﺮاردادﻫﺎی اﺳالﻣی دیگﺮ اﺳﺖ .در ایﻨجﺎ ﻧﯿز اگﺮ قﺮارداد ثﺎﺑتﺖ-

ﺑﺮای-ﻣتقﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،ﻣشکﻞ غﺮریﺑﻮدن ﮐه پﯿشﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﺷد ﺑهوجﻮد ﻣیآید .ﺑﺎاینتﺎل ﺑهعﻠﺖ واقعیﺑﻮدن داراییﻫﺎ ،در ایﻨجتﺎ ﻣیﺗتﻮان
از «ﺑﯿع ﺷﺮط» ﺑﺮای رفع این ایﺮاد اﺳتوﺎده ﮐتﺮد؛ ﺑتدینﻧﺤﻮ ﮐته ﻫﺮیﮏ از دو طﺮ

قتﺮارداد ،دارایتی خﻮد را ﮐه ﺳﻮدآور اﺳﺖ ﺑه طﺮ

ﻣقﺎﺑﻞ

ﺑهصﻮرم ﮐﺎﻣﻞ و قﻄعی ﻣیفﺮوﺷد ﻣشﺮوط ﺑه ایﻨیه اگﺮ فﺮوﺷﻨده در ﻣدم ﻣشخص ﺑﻬﺎی آن را ﺑﺮگﺮداﻧد ،آن دارایتی ﺑه ﻣﻠیﯿﺖ او ﺑﺎزگﺮدد.

در اینصﻮرم در طﻮل ﻣدم یﺎدﺷده ،ﻫﺮیﮏ از دو طﺮ

ﻣﺎلﮏ ﻣﻨﺎفع تﺎصﻞ از دارایی خﺮیدهﺷده ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮگﺮداﻧدن ثمن ﻫستﻨد .ﺑﺎ اﻧجﺎم

ایتن دو ﻣعﺎﻣﻠتته ،ﺑتتهﻧﻮعی داراییﻫﺎی ﻫﺮیﮏ ﺑتهطﻮر ﮐﺎﻣتتﻞ ﺑه طﺮ

ﻣقﺎﺑﻞ ﻣﻨتقﻞ ﻣیﺷﻮد و ﻣتعﺎقﺒتﺎً ﺑﺎزده آﺗی ﻫﺮ دارایی ﺑه صﺎتب جدید آن

ﺗعﻠق خﻮاﻫد داﺷﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻧﺎﻣعﯿنﺑﻮدن ﺑﺎزده ﻣتقﯿﺮ ﻫﯿچ اﺷکﺎلی را از تﯿث غﺮریﺑﻮدن در اجﺮای این ﻧﻮا ﺳﻮآپ ایجﺎد ﻧمیﮐﻨد.

ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه :ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ،و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮیعﺖ
قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑهﻫمﺮاه قﺮارداد ﺑﯿع ﺷﺮط ﻣمکن اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﺑهﻧﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﻫمﺮاه ختﻮد ﻧداﺷتته ﺑﺎﺷتد.

الﺒته ،ﺑهدلﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣتوﺎوم «ﻣدیﺮیﺖ ریسک» در یک ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی اﺳالﻣی و ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی غﯿﺮاﺳالﻣی ،ﻣمکن اﺳﺖ درجٔه ﻧﯿتﺎز ﺑته ﮐﺎرﮐﺮدﻫتﺎی
ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی اﺳالﻣی الزاﻣﺎً یکسﺎن ﻧﺒﺎﺷد .فﺎرغ از این ﻣالتﻈته ،ﺳتﻮآپ ﻧتﺮخ ﺳتﻮد ﺑتﺎ اجتﺮای ﺷتﺮای و ﻣالتﻈتﺎم فتﻮق،

ﻫزیﻨٔه ﻣﺒﺎدالﺗی ﻧسﺒتﺎً زیﺎدی درﺑﺮخﻮاﻫد داﺷﺖ؛ ﺑهطﻮری ﮐه صﺮفﺎً در صﻮرم وجتﻮد ﺳتﻄح دﺳتﺮﺳتی ﻣتوتﺎوم ﺑته قﺮاردادﻫتﺎی ﺗتٔاﻣﯿن ﻣتﺎلی
ﺗﻮجﯿه ﻣیﺷﻮد .ازاینرو ،این گزارش دو ﺗﻮصﯿٔه ﺳﯿﺎﺳتی را پﯿشﻨﻬﺎد ﻣیدﻫد :ﻧخسﺖ جﻬتﺖ رعﺎیتﺖ ﻣتﻮازین ﺷتﺮعی در ﻧﻈتﺎم ﻣتﺎلی اﺳتالﻣی

ایﺮان ،از قﺎلبﻫﺎی ﻣتداول ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳتوﺎده ﻧشﻮد .دوم ،ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑه ﻣﺤدودیﺖﻫﺎی ﺳتﻮآپ ﻧتﺮخ ﺳتﻮد در قﺎلتب ﺑﯿتع ﺷتﺮط ،ﺗﻮصتﯿه
ﻣیﺷﻮد در این اﺑزار از اوراق اﻧتوﺎعی ﺑهعﻨﻮان دارایی ﺗﺤﺖ ﻣعﺎﻣﻠه اﺳتوﺎده ﺷﻮد .ﻫمچﻨﯿن ،طﺮاتی اﺑزارﻫﺎی جدید ﮐه ﺗﺎتتدی ﮐﺎرﮐﺮدﻫتﺎی
ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﻫمﺮاه دارد ،ﺑهﻧﺤﻮ جدیﺗﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
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 .۱ﻣقدﻣه

۱

ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ازجمﻠٔه اﺑزارﻫﺎی ﻣدیﺮیﺖ و پﻮﺷش ریسک در یک اقتصﺎد غﯿﺮاﺳالﻣی اﺳﺖ .ارزش این اﺑزار ﻣشتقه از یک دارایی دیگﺮ

ﻧﻈﯿﺮ اوراق خزاﻧه ﻧشئﺖ ﻣیگﯿﺮد و عﺮضه و ﺗقﺎضﺎی آن ﺑﺎ ﺗیﯿه ﺑﺮ اﻧتﻈﺎرام ﻣتوﺎوم ﻧسﺒﺖ ﺑه ﺗقﯿﯿﺮام جﺮیﺎن درآﻣدی دارایی پﺎیه ایجﺎد

ﻣیﺷﻮد .قﺮاردادﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒ ﺑﺎ این اﺑزار ﻣﺎﻫﯿﺖ  OTCدارﻧد؛ ﺑه این ﻣعﻨی ﮐه ﺷﺮای قﺮارداد ﻣﯿﺎن طﺮ ﻫﺎ ﺷخصیﺳﺎزی ﻣیﺷﻮد .در این

قﺮارداد ،ارزش دارایی پﺎیه صﺮفﺎً ﻧقش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎم جﺮیﺎنﻫﺎی درآﻣدی را ﺑﺮعﻬده دارد .فﺮضیﺑﻮدن این ارزش ﺑﺮای ﺑﺎزیگﺮان در یک اقتصﺎد
غﯿﺮاﺳالﻣی یک ویژگی ﻣﻨوی ﺑهﺷمﺎر ﻧمیآید و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣتداول این ﻧﻮا قﺮاردادﻫﺎ ﻧشﺎن از ﻣزایﺎی خﺎلص ﻣثﺒﺖ آن دارد .پﺮﺳشی ﮐه طﺮح
ﻣیﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐه آیﺎ این ﻧﻮا ﺳﻮآپ ﺑﺎ ﺳﺎختﺎر و فﺮايﻨدﻫﺎی غﯿﺮاﺳالﻣی آن اﻣکﺎن اﺳتوﺎده در ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی ایﺮان را دارد.

آنگﻮﻧه ﮐه ﻣسﻠّم اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی ایﺮان ﻧﻮعی ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی اﺳﺖ ﮐه در چﻬﺎرچﻮب ﻣﻮازین ﻣﺎلی اﺳالﻣی فعﺎلﯿﺖ دارد و ﺗمﺎم اﺑزارﻫﺎی ﻧﻈﺎمﻫﺎی

غﯿﺮاﺳالﻣی اﻣکﺎن پﯿﺎدهﺳﺎزی و اجﺮا در این ﻧﻈﺎم را ﻧدارﻧد .ﻣﻬمﺗﺮین ﻣشخصٔه ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی اﺳالﻣی آن اﺳﺖ ﮐه اﺑزارﻫﺎی این ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ ﻣعﺎﻣالم و
قﺮاردادﻫﺎیی قﺮار دارﻧد ﮐه ﺑﺎیستی آن ﻣعﺎﻣﻠه و قﺮارداد تﺎلز ﺗمﺎم ﺷﺮای اﺳﺎﺳی صﺤﺖ ﻣعﺎﻣالم و ﺷﺮای عمﻮﻣی و اختصﺎصی آن ﻣعﺎﻣﻠه ﺑﺎﺷد.
قﻮاعد فقﻬی عمﻮﻣی قﻮاﻧﯿﻨیاﻧد ﮐه ﺑه یک ﻣعﺎﻣﻠٔه خﺎص اختصﺎص ﻧدارﻧد و در ﺗعدادی از ﻣعﺎﻣالم جﺮیﺎن ﻣییﺎﺑﻨد .ازجمﻠٔه ﻣﻬمﺗﺮین و ﺷﺎیعﺗﺮین

ﻣﻮارد آن ﻣیﺗﻮان ﺑه ﻣمﻨﻮعﯿﺖ رﺑﺎ ،ﻣمﻨﻮعﯿﺖ اﮐﻞ ﻣﺎل ﺑه ﺑﺎطﻞ ،ﻣمﻨﻮعﯿﺖ غﺮر و قمﺎر ،ﻣمﻨﻮعﯿﺖ ضﺮر و ضﺮار اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑهﻧﻈﺮ ﻣیرﺳد ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑه جﺎیگﺎه این قﻮاعد و ضﻮاﺑ در تﻮزٔ فقه ﻣعﺎﻣالم ،ﺗﻮجه ﺑه آن در ﻫمٔه قﺮاردادﻫﺎی ﻣشتقﺎم ﻣﺎلی ازجمﻠه قﺮارداد
ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ضﺮورم ﺗٔایﯿد آن پﯿش از اﺳتوﺎده در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎلی ایﺮان ،اﻫمﯿﺖ فﺮاواﻧی دارد .در این یﺎدداﺷﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠی ،پس از ﻣعﺮفی

و ﻣﺎﻫﯿﺖﺷﻨﺎﺳی ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺑه ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮیعﺖ پﺮداخته ﻣیﺷﻮد.

 .۲ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در ادﺑﯿﺎم اقتصﺎد غﯿﺮاﺳالﻣی

ﺳﻮآپ یک قﺮارداد اﺳﺖ ﮐه در آن طﺮفﯿن ﺗﻮافق ﻣیﮐﻨﻨد جﺮیﺎنﻫﺎی ﻣتوﺎوﺗی از پﺮداخﺖ را ﺑﺎ یکدیگﺮ ﻣﺒﺎدله ﮐﻨﻨد .اگﺮ این جﺮیﺎنﻫﺎی

پﺮداخﺖ ﺑﺮ پﺎیٔه یک پﻮل ﻣشخص ﺑﺎﺷد ،ﺑه آن ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه گوته ﻣیﺷﻮد .اگﺮ واتد پﻮل جﺮیﺎنﻫﺎی پﺮداخﺖ ﻣتوﺎوم ﺑﺎﺷد ،ﺑه آن

ﺳﻮآپ ﺑﯿن-پﻮلی ۲ﻣیگﻮیﻨد (گﺎﺗسمن.)۲۰۱6 ،۳
ﺑﺎ ﻫد

درک ﻣوﻬﻮم ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺑﻬتﺮ اﺳﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣوﺎﻫﯿم ﻣﺮﺗﺒ ﺑﺎ آن داﺷته ﺑﺎﺷﯿم .از این ﻣﻨﻈﺮ ،ﻧگﺎﻫی ﺑﺎال ﺑه پﺎیﯿن ﺑه درک
4

ﺑﯿشتﺮ ﻣﺎ ﺑه ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی این ﻣوﻬﻮم ﮐمک ﻣیﮐﻨد .ﺑﻨﺎﺑﺮاین ،از پﺎیهایﺗﺮین ﻣوﻬﻮم یعﻨی دارایی آغﺎز ﻣیﮐﻨﯿم .از این ﻣﻨﻈﺮ ،ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
یک دارایی اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻣﻨﺒعی از ارزش اقتصﺎدی ﺑهﺷمﺎر ﻣیآید .ﮐﺎرگزاران اقتصﺎدی (خﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،دولﺖﻫﺎ ،و غﯿﺮه) یک

دارایی را ﺑﺮای ﻣﻨوعتی اﻧتﻈﺎری در آیﻨده (ﺗﻮلﯿد جﺮیﺎن ﻧقد ،ﮐﺎﻫش ﻫزیﻨهﻫﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد فﺮوش ،و غﯿﺮه) ﻧگﻬداری یﺎ ﮐﻨتﺮل ﻣیﮐﻨﻨد.

