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دیباچه

اوراق تسهیالت مسکن؛ راهکاری در بازار رسمایه
 برای تسهیل فرآیند تأمین مالی مسکن

موضوع تأمین مالی جهت خرید مسکن یکی از مسائلی است که همواره دغدغه اقشار مختلف 
مردم بوده است و سیاستگذاران مالی و پولی در کشورهای مختلف سعی بر آن داشته اند تا بتوانند 
سازوکارهایی را برای تسهیل فرآیند خرید مسکن فراهم سازند. نظام مالی در کشور ما نیز با 
هدف تسهیل سازوکار تهیه مسکن راهکارهایی را ارائه نموده است که اعطای تسهیالت جهت 
خرید مسکن در قالب قرارداد فروش اقساطی از جمله آنهاست. مطابق این سازوکار، بانک در ازاء 
سپرده گذاری مبلغ معین برای مدت مشخص، تسهیالتی را در قالب قرارداد فروش اقساطی در 
اختیار مشتری قرار می دهد و او می تواند با استفاده از تسهیالت دریافتی نسبت به تأمین مالی 

بخشی از هزینه های خرید مسکن اقدام نماید.
اعطای تسهیالت در قالب قرارداد فروش اقساطی بر مبنای قانون بانکداری بدون ربا از جمله 
راهکارهایی است که بیش از سه دهه در نظام جمهوری اسالمی ایران مورد استفاده قرار می گیرد 
و البته این سازوکار تأمین مالی بر مبنای ضوابط و قوانین فقه در حوزه معامالت است و در صورتی 
که ضوابط شرعی در فرآیند دریافت تسهیالت از سوی بانک و مشتری رعایت شود، یکی از روش های تأمین مالی منطبق با شریعت 
اسالم محسوب می شود. البته شایان ذکر است که این روش تأمین مالی منطبق با موازین شریعت اسالم، منحصر به نظام بانکداری 
بدون ربا در ایران نیست و بانک های اسالمی در بسیاری از کشورها کم و بیش از تسهیالت مبتنی بر قراردادهایی همچون مرابحه 

برای تأمین مالی بخش مسکن بهره می جویند. 
در نظام بانکی ایران، بانک های متعددی تسهیالت خرید مسکن را در اختیار مشتریان قرار می دهند اما در میان آنها، بانک مسکن 
به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کند و سعی می کند سازوکارهایی را فراروی مشتریان خود قرار دهد که بر مبنای آن 
بخشی از هزینه های خرید مسکن تأمین مالی شوند. یکی از روش هایی که در حال حاضر برای اعطای تسهیالت در این بانک رواج 
دارد، روش سپرده گذاری جهت اخذ تسهیالت مسکن است. در این روش، مشتری ضمن مراجعه به یکی از شعب بانک و افتتاح 
حساب مربوطه، مبلغی را نزد بانک سپرده می کند و بانک با در نظر گرفتن مبلغ و مدت سپرده گذاری و با رعایت ضوابط بانک مرکزی، 
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شاپور محمدی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

مرداد ماه 1396

رقم مشخصی را به عنوان تسهیالت در اختیار وی قرار می دهد. تسهیالتی که در این روش اعطا می شود، در قالب فروش اقساطی 
است و مشتری در ازاء دریافت این تسهیالت می بایست تضامین الزم را در اختیار بانک قرار دهد. اما از آنجا که برای دریافت تسهیالت 
می بایست مبلغ معین برای مدت زمان معینی سپرده شود، افرادی که به صورت فوری قصد دریافت تسهیالت مربوطه را دارند، می بایست 
با دارندگان حق دریافت تسهیالت مذاکره می کردند تا بتوانند نوعی حق تقدم اخذ تسهیالت مسکن را دریافت نمایند. این موضوع باعث 
شده بود تا یک بازار غیررسمی برای حق تقدم تسهیالت مسکن شکل گیرد و در نتیجه قیمت های متفاوتی برای این حق تقدم در این 