در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاا ﻣختﻠف دارایی ،ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﻣیﺗﻮان ﺑهﻧﻮعی یک دارایی ﻧقد 5ﺑه تسﺎب آورد؛ ﺑه این ﻣعﻨی ﮐه ﻫزیﻨٔه ﻣﺒﺎدالﺗی

ﺗﺒدیﻞ آن ﺑه پﻮل ﻧقد در ﻣدمزﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه پﺎیﯿن اﺳﺖ .ﺑهطﻮر دقﯿقﺗﺮ ،ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه یک دارایی ﻣﺎلی 6اﺳﺖ و ارزﺷش از یک تق

داراییﻫﺎی واقعی 7الزاﻣﺎً فﺮم فﯿزیکی ﻣشخصی ﻧدارﻧد و ﻫمچﻨﯿن

قﺮاردادی یﺎ ادعﺎی ﻣﺎلکﯿﺖ تﺎصﻞ ﻣیﺷﻮد .اینگﻮﻧه داراییﻫﺎ ﺑﺮخال

ﺑﺮخال

داراییﻫﺎی ﻧﺎﻣشﻬﻮد( 8ﮐه آنﻫﺎ ﻫم فﺮم فﯿزیکی ﻧدارﻧد ،ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧد یک ﺷﺮﮐﺖ) ،درک ارزﺷمﻨدیﺷﺎن ﻧﯿز ﺑهﺳﺎدگی قﺎﺑﻞﺗﻮصﯿف

ﻧﯿسﺖ و ﺑه عﺮضه و ﺗقﺎضﺎی ﺑﺎزار و ریسک ﻧﻬوته در آنﻫﺎ ﺑﺎزﻣیگﺮدد.

ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﺑهعﻨﻮان یک دارایی ﻣﺎلی ﻣیﺗﻮان ﺑﯿن دو ﻧﻮا دارایی واقعی و ﻧﺎﻣشﻬﻮد قﺮار داد .طﺒﯿعتﺎً ،ﻣﻬمﺗﺮین اﺷتﺮاک این
دارایی ﺑﺎ داراییﻫﺎی ﻧﺎﻣشﻬﻮد ﻧداﺷتن یک فﺮم فﯿزیکی ﻣشخص اﺳﺖ .از ﺳﻮی دیگﺮ ،اﺷتﺮاک این دارایی ﺑﺎ داراییﻫﺎی واقعی آﻧجﺎﺳﺖ ﮐه

ﻫﺮ دو را ﻣیتوان در طﺒقٔه داراییﻫﺎی ﻣشﻬﻮد 9جﺎی داد و ارزش ﻣﺒﺎدله ،ﺑﺮخال

داراییﻫﺎی ﻧﺎﻣشﻬﻮد ،در ﺗﺮازﻧﺎﻣه ﻣﻨعیس ﻣیﺷﻮد.
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۱
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ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه :ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ،و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮیعﺖ
ﻫمﺎنطﻮر ﮐه گوته ﺷد ،این ارزش از عﺮضه و ﺗقﺎضﺎی آنﻫﺎ در ﺑﺎزار تﺎصﻞ ﻣیﺷﻮد.

ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه یک اﺑزار ﻣﺎلی ۱ﻧﯿز اﺳﺖ؛ ﺑه این ﻣعﻨی ﮐه ﺷﺎﻣﻞ یک قﺮارداد و ﺗﻮافق قﺎﻧﻮﻧی ﺑﺮاﺳﺎس یک ارزش پﻮلی ﻣشخص اﺳﺖ.
ﺑهطﻮر ﻣشخصﺗﺮ ،اینﻫﺎ ورقٔه ﺑﻬﺎدار ۲ﺑهﺷمﺎر ﻣیآیﻨد و ﺑﻨﺎﺑﺮاین یک دارایی/ﻣﺎل عﻮضدار ۳و ﻧقدپذیﺮ4ﻧد .عﻮضداری ﺑه این ﻣعﻨی اﺳﺖ ﮐه دو

چﯿز ﻣشﺎﺑه یکدیگﺮﻧد و ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻣیﺗﻮاﻧﻨد جﺎیگزین یکدیگﺮ ﺷﻮﻧد .ﻧقدپذیﺮی ﺑه این ﻣعﻨی اﺳﺖ ﮐه این چﯿز قﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒدیﻞﺷدن ﺑه پﻮل ﻧقد را

دارد و ﻣیﺗﻮاﻧد از یک ﻧوﺮ ﺑه دیگﺮی ﻣﻨتقﻞ ﺷﻮد؛ ﺑهطﻮریﮐه پس از اﻧتقﺎل ،دارﻧدٔ آن تق ﮐﺎﻣﻞ قﺎﻧﻮﻧی ﻧسﺒﺖ ﺑه آن پﯿدا ﻣیﮐﻨد.

در یک ﻧگﺎه جزلیﺗﺮ ،ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه یک اﺑزار ﻣشتقه اﺳﺖ؛ ﺑه این ﻣعﻨی ﮐه ارزش ﻣستقﻠی ﻧدارد ،ﺑﻠکه ارزش آن ﺑه یک دارایی دیگﺮ
(دارایی پﺎیه) 5واﺑسته اﺳﺖ یﺎ از آن ﺑهوجﻮد ﻣیآید .از این ﻣﻨﻈﺮ ،ﺗقﯿﯿﺮ قﯿمﺖ این دارایی از اﻧتﻈﺎر ﺗقﯿﯿﺮ قﯿمﺖ در دارایی پﺎیٔه آن ﻧشئﺖ
ﻣیگﯿﺮد .اگﺮ از اﻫدا

ﺳوتهﺑﺎزی ﺑگذریم ،یکی از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی این ﻧﻮا داراییﻫﺎ پﻮﺷش ریسک اﺳﺖ؛ ﺑه این ﻣعﻨی ﮐه در صﻮرم وجﻮد

اﻧتﻈﺎرام ﻣتوﺎوم ﻧسﺒﺖ ﺑه ﺗقﯿﯿﺮ قﯿمﺖ دارایی پﺎیه ،خﺮیدوفﺮوش اوراق ﻣشتقه اﻣکﺎن ﻣدیﺮیﺖ ریسک ﺗقﯿﯿﺮام ﻣﻮرداﻧتﻈﺎر را فﺮاﻫم

ﻣیﮐﻨد .الﺒته ،این ﻧﻮا داراییﻫﺎ ﻣزایﺎی دیگﺮی ﻧﯿز دارﻧد .پﯿشﺑﯿﻨیپذیﺮﺑﻮدن درآﻣدﻫﺎ ﻣزایﺎیی ﻣیآورد .ﻧﺮخ ثﺎﺑﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاین وجﻮد

ﺑﺎزدﻫیﻫﺎی پﯿشﺑﯿﻨیپذیﺮ ﺑﺎعث ﮐﺎﻫش ریسک ﻣیﺷﻮد و قﯿمﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ را افزایش ﻣیدﻫد .ﻫمچﻨﯿن ،جﺮیﺎن درآﻣدی ﺑﺎثﺒﺎم ﺑﺎعث
ﻣیﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑه ذخﺎیﺮ ﻧقد اتتﯿﺎطی ﮐمتﺮی ﻧﯿﺎز داﺷته ﺑﺎﺷد و ﻣﻨﺎﺑعی ﮐه از این طﺮیق آزاد ﻣیﺷﻮﻧد ،ﻣجدداً ﺳﺮﻣﺎیهگذاری ﺷﻮد .از طﺮ

دیگﺮ و از ﻣﻨﻈﺮ ﻣدیﺮیﺖ ﺳﺒد دارایی ،ﻫمﺒستگی ﻣﯿﺎن ﺑﺎزدﻫی ﻣتقﯿﺮ این ﻧﻮا داراییﻫﺎ و دیگﺮ داراییﻫﺎی ﺳﺒد ،ریسک آن را ﻣدیﺮیﺖ
ﻣیﮐﻨد (ﻧگﺎه ﮐﻨﯿد ﺑه :رﻧتﺎﻧی ،۲۰۰۴ ،6ص79 .؛ و دیگﺮ ﮐتب عمﻠﯿﺎﺗی ﻣدیﺮیﺖ ﺳﺮﻣﺎیه) .از دیگﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﺑﻬﯿﻨهﮐﺮدن ﺷﺮای یک

ﺑدﻫی ،ﺗﺒدیﻞ یک ﺑدﻫی ،و ایجﺎد یک دارایی جدید اﺳﺖ (ﻣﺎرﺗﻠﯿﻨی و ﻫمکﺎران ،۲۰۰۳ ،ص .)۳۳۴ .از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اولﯿٔه آن ﮐمک ﺑه ﺗٔاﻣﯿن
ﻣﺎلی ارزان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣوﻬﻮم ﻣزیﺖ ﻧسﺒی اﺳﺖ (الول.)۲۰۰۲ ،7

ﻫمچﻨﯿن ،ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه یک پﯿمﺎن آﺗی 8اﺳﺖ؛ ﺑه این ﻣعﻨی ﮐه ﺗﻮافق و ﺗعﻬدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑه خﺮیدوفﺮوش یک دارایی ﻣشخص در یک
۱۱

ﺗﺎریخ ﻣشخص در آیﻨده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣقﺎیسه ﺑﺎ قﺮارداد آﺗی ،9طﺒﯿعﺖ اﺳتﺎﻧدارد و اﺗﺎق پﺎیﺎپﺎی ﻣﺮﮐزی ۱۰ﻧدارد .در این قﺮاردادﻫﺎ ،ﺗسﻮیٔه
وجﻮه در پﺎیﺎن دورٔ قﺮارداد صﻮرم ﻣیگﯿﺮد .از این ﻣﻨﻈﺮ ،ریسک ﺗسﻮیٔه وجﻮه در آنﻫﺎ ﻧسﺒﺖ ﺑه قﺮاردادﻫﺎیی ﮐه روزاﻧه اﻣکﺎن ﺗسﻮیهﺷدن
دارﻧد (و ﻧﯿز ریسک ﻧیﻮل آنﻫﺎ) ﺑﯿشتﺮ اﺳﺖ .ﻫمچﻨﯿن ،ﻫمﺎﻧﻨد دیگﺮ داراییﻫﺎیی ﮐه طﺒﯿعﺖ  OTCدارﻧد ،اﻣکﺎن ﺷخصیﺳﺎزی ﺷﺮای

قﺮارداد ﻧﯿز وجﻮد دارد .این ﺑﺎعث ﻣیﺷﻮد جزليﺎم چﻨﯿن قﺮاردادﻫﺎیی صﺮفﺎً ﻣﯿﺎن طﺮفﯿن قﺮارداد وجﻮد داﺷته ﺑﺎﺷد و ﺑﻨﺎﺑﺮاین آﻣﺎرﻫﺎی دقﯿق

از تجم و ویژگیﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻨتشﺮ ﻧشﻮد.
ﻫمچﻨﯿن ،ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه یک ﻣشتق ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻣﺤﺎﺳﺒٔه پﺮداخﺖﻫﺎی آن ﺗﺎﺑعی از یک یﺎ چﻨد ﺷﺎخص ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻧﻈﯿﺮ
۱۲

ﻧﺮخ الیﺒﻮر اﺳﺖ .از این ﻣﻨﻈﺮ ،ارزش تﺎل ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ارﺗﺒﺎط ﺗقﺮیﺒﺎً یکﺑهیک ﺑﺎ ﺷﺎخص ﻣﺮﺗﺒ خﻮد دارد و از این ﻣﻨﻈﺮ ﻣتوﺎوم ﺑﺎ

اﻧﻮاا دیگﺮ ﻣشتقﺎم ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ ﮐه قﯿمﺖگذاریﻫﺎی آنﻫﺎ پﯿچﯿدهﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗقﯿﯿﺮام ﺷﺎخص ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑه ﺗقﯿﯿﺮام یکﺑهیک در ارزش

تﺎل آنﻫﺎ ﻣﻨجﺮ ﻧمیﺷﻮد.

ﻣﻮضﻮا قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه جﺎﺑهجﺎیی ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﯿن طﺮ ﻫﺎی قﺮارداد اﺳﺖ .ﺑهعﺒﺎرم دیگﺮ ،ﻫد

در این ﻧﻮا قﺮاردادﻫﺎ

ﺗﺒدیﻞ یک ﻧﻮا جﺮیﺎن آیﻨدٔ پﺮداخﺖ ﺑﻬﺮه ﺑه ﻧﻮا دیگﺮ اﺳﺖ .در این خصﻮص ﻣثﺎلی در اداﻣٔه ﺑﺤث اراله ﻣیگﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑه طﺒﯿعﺖ

 OTCآنﻫﺎ ،ﺷﺮای قﺮاردادﻫﺎ ﻣﯿﺎن طﺮ ﻫﺎی قﺮارداد ﺷخصیﺳﺎزی ﻣیﺷﻮد.
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1

Security

2

Fungible

3

Negotiable

4

Underlying Asset

5

Brentani

6

Flavell

7

Forward Contract

8

Future Contract

Centralized Clearinghouse

۲

9

10

Settlement

11

Interest Rate Derivative
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ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه :ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ،و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮیعﺖ
در ﻧﺒﻮد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،اگﺮ ﺳﺮﻣﺎیهگذار یﺎ ﺳوتهﺑﺎز پﯿشﺑﯿﻨی ﮐﺎﻫش ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه را داﺷته ﺑﺎﺷد ،اوراق قﺮضه خﺮیداری ﻣیﮐﻨد ،زیﺮا

قﯿمﺖ این اوراق ﺑﺎ ﮐﺎﻫش ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه افزایش ﻣییﺎﺑد .ﺑﺮعیس ﺑﺎ اﻧتﻈﺎر افزایش ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،اوراق قﺮضٔه خﻮد را ﻣیفﺮوﺷد .ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
ﮐﺎرﮐﺮد ﻣشﺎﺑﻬی دارد؛ ﺑه این ﻣعﻨی ﮐه ﺑﺎ پﯿشﺑﯿﻨی ﮐﺎﻫش ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺳﺮﻣﺎیهگذار ﺑه قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮٔ ﺷﻨﺎور-ﺑﺮای-ثﺎﺑﺖ ۱وارد

ﻣیﺷﻮد ﮐه در آن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮٔ ﺷﻨﺎور را ﻣیپﺮدازد و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮٔ ثﺎﺑﺖ دریﺎفﺖ ﻣیﮐﻨد.

۲

ﺑﺮعیس ،اگﺮ ﺳﺮﻣﺎیهگذار پﯿشﺑﯿﻨی افزایش ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه داﺷته ﺑﺎﺷد ،ﺑه قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮٔ ثﺎﺑﺖ-ﺑﺮای-ﺷﻨﺎور وارد ﻣیﺷﻮد و در

ازای دریﺎفﺖ ﻧﺮخ ﺷﻨﺎور ،ﻧﺮخ ثﺎﺑﺖ پﺮداخﺖ ﻣیﮐﻨد .ﻫمچﻨﯿن ،اگﺮ پﯿشﺑﯿﻨی افزایش یک ﺷﺎخص ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻧسﺒﺖ ﺑه یک ﺷﺎخص ﻧﺮخ
ﺑﻬﺮٔ دیگﺮ وجﻮد داﺷته ﺑﺎﺷد ،ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮٔ ﺷﻨﺎور-ﺷﻨﺎور ﻣیﺗﻮاﻧد ﻣﻮرداﺳتوﺎده قﺮار گﯿﺮد ،ﺑهطﻮریﮐه در آن ،پﺮداخﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ دوم
و دریﺎفﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ اول صﻮرم ﻣیگﯿﺮد.

فﺎرغ از ﺑﺤث فﻮق ،ازجمﻠٔه دالیﻠی ﮐه ﻣیﺗﻮاﻧد وجﻮد قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﺗﻮجﯿه ﮐﻨد ،ﻣزیﺖ ﻧسﺒی ﺑه اﻧﻮاا ﻣتوﺎوﺗی از

قﺮاردادﻫﺎی ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ؛ ﺑهعﻨﻮان ﻣثﺎل ،یک ﺷﺮﮐﺖ ﻣزیﺖ ﻧسﺒی در ﺑستن یک قﺮارداد قﺮض ﺑﺎ ﻧﺮخ ثﺎﺑﺖ دارد و ﺷﺮﮐﺖ دیگﺮ ﻣزیﺖ

ﻧسﺒی در ﺑستن قﺮارداد قﺮض ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺷﻨﺎور .ایﻨیه ﻫﺮﮐدام از این دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑه ﻣزیﺖ ﻧسﺒی خﻮد وارد قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺷﻮﻧد

و ﺑﺮاﺳﺎس آن جﺮیﺎن ﻧقد خﻮد را ﺑﺎ یکدیگﺮ ﺗعﻮیض ﮐﻨﻨد ،اتتمﺎالً ﻫﺮ دو را در وضعﯿﺖ ﺑﻬتﺮی قﺮار خﻮاﻫد داد (ﻧسﺒﺖ ﺑه تﺎلتی ﮐه آنﻫﺎ

خال

ﻣزیﺖ ﻧسﺒی خﻮد رفتﺎر ﮐﻨﻨد).

درﻫﺮصﻮرم درتﺎل تﺎضﺮ ،قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑهصﻮرم  OTCو در ﻣدمزﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫی در دﺳتﺮس اﺳﺖ (ﻧگﺎه ﮐﻨﯿد ﺑه:

ﮐﻮرب .)۲۰۱۲ ،۳ﺑﺮای درک اﻧدازٔ این ﺑﺎزار ،در ﺷکﻞ  ۱ﻣﺎﻧدٔ فﺮضی 4ﻣﺒﺎدالم در این ﺑﺎزار ﺑﺎ دیگﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧمﺎیش داده ﺷده اﺳﺖ .الﺒته،

این گﻮﻧه آﻣﺎرﻫﺎ را ﺑﺎید ﺑﺎ اتتﯿﺎط ﺗوسﯿﺮ ﮐﺮد ،زیﺮا ﻣﺎﻧدٔ فﺮضی ﻫﯿچگﺎه ﻣﯿﺎن طﺮفﯿن ﻣﺒﺎدله ﻧمیﺷﻮد (چﯿشم ،۲۰۰۴ ،5ص.)7 .

ﺷکﻞ  .۱ﻧسﺒﺖ ﻣﺎﻧدٔ فﺮضی اﺑزارﻫﺎی ﻣختﻠف از ﮐﻞ
ﻣﻨﺒع دادهﻫﺎ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗسﻮیٔه ﺑﯿنالمﻠﻠی

6

Floating-for-Fixed

1

Fixed-for- Floating

2

Corb

3

Outstanding Notional

4

Chisholm

5

)داﻧﻠﻮدﺷده در (OTC derivatives outstanding) https://www.bis.org/statistics/full_data_sets.html (۱۳99/۳/۱8

6

۳

ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه :ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ،و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮیعﺖ
یک ﻣثﺎل از قﺮارداد اﺳتﺎﻧدارد ﺳﻮآپ ثﺎﺑﺖ-ﺷﻨﺎور ﺑه این ﺷﺮح اﺳﺖ ۱:فﺮض ﮐﻨﯿد ﻧﺮخ آخﺮین اوراق خزاﻧٔه پﻨجﺳﺎلٔه ﻣﻨتشﺮﺷده  aدرصد ﺑﺎﺷد

و یک ﻣشتﺮی ﺗقﺎضﺎی پﺮداخﺖ ﻧﺮخ ثﺎﺑﺖ داﺷته ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑه ایﻨیه اوراق خزاﻧه زودﺗﺮ ﻣﻨتشﺮ ﺷده اﺳﺖ ،ﺳﺮرﺳﯿدﻫﺎ ﻣتوﺎوم ﺑﻮده و
اﻧتﻈﺎرام ﻣتوﺎوﺗی ﻧﯿز ﺷکﻞ گﺮفته اﺳﺖ؛ ﺷکﺎفی ﺑه اﻧدازٔ  bصدم درصد (یﺎ ﺑﯿپس )۲ﺑﯿشتﺮ از ﻧﺮخ اوراق خزاﻧه ﻧﯿز پﯿشﻨﻬﺎد ﻣیدﻫد .فﺮض ﮐﻨﯿد ﮐه

دورٔ پﺮداخﺖ ﺑﻬﺮه  ۱8۰روز اﺳﺖ و این ﻣشتﺮی ﺗمﺎیﻞ ﺑه ﻣعﺎﻣﻠهای فﺮضی ﺑﺎ ارزش  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دالر دارد .در این تﺎلﺖ ،ﺑﺮای این ﻣشتﺮی
جمع ًﺎ  ۱۰ﺳﺮرﺳﯿد وجﻮد خﻮاﻫد داﺷﺖ (یعﻨی ﻫﺮ ﺳﺎل دو ﺑﺎر پﺮداخﺖ) و پﺮداخﺖﻫﺎی وی در ﻫﺮ ﺳﺮرﺳﯿد ﺑهصﻮرم زیﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒه ﻣیﺷﻮد:
پﺮداخﺖ ثﺎﺑﺖ = ﻧﺮخ ثﺎﺑﺖ ( × )٪a+ b bpsارزش فﺮضی ﻣعﺎﻣﻠه ( × )$۱۰۰mmﻧسﺒﺖ روزﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺷمﺎرش ﺑه  ۳6۰روز ()۱8۰٫۳6۰

ال ﺷش ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻣدﻧﻈﺮ ﻧﯿسﺖ و فﺎرغ از زﻣﺎن ﺷﺮوا قﺮارداد ،ﻫمﻮاره  ۱8۰روز در
ﺗﻮجه ﮐﻨﯿد ﮐه در این تﺎلﺖ ،ﺗعداد روزﻫﺎی واقعی ﻣث ً
ﻣﺤﺎﺳﺒه وارد ﻣیﺷﻮد .ﺑﺎاینتﺎل ،پﺮداخﺖﻫﺎ ﺷشﻣﺎﻫه صﻮرم ﻣیگﯿﺮد و اولﯿن پﺮداخﺖ ﺷش ﻣﺎه پس از ﺑستهﺷدن قﺮارداد ﺳﻮآپ اﻧجﺎم ﻣیﺷﻮد.

ﻫمچﻨﯿن ،فﺮض ﮐﻨﯿد ﮐﺎرگزاری (یعﻨی فﺮدی ﮐه ﺑﺎ ﻣشتﺮی وارد ﻣعﺎﻣﻠه ﻣیﺷﻮد) ﺗمﺎیﻞ ﺑه پﺮداخﺖ ﻧﺮخ ﺷﻨﺎور الیﺒﻮر ﺳهﻣﺎﻫه را دارد.

طﺒﯿعتﺎً ،ارزش پﺮداخﺖ ﮐﺎرگزار را ﻧمیﺗﻮان از پﯿش ﺑهطﻮر قﻄع ﻣﺤﺎﺳﺒه ﮐﺮد .اگﺮ فﺮض ﮐﻨﯿم ﮐه در اﺑتدای ﺳه ﻣﺎه ﻧﺮخ الیﺒﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ c

درصد ﺑﺎﺷد و ﺳه ﻣﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣثالً  9۲روز ﺑﺎﺷد ،آﻧگﺎه پﺮداخﺖ وی در این ﺳه ﻣﺎه ﺑهصﻮرم زیﺮ اﺳﺖ:

پﺮداخﺖ ﺷﻨﺎور = ﻧﺮخ الیﺒﻮر ﺳهﻣﺎﻫه ( × )٪cارزش فﺮضی ﻣعﺎﻣﻠه ( × )$۱۰۰mmﺗعداد واقعی روزﻫﺎی ﺳهﻣﺎه ﺑه  ۳6۰روز ()9۲٫۳6۰

در عمﻞ ،ﺑﺎزار ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎ درﻧﻈﺮگﺮفتن یک ﻧﻮا ﺷﺎخص ﻧﺮخ ﺑﻬﺮٔ ﻣشخص (ﻣثالً الیﺒﻮر ﺳهﻣﺎﻫه) و چﺎﻧهزﻧی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷکﺎ

ﻣﺮﺗﺒ ﺑﺎ ﻧﺮخ ثﺎﺑﺖ اوراق خزاﻧه ﺷکﻞ ﻣیگﯿﺮد .در این تﺎلﺖ ،ﺷکﺎ

۳

ﺳﻮآپ  ۱9٫۱5ﺑه این ﻣعﻨی اﺳﺖ ﮐه  ۱9صدم درصد تداقﻞ ﻧﺮخ

ثﺎﺑتی اﺳﺖ ﮐه ﮐﺎرگزار دریﺎفﺖ و  ۱5صدم درصد تداﮐثﺮ ﻧﺮخ ثﺎﺑتی اﺳﺖ ﮐه ﮐﺎرگزار (عالوه ﺑﺮ ﻧﺮخ اوراق خزاﻧه) پﺮداخﺖ ﻣیﮐﻨد.

ﺳﺮرﺳﯿد قﺮاردادﻫﺎی ﺳﻮآپ ﻣﺤدود ﺑه ﺳﺮرﺳﯿد اوراق خزاﻧه ﻧﯿسﺖ؛ ﺑهعﻨﻮان ﻣثﺎل ،اگﺮچه اوراق خزاﻧٔه چﻬﺎرﺳﺎله وجﻮد ﻧدارد ،ﻣیﺗﻮان قﺮارداد
ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮٔ چﻬﺎرﺳﺎله ﻧﯿز ﺗﻨﻈﯿم ﮐﺮد .در این تﺎلﺖ ،ﺑﺎزده اوراق خزاﻧه ﺑﺮای این دورهﻫﺎ از روش درونیﺎﺑی خﻄی 4ﻣﺤﺎﺳﺒه ﻣیﺷﻮد.
ال ﺑهﻣعﻨی فﺮوش اوراق قﺮضه ﺑﺎ ﻧﺮخ ثﺎﺑﺖ
وقتی یک ﮐﺎرگزار پﺮداخﺖ ﻧﺮخ ثﺎﺑﺖ در یک ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﻣتقﺒﻞ ﻣیﺷﻮد ،این عم ً

(ﻧﺮخ ﮐﻮپن ثﺎﺑﺖ) و خﺮید اوراق ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺷﻨﺎور (ﻧﺮخ ﮐﻮپن ﻣتقﯿﺮ) اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﺎﻫش ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،جﺮیﺎن ﻧقد دریﺎفتی ﮐﺎﻫش ﻣییﺎﺑد ﮐه یک راهِ
پﻮﺷش ریسک خﺮید اوراق خزاﻧه اﺳﺖ.

ﺑﺎاینتﺎل ،ﻣﻮضﻮا ﻣﻬمی ﮐه در ایﻨجﺎ ﻣﻄﺮح ﻣیﺷﻮد ،تجم زیﺎد ﺗقﺎضﺎی ﮐﺎرگزار اﺳﺖ ،ﺑهطﻮریﮐه ﻣیﺗﻮاﻧد در ﻧﺮخ اوراق قﺮضه
ﺗٔاثﯿﺮگذار ﺑﺎﺷد و قﯿمﺖ این اوراق افزایش یﺎﺑد .فﺎرغ از آن ،ﮐﺎرگزار ﻣمکن اﺳﺖ چﻨﯿن پﻮلی ﻧداﺷته ﺑﺎﺷد (ﺗﻮجه ﮐﻨﯿد ﮐه ایﻨجﺎ صﺤﺒﺖ از

چﻨد صد ﻣﯿﻠﯿﻮن دالر اﺳﺖ)؛ در این تﺎلﺖ ،ﮐﺎرگزار ﻣیﺗﻮاﻧد ﺑه ﺑﺎزار ریپﻮ وارد ﺷﻮد.