بازار شکل گیرد. 
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد قانون گذار بازار سرمایه با مذاکراتی که با بانک های متولی اعطای تسهیالت مسکن داشت، 
در جهت ساماندهی این بازار غیررسمی تالش کرد که در نتیجه آن، بخشی از سازوکار معامالتی در شرکت فرابورس ایران جهت معامله 
این حق تقدم ها اختصاص یافت. محقق شدن این مهم در بازار سرمایه، مسیر نسبتاً طوالنی را طی کرد که شامل اخذ مصوبه کمیته 
تخصصی فقهی، اخذ مصوبه شورای عالی بورس و تهیه دستورالعمل های مربوطه می شود. کمیته تخصصی فقهی این سازمان، ضمن 
بررسی ساختار معامالتی حق تقدم تسهیالت مسکن، در نهایت در دی ماه سال 1388 چنین جمع بندی کرد که »بانک ها می توانند در 
سپرده های سرمایه گذاری که بر اساس قرارداد وکالت می باشند، به سپرده گذاران افزون بر سود بانکی امتیاز استفاده از تسهیالت بانکی 
نیز اعطا کنند و این منافاتی با قرارداد وکالت ندارد.« همچنین در مصوبه کمیته مزبور تصریح شده است که »سپرده گذاران می توانند 
امتیاز اعطایی را خودشان استفاده کنند یا به صورت مجانی در اختیار دیگری قرار دهند کما اینکه می توانند بر اساس قرارداد بیع یا صلح 

و در مقابل دریافت عوض به دیگری واگذار کنند.« 
راه اندازی بازار معامله اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن در شرکت فرابورس ایران، در مهر ماه سال 1389 تحقق یافت و از آن زمان 
تاکنون همچنان متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن می توانند با خرید حق تقدم دریافت تسهیالت مسیر خانه دار شدن را در زمان 
کوتاه تری طی نمایند. این سازمان مفتخر است که با راه اندازی این بازار توانسته است بخشی از مسیر را برای متقاضیان تسهیل نماید. 

آنچه در این بولتن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است عبارتست از تبیین زوایای مختلف اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن؛ برای 
این منظور، ابتدا ساختار معامالتی و فرآیندهای عملیاتی آن تبیین می شود و سپس در ادامه زوایای شرعی و قانونی آن با تأکید بر تشریح 
مصوبه کمیته تخصصی فقهی و قوانین مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. امید است مجموع کار در شناساندن این ابزار 

مالی برای محققین و کارشناسان و نیز متقاضیان اوراق مثمر ثمر بوده باشد.
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بررسی موضوعی 
اوراق تسهیالت 

مسکن

مقدمه 
بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران های مهم اقتصادی از جایگاه پررنگی در اقتصاد ایران برخوردار است. 
مسکن به عنوان یک بخش پویا و زنده در پیکره اقتصاد، محرک رشد تولید و اشتغال بوده و سیاستگذاران همواره 

به دلیل ارتباطی که می تواند با سایر بخش های اقتصادی داشته باشد، جایگاه ویژه ای برای این بخش قائلند.
در طول سال های گذشته به منظور تحریک طرف تقاضای مسکن و تداوم چرخه تولید و عرضه مسکن، 
سیاست های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و عمده بار تأمین مالی این بخش به منظور اعطای انواع تسهیالت 
بر دوش نظام بانکی بوده است. اما به دلیل محدودیت های بی شمار نظام تأمین مالی بانک محور، شاهد آن هستیم 
که در چرخشی سودمند پایه های این نظام همچون کشورهای توسعه یافته در حال حرکت به سمت بازار سرمایه 

و تأمین نیازهای مالی اقتصاد مسکن از درگاه این بازار است.
امروزه متقاضیان خرید واحد مسکونی برای تأمین مالی راهکارهای مختلفی پیش رو دارند تا بتوانند در کوتاه ترین 
زمان، بیشترین میزان ممکن از منابع مالی را فراهم کنند. نخستین راهکار دریافت تسهیالت است اما برخی افراد 
به دلیل نداشتن شرایط الزم برای سپرده گذاری، امکان استفاده از آن را ندارند. در این میان خرید اوراق تسهیالت 
مسکن به عنوان یک راه میان بر برای دریافت تسهیالت مطرح است. این اوراق توسط بانک مسکن منتشر 
می شود و هر برگة آن حق دریافت پنج میلیون ریال تسهیالت از بانک مسکن با هدف خرید یا ساخت خانه را دارد. 
این اوراق در ابتدا به صورت آزاد میان مردم معامله می شد و قیمت آن هم بدون ضابطه افزایش می یافت ولی با 
انتشار این اوراق در مهر ماه 1389 و معامله آن برای نخستین بار در آبان ماه همان سال در فرابورس، واسطه گری 
در خرید و فروش این اوراق متوقف شد و در نقل و انتقال آن  تمرکز ایجاد شد. پس از تعریف سازوکار مشخص 
برای خرید و فروش این اوراق در بازار فرابورس، مردم با اطمینان خاطر نسبت به خرید این اوراق اقدام می کنند 

و قیمت آن نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
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پیشینه 
اوراق
 تسهیالت 
مسکن

انتشار اوراق تسهیالت مسکن دارای سابقه طوالنی است. افتتاح حساب مذکور از اواسط سال 
1384 با اجرای طرح سپرده سرمایه گذاری ممتاز در بانک مسکن امکان پذیر شد و بانک مسکن از 
سال 1385 اقدام به انتشار این اوراق نمود اما طی این سال ها، مقررات حاکم بر آن به تدریج اصالح 
و تکامل یافته است. به عنوان مثال، اوراق منتشرة از سال 1385 تا تیر ماه 1387 دارای مدت اعتبار 
نامحدود بودند اما از تیر ماه 1387 به بعد، حداکثر مهلت استفاده از این اوراق توسط بانک مرکزی 2 
سال تعیین شد که با توجه به وضعیت منابع و مصارف بانک و وضعیت بخش مسکن، بانک مسکن 
این اجازه را دارد که حداکثر تا یک سال دیگر مدت اعتبار این اوراق را تمدید نماید. در سابقة این 
اوراق 2 مرحله تمدید یک ساله از سوی بانک اتفاق افتاده است و در مرحله آخر بانک نسبت به 
تمدید مدت اعتبار کلیة اوراق منتشره سال 1393 به مدت شش ماه اقدام نموده است. بر این اساس 
از نوزدهم مرداد ماه 1395 اوراق تسهیالت مسکن سال 93 که از زمان انتشار به مدت 2 سال اعتبار 
و قابلیت خرید و فروش در بازار فرابورس را داشتند؛ یعنی اوراق تسه صادره از 15 فروردین 93 تا 15 
اسفندماه این سال )تسه 9301 تا 9312( به مدت 6 ماه دیگر قابل معامله و خرید و فروش در بازار 
خواهند بود. با این تصمیم از ابطال حدود 320 هزار ورقه معادل 1600 میلیارد ریال تسهیالت مسکن 
جلوگیری شد. ولی اعتبار اولیه که در زمان انتشار اوراق تعیین و روی برگه های منتشره اولیه درج 

می گردد، 2 ساله است و امکان تمدید آن وجود ندارد )مستوفی، 1393(.
در سنوات گذشته بسیاری از مردم و سپرده گذاران به گمان اینکه این اوراق همچنان دارای مدت 
اعتبار نامحدود هستند، نسبت به استفاده از این اوراق اقدام نکرده و در نتیجه تعدادی از این اوراق 