یک ﻣثﺎل از قﺮارداد اﺳتﺎﻧدارد ﺳﻮآپ ﺷﻨﺎور-ﺷﻨﺎور ﺑه این ﺷﺮح اﺳﺖ :فﺮض ﮐﻨﯿد آخﺮین ﻧﺮخ الیﺒﻮر یکﻣﺎﻫه و ﺳهﻣﺎﻫه ﺑهﺗﺮﺗﯿب  aو b

درصد ﺑﺎﺷد .ﻫمچﻨﯿن ،فﺮض ﮐﻨﯿد ﮐه ﻣﻨﺤﻨی ﺑﺎزدﻫی 5صعﻮدی ﺑﺎﺷد؛ ﺑه این ﻣعﻨی ﮐه  b>aاﺳﺖ .در این تﺎلﺖ ،ﮐﺎرگزار و ﻣشتﺮی وارد
یک قﺮارداد دوﺳﺎله ﺑﺮای ﺗعﻮیض جﺮیﺎن ﺑﻬﺮٔ این دو ﻧﻮا دارایی ﺑﺎ یک پﺎیٔه قﺮارداد فﺮضی ﻣشخص ﻣیﺷﻮﻧد؛ ﻣثالً ،ﮐﺎرگزار قﺒﻮل ﻣیﮐﻨد
ﻧﺮخ الیﺒﻮر ﺳهﻣﺎﻫه را پﺮداخﺖ ﮐﻨد و در عﻮض ﻧﺮخ الیﺒﻮر یکﻣﺎﻫه ﺑهعالوه یک ﺷکﺎ
ﻣیﮐﻨﯿم ﮐه ﺷکﺎ

 cصدم درصد را ﻣشتﺮی ﻣیپذیﺮد و قﺮارداد ﺑسته ﻣیﺷﻮد.

(ﻣثالً  cصدم درصد) را دریﺎفﺖ ﮐﻨد .فﺮض

ﺗﻮجه ﮐﻨﯿد ﮐه ﺗوﺎوم ﻧﺮخ الیﺒﻮر یکﻣﺎﻫه و ﺳهﻣﺎﻫه در زﻣﺎن ﺑستن قﺮارداد ﻣعﻠﻮم اﺳﺖ ،اﻣﺎ در دورهﻫﺎی ﺑعد خﯿﺮ .ﺑﺎاینتﺎل ،ﻣﻨﺤﻨی

ﺑﺎزدﻫی در ﺷﺮای

ﻣعمﻮل صعﻮدی اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاین اﻧتﻈﺎر ﻣیرود ﻫمﻮاره ﻧﺮخﻫﺎی یکﻣﺎﻫه ﮐﻮچکﺗﺮ از ﻧﺮخﻫﺎی ﺳهﻣﺎﻫه ﺑﺎﺷد .الﺒته،

فﺎصﻠٔه زﻣﺎﻧی پﺮداخﺖﻫﺎ ﺑﺎ یکدیگﺮ ﻣتوﺎوم اﺳﺖ .این اﻧتﻈﺎرام و دیگﺮ ویژگیﻫﺎ از ﻣﻬمﺗﺮین عﻮاﻣﻞ ﺗعﯿﯿنﮐﻨﻨدٔ عﺮضه و ﺗقﺎضﺎ ﻫستﻨد و

عمﻮﻣﺎً ﺑه ﺷکﺎ

ﺗعﺎدلی ﻣثﺒﺖ ختم ﻣیﺷﻮﻧد.
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 ۱ﺑﺮگﺮفته از ﮐﻮرب (.)۲۰۱۲
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ﺷﺎیﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺷکﺎ
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5

ﻣﻨوی ﺳﻮآپ ﺗﺎ پﯿش از  ۲۳اﮐتﺒﺮ  ۲۰۰8در ایﺎالم ﻣتﺤده ﺳﺎﺑقه ﻧداﺷته اﺳﺖ (ﮐﻮرب ،۲۰۱۲ ،ص )۱۱ .و ﺗﺎ آن زﻣﺎن آن را ﺗقﺮیﺒﺎً

غﯿﺮﻣمکن ﻣیداﻧستﻨد .ﺑﺎاینتﺎل در این دوره ،ﺑﺮای قﺮاردادﻫﺎی ﺑﻠﻨدﻣدم ( ۳۰ﺳﺎله) ﺷکﺎ

۴

ﻣﻨوی ﺷکﻞ گﺮفﺖ و الﺒته ﺑﺮای ﻣدم چﻨد ﺳﺎل ﻧﯿز اداﻣه یﺎفﺖ.

ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه :ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ،و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮیعﺖ

 .۳ﻣﺎﻫﯿﺖﺷﻨﺎﺳی فقﻬی قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه

در ﺑﺮرﺳی اﺑعﺎد فقﻬی ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ۱و ﺷﻨﺎﺳﺎیی صﺤﺖ یﺎ عدم صﺤﺖ ﺷﺮعی قﺮاردادﻫﺎی ﻣتداول آن جﻬﺖ پﯿﺎدهﺳﺎزی در ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی

ایﺮان ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ اﺑتدا ﻣﺎﻫﯿﺖ قﺮاردادی این اﺑزار ﻣﺎلی ﺷﻨﺎخته ﺷﻮد و ﺳپس ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻨﺎختهﺷده ،ﺷﺮای صﺤﺖ و ﺑﺮقﺮاری قﻮاعد
فقﻬی در آن ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳی ﺷﻮد.

پﺮﺳشی ﮐه در ایﻨجﺎ ﻣﻄﺮح ﻣیﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐه قﺎلب و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه چﯿسﺖ و آیﺎ ﻣیﺗﻮان آن را ذیﻞ یکی از عقﻮد فعﻠی
گﻨجﺎﻧد یﺎ خﯿﺮ .در اداﻣه ،ﻧزدیکﺗﺮین تﺎالم ﻣختﻠف ﺑه این ﻣﻮضﻮا ﺑﺮرﺳی ﻣیﺷﻮد:

 ۱.۳ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین

دین ﻣﺎلی اﺳﺖ ﮐه ﺑﺮ ذﻣٔه ﺷخص ﺑﻮده و ذﻣٔه ﺷخص ﺑه آن ﻣشقﻮل اﺳﺖ؛ گﺎﻫی از دین ﺑهعﻨﻮان ﺑدﻫی ﺗعﻬدﺷده ﻫم یﺎد ﻣیﺷﻮد .یکی از

تﺎالﺗی ﮐه ﺑهعﻠﺖ ﻣشﺎﺑﻬﺖ ﺑه قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ذﮐﺮ ﺷده اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین اﺳﺖ .این ﻣﺒﺎدله (ﺑﯿع دین ﺑه دین یﺎ صﻠح دین ﺑه
دین) در دو وضعﯿﺖ ﺗوسﯿﺮپذیﺮ اﺳﺖ:

الف .ﺗوسﯿﺮ اول :ﻣﺒﺎدلٔه اصﻞ وامﻫﺎ ﺑﺎ عﻨﻮان ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین

دو طﺮ اﺑتدا دو وام ﻣتقﺎﺑﻞ (ﺑهعﻨﻮان دو دین و ﺑدﻫی) ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﻣتوﺎوم ﺑه یکدیگﺮ ﻣیپﺮدازﻧد و ﺑهﻧﻮعی ﻫﺮیک ﺑﺮای خﻮد و طﺮ
ﻣقﺎﺑﻞ یک ﺑدﻫی و یک طﻠب (دین) ایجﺎد ﻣیﮐﻨﻨد ۲.ﺑﺮاﺳﺎس این وامﻫﺎ ،طﺮ اول قﺮارداد ﻣﺒﻠقی را ﺑهصﻮرم دورهای ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درصد
ثﺎﺑتی از اصﻞ وام ﺑه طﺮ

(ﻣثالً ﻧﺮخ الیﺒﻮر) ﺑه طﺮ

دوم ﻧﯿز ﻣﺒﻠقی را ﺑهصﻮرم دورهای ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درصد ﻣتقﯿﺮ و ﺷﻨﺎور

دوم پﺮداخﺖ ﻣیﮐﻨد و در ﺳﻮی ﻣقﺎﺑﻞ ،طﺮ

اول ﻣیپﺮدازد؛ یعﻨی در ازای این دو وام ،جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی (ﺑﻬﺮهﻫﺎی ثﺎﺑﺖ و ﻣتقﯿﺮ دو وام) ﺑﯿن آن طﺮفﯿن ﻧقﻞ

و اﻧتقﺎل و ﻣعﺎوضه ﻣیﺷﻮد .در پﺎیﺎن قﺮارداد ﺳﻮآپ ،این دو وام (دین) ﺑﺎ یکدیگﺮ ﺑهﻧﺤﻮ ﺑﯿع یﺎ صﻠح ﻣﺒﺎدله ﻣیﺷﻮﻧد.
ﺑﺎ ﺗٔاﻣﻠی در ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣتداول ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﻣتﻮجه خﻮاﻫﯿم ﺷد ﮐه در این اﺑزار از اﺑتدا وام و قﺮضی وجﻮد ﻧدارد و صﺮفﺎً اﺷﺎره

ﺑه وام جﻨﺒٔه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی دارد؛ در عﻮض ،یک ﺗﻮافق ﺑﺮ ﻣعﺎوضٔه جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی (ثﺎﺑﺖ و ﻣتقﯿﺮ) ﺑهصﻮرم طﺮفﯿﻨی و ﻣتقﺎﺑﻠی ﺑهوجﻮد
ﻣیآید .ﺑهعﺒﺎرﺗی ،از اﺑتدا دیﻨی وجﻮد ﻧدارد ﮐه ﺑخﻮاﻫد در پﺎیﺎن قﺮارداد ﺑﺎ یکدیگﺮ صﻠح یﺎ خﺮیدوفﺮوش ﺷﻮد؛ ﮐمﺎآﻧیه چﻨﺎﻧچه واﻣی ﻫم

وجﻮد داﺷﺖ ،در فﺮض خﺮیدوفﺮوش وام ،ﺑﻬﺮهﻫﺎی پﺮداختی طﺮفﯿن در ﺳﺮرﺳﯿدﻫﺎی ﻣقﺮر ﻧمیﺗﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺎی فﺮوش دین یﺎ وام ﺑﺎﺷد ،زیﺮا

این جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی از جﻨس ﺑﻬﺮه و ﻣﺎزاد ﺑﺮ اصﻞ واماﻧد و ازآﻧجﺎﮐه ﺗﺎ آخﺮین ﺳﺮرﺳﯿد پﺮداخﺖ ﺑﻬﺮه ،اصﻞ وام ﺑهعﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه دﺳﺖﻧخﻮرده ﺑﺎقی ﻣیﻣﺎﻧد ،ﻧمیﺗﻮان آن را ﺗسﻮیٔه ﺑخشی از اصﻞ وام داﻧسﺖ .ﮐمﺎ آﻧیه این ﺗوسﯿﺮ عمﻮﻣﺎً ﻣﻮرد اﺳتوﺎده قﺮار

ﻧمیگﯿﺮد و فﺎیدهﻣﻨدی ﮐﺎرﺑﺮدی چﻨداﻧی ﻫم در خﻮد ﻧدارد .پس در ﻣجمﻮا ،ﻧمیﺗﻮان ﺗوسﯿﺮ اول از ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین را ﺑهعﻨﻮان ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه پذیﺮفﺖ.

ب .ﺗوسﯿﺮ دوم :ﻣﺒﺎدلٔه جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی ﺑﺎ عﻨﻮان ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین

این ﺗوسﯿﺮ قﺒﻮل دارد ﮐه از اﺑتدا وام و ﺑدﻫیای وجﻮد ﻧدارد ،ﺑﻠکه ﺑﺎ اﻧعقﺎد قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،دو جﺮیﺎن ﻧقدی (یکی ثﺎﺑﺖ و دیگﺮی

ﻣتقﯿﺮ) ﺑهعﻨﻮان دو دین و ﺑدﻫی ﺑﺮ عﻬدٔ طﺮفﯿن قﺮارداد ﺳﻮار ﻣیﺷﻮد .ﺑهعﺒﺎرﺗی ﺑﺎ اﻧعقﺎد قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،طﺮ
ﮐه جﺮیﺎن ﻧقدی ثﺎﺑتی را ﺑهعﻨﻮان یک دین طی دورٔ زﻣﺎﻧی ﻣشخص ﺑه طﺮ

ﻣتقﯿﺮی را ﺑهعﻨﻮان یک دین ﺑه طﺮ

«ب» ﺑپﺮدازد و طﺮ

«الف» ﻣیپذیﺮد

«ب» ﻧﯿز ﻣیپذیﺮد ﮐه جﺮیﺎن ﻧقدی

«الف» در دورٔ زﻣﺎﻧی ﻣقﺮر ﺑپﺮدازد.

ﺑهﻧﻈﺮ ﻣیرﺳد ﺗوسﯿﺮ دوم از ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑه دین ﺑهعﻨﻮان ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه پذیﺮفتﻨی ﺑﺎﺷد.

 ۲.۳خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس

در این تﺎلﺖ ،طﺮ

ﺑه ﺑﯿﺎن دیگﺮ ،طﺮ

«ب» جﺮیﺎن ﻧقدی ثﺎﺑﺖ از طﺮ

«الف» ﺑه خﻮد را ﺑﺎ یک جﺮیﺎن ﻧقدی ﻣتقﯿﺮ و ﺑﺎ یک پﻮل ﻫمجﻨس خﺮیداری ﻣیﮐﻨد.

«ب» ﺑهعﻨﻮان یک خﺮیدار ﺑﺎ پﺮداخﺖ یک جﺮیﺎن ﻧقدی ﻣتقﯿﺮ ،یک جﺮیﺎن ﻧقدی ثﺎﺑﺖ از طﺮ

«الف» ﺑهعﻨﻮان

فﺮوﺷﻨده را ﺑﺎ یک پﻮل ﻫمجﻨس خﺮیداری ﻣیﮐﻨد .ﺑهﻧﻈﺮ ﻣیرﺳد این خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس را ﻧﯿز ﺑتﻮان ﺑهعﻨﻮان ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮآپ ﻧﺮخ

ﺑﻬﺮه پذیﺮفﺖ.