در زمان سررسید خود ابطال شدند.
خرید این اوراق صرفًا برای استفاده است نه سرمایه گذاری. بسیاری از مردم با این اوراق مانند 
برگه سهم برخورد می کنند و گاهی اوقات مشاهده می شود افراد پس از خرید این اوراق، آن را برای 
نسل های آتی خود نگه می دارند تا در آینده فرزندان یا نوادگان آن ها از این اوراق استفاده نمایند، در 
حالی که این دسته از افراد به این موضوع توجه ندارند که این اوراق تاریخ انقضا دارد و پس از این 
تاریخ، این اوراق هیچ اعتباری نداشته و ارزش آن ها صفر می شود. با توجه به اینکه برخی از افراد 
دارای تعداد زیادی از این اوراق با سررسیدهای متفاوتی هستند و ممکن است از تاریخ انقضای هر 
یک از اوراق خود بی خبر باشند، بانک مسکن با طراحی یک تارنمای اطالع رسانی، این امکان را 
فراهم کرده است که افراد با مراجعه به این تارنما و ورود کد ملی و شناسه ملی خود، از آخرین آمار 
اوراق خود در سررسیدهای مختلف آگاه شوند )توکلی، 1393(. همان گونه که اشاره شد این اوراق در 
ابتدا به صورت آزاد در بین مردم و در بازارهای غیررسمی معامله می شد و قیمت آن هم بدون ضابطه 
افزایش می یافت که گسترش این بازار و نبود شفافیت، ضرورت ساماندهی معامالت و نقل و انتقاالت 
اوراق تسهیالت مسکن را بیش از پیش ایجاب می کرد. از همین رو بانک مسکن متقاضی ورود این 
اوراق به بازار فرابورس شد )قائمی، 1389(. بنابراین، از روز 11 مهر 1389 اوراق تسهیالت مسکن 
به عنوان هشتمین نماد در فهرست نرخ های بازار اول فرابورس درج شد. )علم الهدی، 1389(. این 
اوراق در بازار اول فرابورس بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی شد و قیمت مبنا برای 
پایانی اوراق، میانگین موزون معامالت روزانه  نخستین بازگشایی، قیمت نخستین معامله و قیمت 
از  از روز پس  اوراق بود. همچنین محدودیت 5 درصدی دامنه نوسان قیمتی همانند دیگر نمادها 
بازگشایی اعمال شد )محمدتبار، 1389(. شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز با استناد به بند )5( 
ماده )27( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، اوراق تسهیالت مسکن که در بازار فرابورس 
بهادار اعالم کرد  اوراق  نزد سازمان بورس و  از ثبت  را معاف  قرار می گیرد  یا بورس مورد معامله 

)عطایی، 1389(.
اوراق تسهیالت مسکن معامله  اوراق در شرکت فرابورس، 322  این  در روز نخست معامالت 
شد و هر برگه با قیمت 82 هزار تومان در فرابورس خریداری شد. هر برگه اوراق تسهیالت مسکن، 
اوراقی که  اعتبار دارد. سررسید  نشان دهنده پنج میلیون ریال تسهیالت است که به مدت 2 سال 
از  اکنون معامله می شود، تیر ماه 97 است. آخرین خریدار در هر زمان، امکان اخذ تسهیالت  هم 
بانک مسکن را دارد و هر چه به تاریخ انقضای اوراق نزدیک تر شویم، قیمت آنها پایین تر خواهد بود 

)علم الهدی، 1389(. 

خرید این اوراق صرفاً برای 
استفاده است نه سرمایه گذاری. 
بسیاری از مردم با این اوراق 
مانند برگه سهم برخورد می کنند 
و گاهی اوقات مشاهده می شود 
افراد پس از خرید این اوراق، 
آن را برای نسل های آتی خود 
نگه می دارند تا در آینده فرزندان 
یا نوادگان آن ها از این اوراق 
استفاده نمایند، در حالی که این 
دسته از افراد به این موضوع 
توجه ندارند که این اوراق تاریخ 
انقضا دارد و پس از این تاریخ، 
این اوراق هیچ اعتباری نداشته و 
ارزش آن ها صفر می شود.
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ثمرة معامله این اوراق 
در فرابورس، مزیت 
قطع دست دالالن از 
بازار بود. این اقدام 
سبب شد تا قیمت 
شفاف و متعادل که 
در همه جای کشور 

یکسان است برای این 
اوراق وجود داشته 

باشد. همچنین، خرید 
و فروش تسهیالت 
مسکن در فرابورس 

به عنوان یک شاخص 
در بازار امالک مطرح 

است و اگر تقاضا برای 
این اوراق باال باشد 

نشان از رونق در بازار 
مسکن خواهد بود و 

برعکس.

مزایای اوراق تسهیالت مسکن
مسکن  تسهیالت  اوراق  فروش  و  خرید  مزیت 
سریع  دسترسی  با  شفاف  بازاری  ایجاد  فرابورس،  در 
برای عموم است. خرید و فروش این اوراق تا پیش از 
ورود آن به فرابورس در بنگاه ها، دفاتر امالک و شعب 
ممتاز  سرمایه گذاری  حساب  اساس  بر  و  مسکن  بانک 
ایجاد  غیرشفاف  و  بزرگ  بازاری  که  می گرفت  صورت 
کرده بود. قیمت های این اوراق نیز در مناطق مختلف 
بیشتری  پول  باید  ناچار  به  مردم  و  بود  متفاوت  کشور 
برای دریافت آن پرداخت می کردند. تسهیالت مسکن 
نداشت و سلیقه ای مورد  بازار قیمت مشخصی  این  در 
از  جلوگیری  برای  که  می گرفت  قرار  فروش  و  خرید 
تداوم این مسئله، بانک مسکن درخواست خود را برای 
معامله تسهیالت در فرابورس ارائه کرد. با توجه به اخذ 
مجوزهای الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته 
بر  آغاز و قیمت  فرابورس  اوراق در  این  فقهی، معامله 
اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود که عالوه 
باالیی  شفافیت  از  اوراق،  این  بودن  دسترس  در  بر 
نسبت  مسکن  بانک  که  آن جایی  از  و  است  برخوردار 
آن  دریافت  برای  افراد  می کند،  اقدام  اوراق  انتشار  به 
بنابراین ثمرة معامله  کارمزد کمتری پرداخت می کنند. 
این اوراق در فرابورس، مزیت قطع دست دالالن از بازار 
بود. این اقدام سبب شد تا قیمت شفاف و متعادل که 
در همه جای کشور یکسان است برای این اوراق وجود 

داشته باشد. همچنین، خرید و فروش تسهیالت مسکن 
در فرابورس به عنوان یک شاخص در بازار امالک مطرح 
از  نشان  باشد  باال  اوراق  این  برای  تقاضا  اگر  و  است 
رونق در بازار مسکن خواهد بود و برعکس )علم الهدی، 
1389(. در زمینة سایر مزیت های معامله این اوراق نیز 
داد و ستد آن در بازار فرابورس دو مزیت دارد: نخست 
آشنا  بورس  با  اوراق  این  خرید  واسطه  به  افراد  این که 
این که امکان معامالت  می شوند و مزیت مثبت دیگر 
این اوراق در شعب بانک مسکن از طریق سامانة برخط 
را خرید و  اوراق  این  بانک ها فراهم و عموم می توانند 

فروش نمایند )پنجه شاهی، 1390(.
افرادی که تمایل  یا  انبوه سازان و  اوراق برای  این 
بدین  دارد؛  خوبی  مزایای  نیز  دارند  ملک  خرید  به 
بانک،  در  اولیه  سپرده گذاری  بدون  می توانند  که  معنا 
این  از  استفاده  با  انبوه سازان  کنند.  دریافت  تسهیالت 
افزایش میزان ساخت وساز به  با  اوراق می توانند همراه 
متعادل شدن قیمت مسکن کمک کنند و بازار مسکن 
با رونق روبرو سازند )فراهانی، 1389(. در خصوص  را 
مزایای معامله این اوراق یک شاخص برای بازار مسکن 
در بورس است و اگر قرار باشد بازار مسکن رونق گیرد، 
باید تقاضا برای این اوراق افزایش یابد. اوراق تسهیالت 
و مراحل  است  به مردم  برای کمک  ابزار  مسکن یک 

اداری آن نیز با ورود به فرابورس کوتاه تر شده است. 