 ۱در این ﺗﺤﻠﯿﻞ ،تﺎلﺖ ﺳﻮد ثﺎﺑﺖ در قﺒﺎل ﺳﻮد ﻣتقﯿﺮ ﻣدﻧﻈﺮ ﻧﻮیسﻨدگﺎن قﺮار داﺷته اﺳﺖ.
 ۲این تﺎلﺖ ﻧﯿز ﻣتصﻮر اﺳﺖ ﮐه دین و ﺑدﻫی پﯿش از قﺮارداد ،ﺑﯿن طﺮفﯿن ایجﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد.
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 ۳.۳عقﻮد ﻧﺎﻣعﯿن

در فقه ﻣعﺎﻣالم ،اصﻄالتﺎً گوته ﻣیﺷﻮد ﮐه عقﻮد ،ﺗﻮقﯿوﯿﺖ ﻧدارﻧد (تﺎلﺮی)۱۳7۳ ،؛ یعﻨی قﺮاردادﻫﺎی ﻣشﺮوا ،ﻣﺤدود و ﻣﺤصﻮر ﺑه
قﺮاردادﻫﺎی ﻣعﯿن و ﻣﻮجﻮد ﻧﯿستﻨد؛ و اگﺮ ﻣﺒﺎدله و ﻣعﺎﻣﻠهای ﺑﺎﺷد ﮐه ﺑﻨﺎ ﺑه ﻣقتضﯿﺎم و ضﺮورمﻫﺎی عصﺮ تﺎضﺮ اﺑداا ﺷده اﺳﺖ و پﯿش

از این در ﻣجمﻮعٔه قﺮاردادﻫﺎی ﻣتداول فقه ﻣعﺎﻣالم ﻣسﺒﻮق ﺑه ﺳﺎﺑقه ﻧﺒﺎﺷد ،فقه اﻣﺎﻣﯿه ﺑﺎ اﻧعﻄﺎ پذیﺮی و ظﺮفﯿﺖ ﺑﺎالیی ﮐه دارد ،ﺑﺎب

ایجﺎد قﺮاردادﻫﺎی جدید ﺑﺮای رفع ﻧﯿﺎز جﻮاﻣع ﺑشﺮی را ﮐﺎﻣالً ﺑﺎز ﻧگه ﻣیدارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاین ،چﻨﺎﻧچه ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در قﺎلب عقﻮد ﻣعﯿن
ﻫمچﻮن ﺑﯿع یﺎ صﻠح دین ﺑه دین ،و یﺎ ﺑﯿع پﻮل ﻣﺤﻞ پذیﺮش و ﺗٔایﯿد ﻧﺒﺎﺷد ،ﻣیﺗﻮان آن را ﺗﺤﺖ «عقﻮد ﻧﺎﻣعﯿن» ﺗعﺮیف ﮐﺮد و ﻣﺎﻫﯿتی
۱

ﻣستقﻞ ﺑﺮای آن قﺎلﻞ ﺷد.
این در تﺎلی اﺳﺖ ﮐه از ﻣﻮارد پﯿشگوته «ﺗوسﯿﺮ دوم از ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین» و «خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس» قﺎﺑﻞاطالق ﺑه ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮآپ

ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ و دیگﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑه عقﻮد ﺑیﻧﺎم و ﻧﺎﻣعﯿن ﻧمیرﺳد.

ﺷﺎیﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در قﺮاردادﻫﺎی جدید در قﺎلب عقﻮد ﻧﺎﻣعﯿن ﻫم زﻣﺎﻧی ﮐه ﺷﺮای صﺤﺖ قﺮاردادﻫﺎ و قﻮاعد فقﻬی عمﻮﻣی در آنﻫﺎ

رعﺎیﺖ ﺷﻮد ،ﻣجﺎز ﺑه اﺳتوﺎده و ﮐﺎرﺑﺮد در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎلی اﺳالﻣی خﻮاﻫﻨد ﺑﻮد (قﻠﯿچ ،۱۳98 ،صص .)9۳-9۲ .ازاینرو ،چﻨﺎﻧچه ﺳﻮآپ
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در قﺎلب عقﻮد ﻧﺎﻣعﯿن ﻫم قﺮار ﻣیگﺮفﺖ ،ﺑﺎز ﻫم ﻫمﺎﻧﻨد قﺮاردادﻫﺎی ﻣتداول ،جﻮاز اجﺮای آن ﻣشﺮوط ﺑه رعﺎیﺖ ضﻮاﺑﻄی ﻣیﺷد

ﮐه در ﺑخش ﺑعدی ﺑدان پﺮداخته ﻣیﺷﻮد.

جدول  .۱ﻣﺎﻫﯿﺖﺷﻨﺎﺳی فقﻬی قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
تﺎالم ﻣختﻠف ﻧزدیک ﺑه قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
۱
۲

ﻧتﯿجه

ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین (ﺗوسﯿﺮ اول :ﻣﺒﺎدلٔه اصﻞ وامﻫﺎ ﺑﺎ

ﺑﻨﺎ ﺑه ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣتداول ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،این تﺎلﺖ

عﻨﻮان ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین)

ﻧمیﺗﻮاﻧد ﻣﺎﻫﯿﺖ قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﺷد.

ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین (ﺗوسﯿﺮ دوم :ﻣﺒﺎدلٔه جﺮیﺎنﻫﺎی
ﻧقدی ﺑﺎ عﻨﻮان ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین)

۳

خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس

۴

عقﻮد ﻧﺎﻣعﯿن

قﺎﺑﻞپذیﺮش
قﺎﺑﻞپذیﺮش
ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑه پذیﺮش تﺎلﺖﻫﺎی  ۲و  ،۳ﻧﻮﺑﺖ ﺑه عقﻮد ﻧﺎﻣعﯿن
ﻧمیرﺳد.

 .۴ﺑﺮرﺳی ﺷﺮای صﺤﺖ قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه

آنگﻮﻧه ﮐه آﻣد در ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی اﺳالﻣی ،اﺑزارﻫﺎ در قﺎلب ﻣعﺎﻣالم و قﺮاردادﻫﺎیی قﺮار ﻣیگﯿﺮﻧد ﮐه ﺑﺎیستی آن ﻣعﺎﻣﻠه و قﺮارداد تﺎلز ﺗمﺎم
ﺷﺮای

اﺳﺎﺳی صﺤﺖ ﻣعﺎﻣالم و ﺷﺮای

عمﻮﻣی و اختصﺎصی آن ﻣعﺎﻣﻠه ﺑﺎﺷد .ازجمﻠٔه قﻮاعد پﺮﮐﺎرﺑﺮد فقﻬی قﺎعدٔ صﺤﺖ

(اصﺎلةالصّﺤة) اﺳﺖ ﮐه ﻣستﻨد ﺑه آیﺎم قﺮآن ﮐﺮیم ،روایﺎم ،و ﺳﯿﺮٔ تضﺮام ﻣعصﻮﻣﯿن (عﻠﯿﻬمالسالم) در ارالٔه اتکﺎم ﻣعﺎﻣالم اﺳﺖ.
طﺒق این اصﻞ ،ﻫﺮ ﻣعﺎﻣﻠهای ﮐه ﺑﯿن افﺮاد ﻣﻨعقد ﺷﻮد ،ﻣﺤکﻮم ﺑه درﺳتی و صﺤﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻨگﺎﻣی ﮐه دلﯿﻠی ﺑﺮ فسﺎد و ﺑﻄالن آن آﺷکﺎر
ﺷﻮد (وتﯿد ﺑﻬﺒﻬﺎﻧی۱۲۰5 ،ق ،.ص.(۱۳۱9 .

ﻧﻈﺎم تقﻮقی ایﺮان ﻧﯿز ﺑه ﺗﺒعﯿﺖ از این قﺎعده ،قﺎلﻞ ﺑه اصﻞ صﺤﺖ ﺷده اﺳﺖ .ﻣﺎدٔ  ۲۲۳این قﺎﻧﻮن ﻣدﻧی ﺑﯿﺎن ﻣیدارد« :ﻫﺮ ﻣعﺎﻣﻠه ﮐه

واقع ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣﺤمﻮل ﺑﺮ صﺤﺖ اﺳﺖ ،ﻣگﺮ ایﻨیه فسﺎد آن ثﺎﺑﺖ ﺷﻮد» .ﻫمچﻨﯿن غﯿﺮ از این ﻣﺎده ،ﻣﻮاد دیگﺮی از این قﺎﻧﻮن ﻫمچﻮن ﻣﺎدٔ

 ،76۲ ،6۰۱و  8۳6ﻧﯿز ﺑه این اصﻞ ﻣﻬم اﺷﺎره دارد .از این جﻬﺖ ،اصﻞ ﺑﺮ این اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣعﺎﻣﻠه و قﺮاردادی ﮐه ﻣﻨعقد ﻣیﺷﻮد ،دارای ﺗمﺎم
ﺷﺮای

اﺳﺎﺳی صﺤﺖ ﻣعﺎﻣالم در رعﺎیﺖ قﻮاعد فقﻬی عمﻮﻣی و اختصﺎصی آن عقد اﺳﺖ؛ و ﻣﺎداﻣیﮐه خال

ﻣعﺎﻣﻠه ﺑه اعتﺒﺎر و قﻮم خﻮد ﺑﺎقی اﺳﺖ.

آن ثﺎﺑﺖ ﻧشده ﺑﺎﺷد،

قﻮاعد فقﻬی عمﻮﻣی قﻮاﻧﯿﻨیاﻧد ﮐه ﺑه یک ﻣعﺎﻣﻠٔه خﺎص اختصﺎص ﻧدارﻧد و در ﺗعدادی از ﻣعﺎﻣالم جﺮیﺎن ﻣییﺎﺑﻨد .ازجمﻠٔه ﻣﻮارد آن

ﻣیﺗﻮان ﺑه ﻣمﻨﻮعﯿﺖ اﮐﻞ ﻣﺎل ﺑه ﺑﺎطﻞ ،ﻣمﻨﻮعﯿﺖ رﺑﺎ و غﺮر و قمﺎر ،و ﻣمﻨﻮعﯿﺖ ضﺮر و ضﺮار اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ ،دین اﺳالم عالوه ﺑﺮ ﺗﺒﯿﯿن
قﻮاعد عمﻮﻣی ﻣعﺎﻣالم ،ﺷﺮای و ضﻮاﺑ اختصﺎصی را ﻧﯿز ﺑﺮای ﻫﺮیک از عقﻮد و قﺮاردادﻫﺎی اﺳالﻣی درﻧﻈﺮ دارد ﮐه ﺑﺎ فﺮض رعﺎیﺖ آن

 ۱ﻣﺎدٔ  ۱۰قﺎﻧﻮن ﻣدﻧی« :قﺮاردادﻫﺎی خصﻮصی ﻧسﺒﺖ ﺑه ﮐسﺎﻧی ﮐه آن را ﻣﻨعقد ﮐﺮدهاﻧد درصﻮرﺗیﮐه ﻣخﺎلف صﺮیح قﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷد ﻧﺎفذ اﺳﺖ».
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ﺷﺮای  ،ﻣعﺎﻣالم صﺤﯿح اﺳﺖ (ﻣﻮﺳﻮیﺎن و ﺑﻬﺎری قﺮاﻣﻠکی)۱۳9۱ ،؛ ﺑهعﻨﻮان ﻣثﺎل ،ازجمﻠٔه ضﻮاﺑ اختصﺎصی قﺮارداد ﻣضﺎرﺑه آن اﺳﺖ

ﮐه ﺑه اﻣﻮر ﺗجﺎرم ﻣختص ﺑﻮده و ﺑهﮐﺎرگﯿﺮی آن در ﺳﺎیﺮ اﻧﻮاا فعﺎلﯿﺖﻫﺎ ﻣجﺎز ﻧﯿسﺖ.
افزونﺑﺮاین ،ﻫﺮ قﺮاردادی ﮐه ﺑﯿن طﺮفﯿن ﻣعﺎﻣﻠه ﻣﻨعقد ﻣیﺷﻮد ،ﺑﺮای صﺤﺖ خﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨد رعﺎیﺖ چﻬﺎر ﺷﺮط اﺳﺎﺳی اﺳﺖ ﮐه در
ادﺑﯿﺎم فقﻬی و تقﻮقی ۱ﺑدان اﺷﺎره ﺷده اﺳﺖ -۱ :قصد و رضﺎیﺖ طﺮفﯿن -۲ ،اﻫﻠﯿﺖ طﺮفﯿن -۳ ،ﺷﺮای ﻣﻮرد ﻣعﺎﻣﻠه ،و  -۴ﻣشﺮوعﯿﺖ

جﻬﺖ ﻣعﺎﻣﻠه (ﻧگﺎه ﮐﻨﯿد ﺑه :ﻣﻮﺳﻮی خمﯿﻨی .)۱۳88 ،الﺒته در ادﺑﯿﺎم تقﻮقی ،ﻣشﺮوعﯿﺖ جﻬﺖ ﻣعﺎﻣﻠه ﻣﺤدود ﺑه خﻮد ﻣعﺎﻣﻠه ﻧﯿسﺖ و
اﺳتوﺎده از ﻧتﯿجه ﻫم ﺑﺎید ﻣشﺮوا ﺑﺎﺷد.
رعﺎیﺖ ﺷﺮای صﺤﺖ اﻧﻮاا قﺮاردادﻫﺎ اﻫمﯿﺖ ﺑسﯿﺎری دارد ،زیﺮا ﺑیﺗﻮجﻬی ﺑه آن ﻣﻮجب ﺑﻄالن ﻣعﺎﻣﻠه و عدم ﻣشﺮوعﯿﺖ قﺮارداد

ﻣیﺷﻮد .ﺑﻄالن قﺮارداد ﻧﯿز ﺑﺎعث آن ﻣیﺷﻮد ﮐه ﻣﻠکﯿﺖ طﺮفﯿن ﻣعﺎﻣﻠه ﻧسﺒﺖ ﺑه عﻮضﯿن دچﺎر ایﺮاد و ﮐﻠﯿٔه ﺗصﺮفﺎم طﺮفﯿن قﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺎﻧع
ﻣﻮاجه ﺷﻮد .ﺑه ﺑﯿﺎن دیگﺮ ،وقتی قﺮاردادی ﺑﺎطﻞ ﻣیﺷﻮد ،ﺑه این ﻣوﻬﻮم اﺳﺖ ﮐه اصالً قﺮاردادی از پﺎیه ﻣﻨعقد ﻧشده اﺳﺖ .پس ،اگﺮ ﻫﺮیک

از طﺮفﯿن در عﻮضﯿن ﻣﻨتقﻞﺷده ﺗصﺮ ﮐﻨد ،ﺗصﺮ

ﺑدون دلﯿﻞ و فﺎقد ﻣشﺮوعﯿﺖ خﻮاﻫد ﺑﻮد (ﻧﻈﺮپﻮر و ﻣالﮐﺮیمی ،۱۳97 ،ص.)9 .

ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑه ﺳﺎزوﮐﺎر قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در ﺑﺎزار ﻣشتقﺎم ﻣﺎلی ﮐه ﺑﯿن افﺮاد ﺑﺎلغ و ﺑﺎ اختﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑه ﻫد

پﻮﺷش ریسک اﻧجﺎم

ﻣیﺷﻮد ،اینطﻮر ﺑهﻧﻈﺮ ﻣیرﺳد ﮐه ﺗٔاﻣﯿن ﻣﻮاردی چﻮن قصد و رضﺎیﺖ طﺮفﯿن ،اﻫﻠﯿﺖ طﺮفﯿن ،و ﻣشﺮوعﯿﺖ جﻬﺖ ﻣعﺎﻣﻠه چﻨدان ﻣﺤﻞ
ﺗﺮدید ﻧﺒﻮده و تداقﻞﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز در این ﻣﻮارد فﺮاﻫم اﺳﺖ .اﻣﺎ ،آﻧچه در این ﺑﯿن ﺑه ﺗٔاﻣﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿشتﺮ ﻧﯿﺎز دارد رعﺎیﺖ «ﺷﺮای ﻣﻮرد

ﻣعﺎﻣﻠه» و رعﺎیﺖ قﻮاعد فقﻬی عمﻮﻣی ﻫمچﻮن عدم رﺑﺎ و عدم غﺮر در ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ذیﻞ دو تﺎلﺖ «ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین»(ﺗوسﯿﺮ دوم) و
«خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس» اﺳﺖ ،ﮐه در ﺑخش ذیﻞ ﺑدان ﻣیپﺮدازیم:

 ۱.۴ﺗﺤﻠﯿﻞ فقﻬی قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑهعﻨﻮان «ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین»

در ﻣﺎﻫﯿﺖﺷﻨﺎﺳی ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،گوته ﺷد ﮐه ﺗوسﯿﺮ اول از ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین ﻣﻨتوی اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﺗوسﯿﺮ دوم از ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑه دین ﺗﺤﺖ

عﻨﻮان «ﻣﺒﺎدلٔه جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی ﺑهعﻨﻮان ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین» ﺑه تقﯿقﺖ ﮐﺎرﮐﺮدی این ﻧﻮا ﺳﻮآپ ﻧزدیکﺗﺮ اﺳﺖ .ازاینرو در اداﻣه ،ﺑه
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳی فقﻬی این ﺗوسﯿﺮ در دو قﺎلب «ﺑﯿع دین ﺑه دین» و «صﻠح دین ﺑه دین» پﺮداخته ﻣیﺷﻮد.

قﺎلب اول :ﺑﯿع دین ﺑه دین

چﻨﺎﻧچه ﻣﺒﺎدلٔه جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی در ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﺑﯿع دین ﺑﺎ دین ﺑداﻧﯿم ،اﺳتوﺎده از این ﺳﻮآپ تداقﻞ ﺑﺎ دو ﻣﺎﻧع ﺷﺮعی ﻣﻮاجه خﻮاﻫد
ﺑﻮد :ﻧخسﺖ در قﺮاردادﻫﺎی ﻣتداول ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺑﺎ ﻫد راتتی و ﺳﻬﻮلﺖ پﯿﺎدهﺳﺎزی قﺮارداد ،ﺗعﻬد ﺑه پﺮداخﺖ جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی آﺗی
از ﻫﯿچ ﺑهوجﻮد ﻣیآید و اصﻮالً دین و ﺑدﻫی قﺒﻠی و واقعی وجﻮد ﻧدارد؛ این درتﺎلی اﺳﺖ ﮐه در ادﺑﯿﺎم ﻣﺎلی اﺳالﻣی ،واقعیﺑﻮدن ﻣﻨشٔا

ایجﺎد دیﻮن از اﻫمﯿﺖ ﺑﺎالیی ﺑﺮخﻮردار اﺳﺖ و فقدان آن ﺷﺒﻬه اﮐﻞ ﻣﺎل ﺑه ﺑﺎطﻞ را ﺗقﻮیﺖ ﻣیﮐﻨد.

دوم ،تتی اگﺮ قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻣﺒتﻨی ﺑﺮ دیﻮن ﺑﺎ ﻣﻨشٔا واقعی ﻫم ﺷکﻞ ﺑگﯿﺮد ،ﻣﺎﻧع اصﻠی این خﻮاﻫد ﺑﻮد ﮐه ﺑﯿع دین ﺑه دین  -ﮐه ﺑه ﺑﯿع
ﮐﺎلی ﺑه ﮐﺎلی ﻫم ﻣشﻬﻮر اﺳﺖ  -ﺑﻨﺎ ﺑه ﻧص و اجمﺎا فقﻬﺎ ،ﺑﺎطﻞ اﺳﺖ (ﻣﻮﺳﻮیﺎن ،۱۳86 ،ص .)۲۱5 .در ﺑﯿع ﮐﺎلی ﺑه ﮐﺎلی ،ثمن و ﻣثمن

ﻫﺮ دو دین و ﺑدﻫی ﻫستﻨد و اﺳتوﺎده از آن در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎلی اﺳالﻣی ﻣجﺎز ﻧخﻮاﻫد ﺑﻮد.

قﺎلب دوم :صﻠح دین ﺑه دین
ﺑﻨﺎ ﺑه ﻧﻈﺮ ﺑﺮخی ﻣﺤققﺎن ﺑهعﻠﺖ ﺗﺎخﺖ جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی ﺑﺎ یکدیگﺮ ،قﺎلب صﻠح دین ﺑه دین ﻧزدیکﺗﺮین قﺎلب ﺑه ﻣﺎﻫﯿﺖ قﺮاردادﻫﺎی
ﻣتداول ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ (ﻣﺤققﻧﯿﺎ و ﻫمکﺎران ،۱۳9۲ ،ص .)۱6۰ .در قﻮاعد فقه اﻣﺎﻣﯿه ،صﻠح ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رفع ﻣﻨﺎزعﺎم ﺑﯿن طﺮفﯿن

ﺑهﮐﺎر ﻧمیرود ،ﺑﻠکه ﻣﻮاردی ﮐه ﺑدون ﺳﺎﺑقٔه ﻧزاا طﺮفﯿن ﺑﺎ ﻫم ﺑه ﻣصﺎلﺤه ﺑﺮ اﻣﺮی اقدام ﮐﻨﻨد ﻧﯿز ﺷﺎﻣﻞ ﻣیﺷﻮد .از ﻣضﺎﻣﯿن ﻣستﻨدام
اﺳالﻣی چﻨﯿن ﺑﺮﻣیآید ﮐه صﻠح ﺑهصﻮرم عقدی ﻣستقﻞ ﻣشﺮوعﯿﺖ دارد .ﺑهعﺒﺎرﺗی ،صﻠح عقدی ﻣستقﻞ اﺳﺖ ﮐه ﺗﺎﺑع اتکﺎم ﺑﯿع و عقﻮد

دیگﺮ ﻧﯿسﺖ .در ﻣجمﻮا ﺑﻨﺎ ﺑه صﺤﺖ و اﺳتقالل صﻠح دین ﺑه دین ،ﻣیﺗﻮان گوﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧی ﮐه این صﻠح رﺑﻮی ﻧﺒﺎﺷد ،ﻣیﺗﻮان آن را صﺤﯿح

داﻧسﺖ (ﻧگﺎه ﮐﻨﯿد ﺑه :گﻠپﺎیگﺎﻧی۱۴۱7 ،ق ،.ج۱ .؛ ﻣﻮﺳﻮی خمﯿﻨی۱۳9۰ ،ق ،.ج۱ .؛ و ﻣعصﻮﻣیﻧﯿﺎ.)۱۳87 ،

چﻨﺎﻧچه ﺑتﻮاﻧﯿم قﺎلب صﻠح دین ﺑه دین را ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑپذیﺮیم ﻫمﺎﻧﻨد قﺎلب اول ،ﺑهعﻠﺖ واقعیﻧﺒﻮدن ﻣﻨشٔا ایجﺎد دیﻮن

ﻣتقﺎﺑﻞ ،ﺷﺒﻬٔه اﮐﻞ ﻣﺎل ﺑه ﺑﺎطﻞ ایجﺎد خﻮاﻫد ﺷد؛ ﮐمﺎآﻧیه در صﻮرم واقعیﺑﻮدن دیﻮن ،ﺑهعﻠﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﺑﻮدن دو جﺮیﺎن ﻧقدی ﻧسﺒﺖ ﺑه ﻫم،

 ۱ﻣﺎدٔ  ۱9۰قﺎﻧﻮن ﻣدﻧی« :ﺑﺮای صﺤﺖ ﻫﺮ ﻣعﺎﻣﻠه ﺷﺮای ذیﻞ اﺳﺎﺳی اﺳﺖ -۱ :قصد طﺮفﯿن و رضﺎی آنﻫﺎ -۲ ،اﻫﻠﯿﺖ طﺮفﯿن -۳ ،ﻣﻮضﻮا ﻣعﯿن ﮐه ﻣﻮرد ﻣعﺎﻣﻠه ﺑﺎﺷد،
و  -۴ﻣشﺮوعﯿﺖ جﻬﺖ ﻣعﺎﻣﻠه».
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ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه :ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ،و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮیعﺖ
ﺷﺒﻬٔه ﺗﺤقق رﺑﺎ در ضمن صﻠح (صﻠح رﺑﻮی) ﺑهوجﻮد خﻮاﻫد آﻣد.

در ﻧتﯿجه ،ﻣیﺗﻮان گوﺖ قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎ عﻨﻮان ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین ،چه در قﺎلب «ﺑﯿع» و چه در قﺎلب «صﻠح» ،ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻣﻮاﻧع

ﺷﺮعی ﻣﻮاجه اﺳﺖ.

 ۲.۴ﺗﺤﻠﯿﻞ فقﻬی قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑهعﻨﻮان «خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس»

آنطﻮر ﮐه ﺗﺒﯿﯿن ﺷد ،یکی دیگﺮ از قﺮاردادﻫﺎیی ﮐه ﺑه ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻧزدیک اﺳﺖ ،خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس اﺳﺖ .در
این ﺗوسﯿﺮ از قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه واﻣی ردوﺑدل ﻧمیشود ،بلکه ﺗﺎخﺖ جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی ﻧﻮعی خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس در قﺒﺎل ﻫم
ﻣﺤسﻮب ﻣیﺷﻮد.

ﺑﯿﺎن ﺷد ﮐه از لﺤﺎظ قﻮاعد فقﻬی« ،ﻣﻮرد ﻣعﺎﻣﻠه و قﺮارداد» ﺑﺎید دارای ﻣجمﻮعهای از ﺷﺮای صﺤﺖ ﺑﺎﺷد ﮐه ﺑه «ﺷﺮای عﻮضﯿن»

ﻣشﻬﻮر اﺳﺖ .ازجمﻠٔه این ﺷﺮای ﻣیﺗﻮان ﺑه ارزش ﻣﺎلی (ﻣﺎلﯿﺖ) داﺷتن ،ﻣتضمن ﻣﻨوعﺖ عقالییﺑﻮدن ،ﻣشﺮوعﯿﺖ ﻣﻨوعﺖ ﻣﻮرد ﻣعﺎﻣﻠه،

ﻣقدورﺑﻮدن ﺗسﻠﯿم ﻣﻮرد ﻣعﺎﻣﻠه ،عدم اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد ﻣعﺎﻣﻠه ،ﻣعﯿنﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣعﺎﻣﻠه ،قﺎﺑﻞ ﻧقﻞواﻧتقﺎلﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣعﺎﻣﻠه اﺷﺎره ﮐﺮد (ﻧﻈﺮپﻮر

و ﻣالﮐﺮیمی ،۱۳97 ،ص.)8 .