اگر هر شخصی یک سپردة سرمایه گذاری 
ممتاز 270  یا چند سپردة سرمایه گذاری  ریالی  میلیون  ممتاز 270 

میلیون ریالی در بانک مسکن داشته باشد، پس از سه ماه سپرده گذاری، عالوه بر 
سود سپرده کوتاه مدت عادی، به ازای هر سپردة سرمایه گذاری ممتاز 270 میلیون ریالی، شش 

برگ تسهیالت مسکن دریافت می کند. از ماه چهارم به بعد، هر ماه دو برگ دریافت می کند که به 
ازای هر برگ از این اوراق می تواند پنج میلیون ریال از بانک مسکن تسهیالت دریافت کند. اما این در 

شرایطی است که سپرده گذار حداقل تا سه ماه پول خود را سپرده کند. درباره نحوة ورود این اوراق به فرابورس 
نیز دارندگان اوراق پس از دریافت آن ها می توانند تسهیالت دریافت کنند در غیر این صورت، می توانند این اوراق 

را در فرابورس به فروش برسانند )علم الهدی، 1390(.
بنابراین مجموعه سرمایه گذاری های سپرده گذاران در حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن مبنای انتشار 

اوراق تسهیالت مسکن است و بانک مسکن به هیچ وجه نمی تواند بدون افزایش مانده حساب سپرده سرمایه گذاری 
ممتاز و خارج از ضوابط تعیین شده اقدام به انتشار این اوراق و عرضه آن به بازار کند. تنها در زمانی این اوراق افزایش 

می یابد که سپرده گذاری نزد بانک مسکن باال برود. در روش اوراق تسهیالت مسکن، بانک مسکن تعهد پرداخت تسهیالت 
را همانند حساب صندوق پس انداز دارد ولی تعهد آن قابل کنترل و در اختیار بانک مسکن است. در حال حاضر به محض 

ارائه این اوراق به بانک باید تسهیالت پرداخت شود، اما کنترلی که برای تعهدات در اوراق وجود دارد آن ضریبی است که 
بانک بر اساس آن نسبت به تخصیص اوراق به حساب ها اقدام می کند. بانک مرکزی به بانک مسکن اجازه داده است که بر 
اساس تعهدات حساب، وضعیت منابع و مصارف حساب و وضعیت بخش مسکن ضریب مذکور را از 45 درصد متوسط موجودی 

حساب ها طی سال تا 15 درصد تغییر دهد )مستوفی، 1393(.
با این مبنا، بانک مسکن پانزدهم هر ماه بر اساس متوسط موجودی حساب ها، محاسبات اوراق قابل تخصیص به حساب ها 
را انجام و به دارندگان “حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز” اختصاص می دهد و این اوراق بعد از طی مراحل قانونی و سپرده 
شدن نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه، نماد معامالتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت 
معامله پیدا می کند. هر برگه از این اوراق نمایندة 5 میلیون ریال تسهیالت خواهد بود. میزان اوراق منتشر شده در هر ماه 
بستگی به مانده و جریان حساب دارد که در نتیجه، طی هر ماه متفاوت خواهد بود، اما در مجموع بانک مسکن، به اندازه 

45 درصد میانگین ساالنه حساب را به دارندگان حساب، تسهیالت می دهد )قائمی، 1389(.
سپرده   موجودی حساب های  متوسط  و  مانده  با  مستقیم  رابطه  دقیقًا  مسکن  تسهیالت  اوراق  عرضه  نتیجه،  در 

سرمایه گذاری ممتاز اشخاص نزد بانک دارد یعنی هرچه سپرده گذاری این افراد در این حساب بیشتر شود، امکان 
عرضة اوراق در بازار بیشتر می شود بنابراین به هیچ وجه در یک ماه نمی توان بیشتر از ضریبی از متوسط موجودی 

این حساب ها اوراق مذکور را منتشر نمود )مستوفی، 1393(.
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سود سپرده کوتاه مدت عادی، به ازای هر سپردة سرمایه گذاری ممتاز 270 میلیون ریالی، شش 

برگ تسهیالت مسکن دریافت می کند. از ماه چهارم به بعد، هر ماه دو برگ دریافت می کند که به 
ازای هر برگ از این اوراق می تواند پنج میلیون ریال از بانک مسکن تسهیالت دریافت کند. اما این در 
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ممتاز و خارج از ضوابط تعیین شده اقدام به انتشار این اوراق و عرضه آن به بازار کند. تنها در زمانی این اوراق افزایش 

می یابد که سپرده گذاری نزد بانک مسکن باال برود. در روش اوراق تسهیالت مسکن، بانک مسکن تعهد پرداخت تسهیالت 
را همانند حساب صندوق پس انداز دارد ولی تعهد آن قابل کنترل و در اختیار بانک مسکن است. در حال حاضر به محض 

ارائه این اوراق به بانک باید تسهیالت پرداخت شود، اما کنترلی که برای تعهدات در اوراق وجود دارد آن ضریبی است که 
بانک بر اساس آن نسبت به تخصیص اوراق به حساب ها اقدام می کند. بانک مرکزی به بانک مسکن اجازه داده است که بر 
اساس تعهدات حساب، وضعیت منابع و مصارف حساب و وضعیت بخش مسکن ضریب مذکور را از 45 درصد متوسط موجودی 

حساب ها طی سال تا 15 درصد تغییر دهد )مستوفی، 1393(.
با این مبنا، بانک مسکن پانزدهم هر ماه بر اساس متوسط موجودی حساب ها، محاسبات اوراق قابل تخصیص به حساب ها 
را انجام و به دارندگان “حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز” اختصاص می دهد و این اوراق بعد از طی مراحل قانونی و سپرده 
شدن نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه، نماد معامالتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت 
معامله پیدا می کند. هر برگه از این اوراق نمایندة 5 میلیون ریال تسهیالت خواهد بود. میزان اوراق منتشر شده در هر ماه 
بستگی به مانده و جریان حساب دارد که در نتیجه، طی هر ماه متفاوت خواهد بود، اما در مجموع بانک مسکن، به اندازه 

45 درصد میانگین ساالنه حساب را به دارندگان حساب، تسهیالت می دهد )قائمی، 1389(.
سپرده   موجودی حساب های  متوسط  و  مانده  با  مستقیم  رابطه  دقیقًا  مسکن  تسهیالت  اوراق  عرضه  نتیجه،  در 

سرمایه گذاری ممتاز اشخاص نزد بانک دارد یعنی هرچه سپرده گذاری این افراد در این حساب بیشتر شود، امکان 
عرضة اوراق در بازار بیشتر می شود بنابراین به هیچ وجه در یک ماه نمی توان بیشتر از ضریبی از متوسط موجودی 

این حساب ها اوراق مذکور را منتشر نمود )مستوفی، 1393(.
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نحوۂ خرید
 اوراق تسهیالت 
مسکن

برای خرید اوراق دو راه کلی وجود دارد. 
نخست، افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری 
اخذ سود سپرده  و  بانک مسکن  در  ممتاز 
سرمایه گذاری و نیز اوراق بابت این سپرده. 
دوم، اگر برای خرید ملک و اخذ تسهیالت 
فرصت افتتاح حساب و انتظار وجود نداشته 
بازار  در  اوراق  دارای  افراد  از  باید  باشد، 
فرابورس آن را خرید. خریدار این اوراق نیز 
می تواند با ارائه این اوراق به بانک مسکن 
مسکن  خرید  جهت  مسکن  تسهیالت  از 
منظور  بدین  کند.  استفاده  آن  ساخت  و 