در تﺎلﺖ خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس ،ﻣﻮرد ﻣعﺎﻣﻠه ارزش ﻣﺎلی (ﻣﺎلﯿﺖ) دارد .ﻫمچﻨﯿن ،ﻣﻮرد ﻣعﺎﻣﻠه در این ﻧﻮا از قﺮاردادﻫﺎ ﺑﺮای

طﺮفﯿن قﺮارداد تﺎلز ﻣﻨوعﺖ و ﻧوع عقالیی اﺳﺖ و این ﻣﻨوعﺖ  -ﮐه ﻫمﺎن پﻮﺷش و ﻣدیﺮیﺖ ریسک اﺳﺖ  -ﻣشﺮوا ﻣیﺑﺎﺷد .افزونﺑﺮاین،
پﺮداخﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮای طﺮفﯿن قﺮارداد ﻣقدور ﻧﯿسﺖ و خﻮد ﺑﻬﺮه از تﯿث عدم اﺑﻬﺎمِ ﻣﻮضﻮا و داﺷتن قﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧقﻞواﻧتقﺎل ﻣﺎﻧعی ﻧدارد .اﻣﺎ،

اجﺮای این قﺎلب از قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه تداقﻞ در دو ﻣﻮرد ایﺮاد ﺷﺮعی دارد:

ﻧخسﺖ ایﻨیه ﺑﻨﺎ ﺑه قﻮاعد فقﻬی ،در یک قﺮارداد صﺤﯿح ﻣﺒﺎدله و ﺑﯿع ،جﻬﺖ اجتﻨﺎب از غﺮریﺷدن ﻣعﺎﻣﻠه ،الزم اﺳﺖ ﮐﯿوﯿﺖ و ﮐمﯿﺖ

عﻮضﯿن ﻣعﺎﻣﻠه از ﺗمﺎم جﻬﺎم (ﻣقدار ،جﻨس ،و وصف) در ﻫﻨگﺎم عقد قﺮارداد ﻣشخص ﺑﺎﺷد .الزم ﺑه اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐه ﺑﯿع غﺮری ﺑﯿعی
اﺳﺖ ﮐه ﺑهدلﯿﻞ جﻬﻞ ﺑه یکی از ارﮐﺎن عقد ﺑﯿع ،در آن ﺗﺮدید وجﻮد داﺷته ﺑﺎﺷد .در تﺎلﺖ ﻣوﺮوض از قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،در ازای
پﺮداخﺖ یک ﻣقدار ثﺎﺑﺖ ،یک ﻣقدار ﻣتقﯿﺮ و ﻧﺎﻣعﯿن دریﺎفﺖ ﻣیﺷﻮد .پس ،وجﻮد غﺮر در این دﺳته از قﺮاردادﻫﺎ از جﻬﺖ ﻧﺎﻣشخصﺑﻮدن

یکی از عﻮضﯿن ﻣﻮرد ﺗٔایﯿد اﺳﺖ؛ ﻣگﺮ ایﻨیه در ﺑﺤث غﺮر قﺎلﻞ ﺑه دیدگﺎﻫی ﺷﻮیم ﮐه غﺮر را ﻣﺤدود ﺑه جﻬﻞ ﻣﻨتﻬی ﺑه ﻧزاا ﻣیداﻧد

(ﻣﺤققﻧﯿﺎ و ﻫمکﺎران ،۱۳9۲ ،ص.)۱6۲ .
ﺷﺎید در ایﻨجﺎ اﺷکﺎل ﺷﻮد ﮐه در عقﻮد ﻣشﺎرﮐتی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣتقﯿﺮ ،این عدم ﺗعﯿﯿن و وجﻮد اﺑﻬﺎم در ﻣﯿزان وجه دریﺎفتی (ﺳﻮد
ﻣشﺎرﮐﺖ) جﺮیﺎن دارد ،درتﺎلیﮐه این عقﻮد جزو عقﻮد ﻣشﺮوا و صﺤﯿحاﻧد .پﺎﺳخ ﺑه این اﺷکﺎل این اﺳﺖ ﮐه در ﺑﯿع و خﺮیدوفﺮوش،

عﻮضﯿن وجﻮد دارد؛ درتﺎلیﮐه در عقﻮد ﻣشﺎرﮐتی ،از پﺎیه عﻮضﯿﻨی ﻣﻮجﻮد ﻧﯿسﺖ.

ایﺮاد دوم آﻧیه اگﺮ قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس ﻣﻨعقد ﺷﻮد ،ﺑهعﻠﺖ ایﻨیه دو وجه ﻫمجﻨس ﻣﺒﺎدلهﺷده
عمﻮﻣﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﻧخﻮاﻫﻨد ﺑﻮد ،ﺗوﺎضﻞ و اختالفی از لﺤﺎظ پﺮداخﺖ ﺑﯿن دو ﻣقدار ردوﺑدلﺷده ایجﺎد خﻮاﻫد ﺷد ﮐه اﮐثﺮ فقﻬﺎ این ﻧﻮا ﻣعﺎﻣﻠهﻫﺎ

را از تﯿث رﺑﺎی ﻣعﺎﻣﻠی ﺑﺎطﻞ ﻣیداﻧﻨد .یﺎدآور ﻣیشود رﺑﺎی ﻣعﺎﻣﻠی در جﺎیی صﻮرم ﻣیپذیﺮد ﮐته دو ﮐﺎالی ﻫمجﻨس ﺑﺎ ﻣقﺎدیﺮ ﻣتوﺎوم

دادوﺳتد ﺷﻮﻧد.

 ۳.۴جمع ﺑﻨدی ﺑﺮرﺳی فقﻬی قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه

در ﻣجمﻮا ،ﻧتﯿجٔه ﺑﺮرﺳی ﺷﺮای صﺤﺖ و رعﺎیﺖ قﻮاعد فقﻬی در ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑهﺷکﻞ ﻣتداول ،ﻧشﺎندﻫﻨدٔ این اﺳﺖ ﮐه این اﺑزار در
قﺎلب «ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین ﺑﺮای ﺗعﻮیض جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی» ﺑه عﻠﻠی چﻮن اﮐﻞ ﻣﺎل ﺑه ﺑﺎطﻞ ،ﺑﯿع ﮐﺎلی ﺑه ﮐﺎلی ،و ﺷﺒﻬه صﻠح رﺑﻮی؛ و در

قﺎلب «خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس» ﺑه دالیﻠی چﻮن غﺮریﺑﻮدن و رﺑﺎی ﻣعﺎﻣﻠی ﻣﺤﻞ اﺷکﺎل ﺷﺮعی اﺳﺖ و جﻮاز پﯿﺎدهﺳﺎزی و اجﺮا در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎلی اﺳالﻣی را ﻧدارد.

 .5راﻫکﺎر ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد
 ۱.5ﺗﺒﯿﯿن راﻫکﺎر

ﺑﺮخی ﻣﺤققﺎ ن ﺑﻨﺎ ﺑه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣوﯿتد ﺳتﻮآپ ﻧتﺮخ ﺑﻬتﺮه در اقتصتﺎد ﻣتﺎلی ،ﺗتالش داﺷتتهاﻧد ﺑﺎ اﺳتتوﺎده از ﻣﺎﻫﯿﺖ قﺮاردادﻫﺎی اﺳالﻣی و ﺑﺎ

الگﻮﺑﺮداری از فﺮایﻨدﻫﺎی ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،قﺮارداد جدیدی ﺑﺎ ﻧﺎم قﺮارداد «ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد» طﺮاتی ﮐﻨﻨد و پﯿشﻨﻬﺎد دﻫﻨد .ﻣﻨﻄق این ﺗقﯿﯿتﺮ
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ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه :ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ،و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮیعﺖ
از این ﻧیته ﻧشئﺖ گﺮفته اﺳﺖ ﮐه در ﻣﺒﺎﻧی اقتصﺎدی اﺳالم ،پﻮل فیﻧوسه درآﻣدزا ﻧﯿسﺖ و اخذ ﺑﻬﺮٔ پﻮل ﻣمﻨﻮا اﺳﺖ و ﺑتهجﺎی آن ،از ﺳتﻮد
ﺳﺮﻣﺎیه اﺳتوﺎده ﻣیشود .ازاینرو در ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد ،ﻣﺒﺎدالم ﻧقدی داراییﻫﺎی پﺎیه ﺑﺮ اﺳﺎس عقﻮد اﺳالﻣی جﺮیﺎن ﻣییابد.
اﺑزارﻫﺎی اﻧتوﺎعی ﻣﺎلی اﺳالﻣی ﺑه دو گﺮوه اﺑزارﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫی ﻣعتتﯿن و اﺑزارﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫی اﻧتﻈﺎری و ﻧتتﺎﻣعﯿن طﺒقهﺑﻨدی ﻣیﺷﻮﻧد ﮐتته

ﻫتتﺮ دو قﺎﺑﻠﯿﺖ دارایی پﺎیتته ﺷدن در ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد را دارﻧتتد .در ایتتن ﺳتتﻮآپ ،جﺮیﺎﻧﺎم ﻧقدی ثﺎﺑﺖ ﻣﺒتﻨی ﺑﺮ عقتتﻮد ﺑتتﺎ ﺑﺎزدﻫی ﻣعﯿن ﻣثتتﻞ
اجﺎره ،جعﺎله ،و ﻣﺮاﺑﺤه ﺑﺎ جﺮیﺎﻧﺎم ﻧقدی ﻣتقﯿﺮ ﻣﺒتﻨی ﺑﺮ عقﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫی اﻧتﻈﺎری ﻣثتﻞ ﻣشتﺎرﮐﺖ و ﻣضتﺎرﺑه ﻣعﺎوضه ﻣیﺷتﻮﻧد .پتس ایتن

قﺮارداد ،ﺑهﻧﻮعی ﺗﻮافقﻧﺎﻣهای ﻣﯿﺎن دو طتﺮ اﺳﺖ ﮐه در آن ﻫﺮﮐدام ﻣتعﻬد ﺑه پﺮداخﺖ (ﻣعﺎوضته) جﺮیﺎﻧﺎم ﻧقدی ﻣﺒتﻨی ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ثﺎﺑﺖ
یﺎ ﻣتقﯿﺮ ﺑﺮای دورٔ زﻣﺎﻧی ﺗﺤﺖ ﺗﻮافق و ﺑﺮاﺳﺎس اصﻞ ﺳﺮﻣﺎیهٔ ﻣشخص ﺑه طﺮ دیگﺮ ﻣیﺷﻮﻧد .ﺑهعﺒﺎرﺗی ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺮ یک
ﺗﻮافق و ﺗعﻬد طﺮفﯿﻨی در ﻣعﺎوضٔه جﺮیﺎن درآﻣدی داراییﻫﺎی ﻣﻮجﻮد اﺳتﻮار ﺷده اﺳﺖ.

ﺑهعﻨﻮان ﻣثﺎل ،در ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد ثﺎﺑﺖ در ﻣقﺎﺑﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣتقﯿﺮ فﺮض ﺷﻮد ﮐه ﺳﺮﻣﺎیهگذار «الف» ﺑه ﻣﯿزان  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ریﺎل

داراییای از ﻧﻮا صیﻮک اجﺎره (ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ثﺎﺑﺖ ﺳﺎلﺎﻧه  ۲۰درصد) را در فﺮاﺑﻮرس ﺑﺎ ﻣقﺎطع پﺮداخﺖ ﺳﻮد در پﺎیﺎن ﻫﺮ فصﻞ خﺮیده

اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاین ،جﺮیﺎﻧﺎم ورودی این ﺳﺮﻣﺎیهگذار در پﺎیﺎن ﻫﺮ ﺳه ﻣﺎه  5درصد از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ریﺎل ﺑهطﻮر ثﺎﺑﺖ و ﻣعﯿن اﺳﺖ .در ﺳمﺖ
ﻣقﺎﺑﻞ ،ﺳﺮﻣﺎیهگذار «ب» ﻣﺒﻠغ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ریﺎل در خﺮید داراییای ﻫمچﻮن صیﻮک ﻣضﺎرﺑه ﺳﺮﻣﺎیهگذاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻮد دریﺎفتی از

ﻧﻮا ﻣتقﯿﺮ و اﻧتﻈﺎری و ﻣقﺎطع پﺮداخﺖ آن ﻫﺮ ﺳه ﻣﺎه یکﺑﺎر اﺳﺖ.

تﺎل ،فﺮض ﻣیﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎیهگذار «ب» ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی ﺷﺮای ﺑﺎزرگﺎﻧی در دورههای آتی ،ﺑه این ﻧتﯿجه ﻣیرﺳد ﮐه ﺷﺮای ﺗجﺎری در یﮏ ﺳﺎل

آیﻨده ریسﮏ ﺑﺎالیی دارد و ﺑﻬتﺮ اﺳﺖ جﻬﺖ ﻣدیﺮیﺖ ریسﮏ وارد قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺷﻮد و ﺑﺎزدﻫی ثﺎﺑتی را دریﺎفﺖ ﮐﻨد .در ﻣقﺎﺑﻞ،
ﺳﺮﻣﺎیهگذار «الف» ﻫم ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی و ﺗﺤﻠﯿﻠی ﮐه اﻧجﺎم داده ،ﺑه این ﻧتﯿجه رﺳﯿده اﺳﺖ ﮐه ﺳﻮد ﻣتقﯿﺮ صیﻮک ﻣضﺎرﺑه در یﮏ ﺳﺎل آیﻨده از ﺳﻮد
ثﺎﺑﺖ صیﻮک اجﺎره ﺑﺎالﺗﺮ خﻮاﻫد ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاین ،ﺳﺮﻣﺎیهگذاران «الف» و «ب» ﻣشتﺮﮐﺎً وارد قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎ ﻣﯿزان دارایی پﺎیهٔ

یکسﺎن ﺑه ﻣﯿزان  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ریﺎل و ﺳﺮرﺳﯿد یﮏﺳﺎل و ﻣقﺎطع پﺮداخﺖ ﺳﻮد ﺳهﻣﺎﻫه ﻣیﺷﻮﻧد (ﻣعصﻮﻣیﻧﯿﺎ و الﻬی ،۱۳9۲ ،ص.)7۱ .
آنطﻮر ﮐه ﻣشخص اﺳﺖ در ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺮخال ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺑهعﻠﺖ تذ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮٔ ﺑﺮآﻣده از قﺮض طﺮفﯿﻨی و جﺎیگزیﻨی آن
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺮآﻣده از عقﻮد اﻧتوﺎعی ،ﻣشکﻞ رﺑﺎی قﺮضی وجﻮد ﻧدارد .اﻣﺎ ،ازآﻧجﺎﮐه در ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد ،ﺑﺎزده ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺷﻨﺎور یﺎ ﺑﺎزده

ثﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺷﻨﺎور ﻣعﺎوضه و ﻣﺒﺎدله ﻣیﺷﻮد ،ﺑهدلﯿﻞ «ﻣجﻬﻮلﺑﻮدن ﻣﯿزان ﺑﺎزده» و غﺮریﺑﻮدن تداقﻞ یکی از عﻮضﯿن ،ﻫمچﻨﺎن ﻧمیﺗﻮان

آن را صﺤﯿح داﻧسﺖ .یﺎدآور ﻣیﺷﻮد در ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣعﻠﻮمﺑﻮدن دارایی پﺎیه ﻣالک ﻧﯿسﺖ ،ﺑﻠکه وجﻮد یﺎ فقدان غﺮر در عﻮضﯿن ﻣعﯿﺎر
اﺳﺖ ﮐه در ایﻨجﺎ تداقﻞ یکی از عﻮضﯿن (ﺑﺎزده ﺷﻨﺎور) غﺮری اﺳﺖ.
جﻬﺖ رفع این ﻣﺎﻧع اﺳتوﺎده از «ﺑﯿع ﺷﺮط» پﯿشﻨﻬﺎد ﺷده اﺳﺖ؛ ﺑدینﻧﺤﻮ ﮐه ﺑهجﺎی ﺗﻮافق و ﺗعﻬد طﺮفﯿﻨی ،ﻫﺮیﮏ از دو طﺮ

دارایی خﻮد را ﮐه ﺳﻮدآور اﺳﺖ ﺑه طﺮ

قﺮارداد

ﻣقﺎﺑﻞ ﺑهصﻮرم ﮐﺎﻣﻞ و قﻄعی ﻣیفﺮوﺷد ،ﻣشﺮوط ﺑه ایﻨیه اگﺮ فﺮوﺷﻨده در ﻣدم ﻣشخص ﺑﻬﺎی

آن را ﺑﺮگﺮداﻧد ،آن دارایی ﺑه ﻣﻠیﯿﺖ او ﺑﺎزگﺮدد .در اینصﻮرم در طﻮل ﻣدم یﺎدﺷده ،ﻫﺮیﮏ از دو طﺮ

ﻣﺎلﮏ ﻣﻨﺎفع تﺎصﻞ از دارایی

خﺮیدهﺷده ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮگﺮداﻧدن ثمن ﻫستﻨد .ﺑﺎ اﻧجﺎم این دو ﻣعﺎﻣﻠه ،ﺑهﻧﻮعی داراییﻫﺎی ﻫﺮیﮏ ﺑهطﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑه طﺮ

ﻣقﺎﺑﻞ ﻣﻨتقﻞ ﻣیﺷﻮد و

ﻣتعﺎقﺒﺎً ﺑﺎزده آﺗی ﻫﺮ دارایی ﺑه صﺎتب جدید آن ﺗعﻠق خﻮاﻫد داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاین ،ﻧﺎﻣعﯿنﺑﻮدن ﺑﺎزده ﻣتقﯿﺮ ﻫﯿچ اﺷکﺎلی را از تﯿث غﺮریﺑﻮدن

در اجﺮای این ﻧﻮا ﺳﻮآپ ایجﺎد ﻧمیﮐﻨد (ﻣعصﻮﻣیﻧﯿﺎ و الﻬی ،۱۳9۲ ،ص.)79 .

 ۲.5ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﮐﺮدی راﻫکﺎر

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی و دقﺖ ﻧﻈﺮ در راﻫکﺎر پﯿشﻨﻬﺎدی ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد در قﺎلب ﺑﯿع ﺷﺮط ،ﻣشخص ﻣیﺷﻮد ﮐه اگﺮچه این ﺳﻮآپ در ﻣقﺎیسه ﺑﺎ ﺳﻮآپ

ﻣتداول ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﻮاﻧع ﺷﺮعی ﻫمچﻮن غﺮری و رﺑﻮیﺑﻮدن را در خﻮد ﻧمیﺑﯿﻨد ،از تﯿث ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺎ ﻣﺤدودیﺖﻫﺎیی ﻫمﺮاه اﺳﺖ.

ﻣﺤدودیﺖ اول آن اﺳﺖ ﮐه ﻣﻨﻄق اﺳتوﺎده از ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه پﻮﺷش ریسک ﺑﺎ ﮐمتﺮین ﻫزیﻨه و پﯿشزﻣﯿﻨهای اﺳﺖ ،درتﺎلیﮐه در

ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد در قﺎلب ﺑﯿع ﺷﺮط ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ طﺮفﯿن پﯿش از اﻧعقﺎد ﺳﻮآپ از یک دارایی ﺑﺎ ﺑﺎزدهای از جﻨس ﻣﻮرد ﺗقﺎضﺎی طﺮ

ﻣقﺎﺑﻞ

(ثﺎﺑﺖ یﺎ ﻣتقﯿﺮ) ﺑﺮخﻮردار ﺑﺎﺷﻨد؛ ﮐمﺎآﻧیه ارزش آن دارایی ﻧﯿز ﺑﺎید ﺑﺎ ارزش دارایی طﺮ ﻣقﺎﺑﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷد .این در تﺎلی اﺳﺖ ﮐه در
ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه عمﻮﻣﺎً ﻣﺒﺎدلٔه جﺮیﺎﻧﺎم ﻧقدی ﺑﺮ پﺎیٔه وامﻫﺎی فﺮضی ﻣتقﺎﺑﻞ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و چهﺑسﺎ طﺮفﯿن ﺳﻮآپ تتی جزلی از

آن ﻣﺒﻠغ پﺎیه را ﻫم در اختﯿﺎر ﻧداﺷته ﺑﺎﺷﻨد .الﺒته ،ﻣسﻠم اﺳﺖ ﮐه پﯿﻮﻧد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎ ﺑخش واقعی اقتصﺎد ﺑﯿشتﺮ از ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎ

پﺎیٔه وامﻫﺎی فﺮضی و ﻣﻮﻫﻮﻣی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑه ﻫﺮﺗقدیﺮ ﺑهدﺳﺖآوردن این ﻣزیﺖ ﻣستﻠزم ازدﺳﺖرفتن ﺳﻬﻮلﺖ و ﺗﺤمﯿﻞ ﻫزیﻨٔه ﻣﺒﺎدالﺗی ﺑﺮای

طﺮفﯿن ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد خﻮاﻫد ﺑﻮد.

ﻣﺤدودیﺖ دوم آن اﺳﺖ ﮐه ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑه لزوم اﻧعقﺎد ﺑﯿع ﺷﺮط ﺑﺮای رفع ﺷﺒﻬٔه غﺮریﺑﻮدن ،اگﺮ دارایی ﻣﻮرد ﻣعﺎﻣﻠه در ﺑﯿع ﺷﺮط یک

دارایی ﻣﻨﺤصﺮﺑه فﺮد ﺑﺎﺷد (ﻣثﻞ ﻣﻠک خﺎصی ﮐه اجﺎره داده ﺷده اﺳﺖ و جﺮیﺎن ﺑﺎزدﻫی ثﺎﺑﺖ در پی دارد) ،اﻣکﺎن فﺮوش آن دارایی ﺑﺮای
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فﺮد خﺮیدار ﺗﺎ پﯿش از ﺳﺮرﺳﯿد ﺗﻮافقﺷده وجﻮد ﻧخﻮاﻫد داﺷﺖ ،زیﺮا ﻣمکن اﺳﺖ فﺮوﺷﻨدٔ دارایی اجﺎرهای ﺗﺎ پﯿش از اﺗمﺎم ﻣﻬﻠﺖ

ﺗﻮافقﺷده ،وجه فﺮوش را ﺑه خﺮیدار عﻮدم داده و طﻠب ﺑﺎزگﺮداﻧدن دارایی ﺳﺎﺑق خﻮد را داﺷته ﺑﺎﺷد .در این تﺎلﺖ ،ﺑﻬتﺮین وضعﯿﺖ،
ﻣعﺎﻣﻠه ﺑﺮاﺳﺎس اوراق اﻧتوﺎعی اﺳﺖ ﺗﺎ خﺮیدارِ اوراق خﺮیداریﺷده در ﺑﯿع ﺷﺮط ،آن اوراق را در ﻣﻮاقع ﻧﯿﺎز ﺑه فﺮد ثﺎلثی ﺑوﺮوﺷد و چﻨﺎﻧچه
ﺑﺎ عﻮدم وجه خﺮید از ﺳﻮی فﺮوﺷﻨده ﻣﻮاجه ﺷﻮد ،ﺑالفﺎصﻠه اوراق را از ﺑﺎزار ثﺎﻧﻮیه خﺮیداری ﮐﻨد و ﺑه وی ﺑﺎزگﺮداﻧد.

 .6جمعﺑﻨدی و ﻧتﯿجهگﯿﺮی

در این گزارش در اﺑتدا ،ﻣوﻬﻮم و ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه طﺮح ﺷد .در تﺎلﺖ ﻣتداول این اﺑزار ،یک جﺮیﺎن ﻧقدی ثﺎﺑﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ یک جﺮیﺎن

ﻧقدی ﻣتقﯿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس یک پﺎیٔه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی ﻫموزن در دو ﺳمﺖ قﺮارداد ﻣعﺎوضه ﻣیﺷﻮد .در ﺑخش ﺑعد ،ﻣﺎﻫﯿﺖ قﺮاردادی این ﺳﻮآپ در ﺳه

تﺎلﺖ ﻣﺤتمﻞ ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ دین ،خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس ،و عقﻮد ﻧﺎﻣعﯿن ذﮐﺮ ﺷد ﮐه ﺑﺮرﺳیﻫﺎ ﻧشﺎندﻫﻨدٔ آن ﺑﻮد ﮐه ﻣﺒﺎدلٔه دین ﺑﺎ
دین ﺑﺮای ﺗعﻮیض جﺮیﺎنﻫﺎی ﻧقدی (ﺗوسﯿﺮ دوم) و خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس ﻣیﺗﻮاﻧد ﻧزدیکﺗﺮین قﺎلب قﺮاردادی ﺑﺮای ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه

ﺑﺎﺷد .در اداﻣه ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺑعﺎد فقﻬی این قﺎلبﻫﺎ ﻧشﺎن داد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در ﻫﯿچیک از قﺎلبﻫﺎی قﺮاردادی خﻮد جﻮاز ﺷﺮعی ﺑﺮای اﺳتوﺎده
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎلی اﺳالﻣی را پﯿدا ﻧمیﮐﻨد .الﺒته در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨتﻬی ﺑه این ﻧتﯿجه ﻣالتﻈﺎﺗی ﻧﯿز وجﻮد دارد؛ ﻣثالً ،اگﺮ در ﺑﺤث غﺮریﺑﻮدن

خﺮیدوفﺮوش پﻮل ﻫمجﻨس قﺎلﻞ ﺑه دیدگﺎﻫی ﺷﻮیم ﮐه غﺮر را ﻣﺤدود ﺑه جﻬﻞ ﻣﻨتﻬی ﺑه ﻧزاا ﻣیداﻧد ،الزاﻣﺎً این قﺮارداد غﺮری ﻧﯿسﺖ.

در اداﻣه ،پﯿشﻨﻬﺎد «ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد در قﺎلب ﺑﯿع ﺷﺮط» ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷد .ﺑﺮرﺳی اﺑعﺎد این پﯿشﻨﻬﺎد ﻧشﺎن داد ﮐه اگﺮچه این اﺑزار ﻣﻮاﻧع فقﻬی
ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را در خﻮد ﻧدارد و گﺎﻣی روﺑهجﻠﻮ اﺳﺖ ،از لﺤﺎظ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺎ ﻣﻮاﻧع و ﻣﺤدودیﺖﻫﺎیی ﻣﻮاجه اﺳﺖ ﮐه ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳتوﺎده
از اﺑزارﻫﺎی ﻣکمﻞ ﺑه ﮐﺎﻫش ﻫزیﻨهﻫﺎی ﻣﺒﺎدالﺗی آن ﻣﺒﺎدرم ﺷﻮد .ازاینرو ،این گزارش دو ﺗﻮصﯿٔه ﺳﯿﺎﺳتی را پﯿشﻨﻬﺎد ﻣیدﻫد :اوالً ،جﻬﺖ
رعﺎیﺖ ﻣﻮازین ﺷﺮعی در ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی اﺳالﻣی ایﺮان از قﺎلبﻫﺎی ﻣتداول ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳتوﺎده ﻧشﻮد .ثﺎﻧﯿﺎً ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑه ﻣﺤدودیﺖﻫﺎی

ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد در قﺎلب ﺑﯿع ﺷﺮط ،ﺗﻮصﯿه ﻣیﺷﻮد در این اﺑزار از اوراق اﻧتوﺎعی ﺑهعﻨﻮان دارایی ﺗﺤﺖ ﻣعﺎﻣﻠه اﺳتوﺎده ﺷﻮد .ﻫمچﻨﯿن،
طﺮاتی اﺑزارﻫﺎی جدید ﮐه ﺗﺎتدی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﻫمﺮاه دارد ،جدیﺗﺮ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد .در پﺎیﺎن ،یﺎدآور ﻣیﺷﻮد ﻣعﺮفی اﺑعﺎد
فﻨی ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺗصﺤﯿح و ﺗیمﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖﺷﻨﺎﺳی قﺮارداد ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫکﺎر ﺳﻮآپ ﻧﺮخ ﺳﻮد ،و ﺗﺒﯿﯿن ﻣﺤدودیﺖﻫﺎی

ﮐﺎرﮐﺮدی آن از ﻣﻬمﺗﺮین ﻣزایﺎی ﻧسﺒی این گزارش ﺗﺤقﯿقی-ﺗﺤﻠﯿﻠی ﻧسﺒﺖ ﺑه ﻣﻄﺎلعﺎم پﯿشﯿن اﺳﺖ.
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