مسکن  بانک  شعب  از  یکی  به  می توان 
مراجعه کرد و آن ها تمام کارهای الزم را 
همچنین،  می دهند.  انجام  متقاضی  برای 
توسط  فرابورس  در  اوراق  خرید  نحوه 
نخست  که  است  این صورت  به  متقاضی 
باید نسبت به گرفتن کد بورسی از طریق 

یکی از کارگزاری  ها اقدام شود سپس بعد 
از گرفتن کد بورسی، خرید اوراق می تواند 
صورت  کارگزاری  یا  متقاضی  خود  توسط 
تفاوتی  بانک  از طریق  قیمت خرید  گیرد. 
با حالت اول ندارد. زمان تشکیل پرونده و 
مراحل بانکی معمواًل از دو هفته تا یک ماه 
طول می کشد. مبلغ تسهیالت دریافتی نیز 
توسط  بانکی  به صورت چک  روز محضر 

نماینده بانک مسکن به فروشندة   
  آپارتمان تحویل داده می شود )سنا، 

.)1396

نام  شامل  اوراق  این  معامالتی  نماد 
و  می  باشد  انتشار  آخر سال  رقم  دو  و  ماه 
برای  نماد   24 حاضر  حال  در  مجموع  در 
وجود  مسکن  تسهیالت  حق تقدم  اوراق 
 »9504 »تسه  نماد  مثال  عنوان  به  دارد. 
ماه  تیر  در  که  می باشد  اوراقی  به  مربوط 

سال 1395 منتشر شده است. مدت اعتبار 
مدت  به  انتشار  تاریخ  از  منتشره  اوراق 
بانک  نظر  با  مدت  این  که  است  سال  دو 
دو  تا  حداکثر  خاص  شرایط  در  و  مسکن 
اوراقی  لذا  قابل تمدید است  دوره 6 ماهه 
از زمان اعتبار آنها زمان کمتری باقی  که 
هستند،  متفاوتی  قیمت  دارای  است  مانده 
برای  جداگانه ای  معامالتی  نماد  بنابراین 
می یابد  اختصاص  اوراق  این  به  ماه  هر 
در  دیگر  اهمیت  حائز  نکته   .)1396 )سنا، 
مورد اوراق تسهیالت مسکن این است که 
دارندگان آن از تاریخ خرید اوراق به مدت 
فروش  به  نسبت  نمی توانند  ماه   4 حداقل 
مدت،  این  انقضا  از  و پس  کنند  اقدام  آن 
چنان چه  دارد.  معامله  قابلیت  آن ها  اوراق 
گیرد  قرار  معامله  مورد  دوباره  اوراق  این 
باز هم از تاریخ معامله جدید، نمی توان به 
مدت 4 ماه معامله ای روی آن انجام داد. 
از این رو دارندگان اوراق تسهیالت مسکن 
مدنظر  همواره  را  مهم  موضوع  این  باید 
دچار  اوراق  این  معامالت  در  تا  قرار دهند 
ضرر و زیان نشوند. همچنین، سرمایه گذار 
هنگام خرید و فروش این اوراق، مبلغی به 
می کند.  پرداخت  معامالت  کارمزد  عنوان 
نرخ کارمزد اوراق تسهیالت مسکن عبارت 

است از:

0/49 درصدکارمزد خرید
0/24 درصدکارمزد فروش

جدول1- کارمزد معامالت تسه

)سنا، 1396(

ی
الم

 اس
یه

رما
ر س

ازا
ن ب

ولت
ب

13
96

ن 
ستا

تاب
 /

م 
ده

وز
ه ن

ار
شم

 /
م 

نج
ل پ

سا

سازمان بورس و اوراق بهادار 
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی

8



راهکارهای 
تعادل بخشی 
بازار اوراق 
تسهیالت مسکن

ــاس  ــر اس ــی اوراق ب ــت اصل ــه قیم از آن جایی ک
ــه  ــود، ن ــن می ش ــورس تعیی ــا در فراب ــه و تقاض عرض
ــری  ــازمان دیگ ــچ س ــه هی ــکن بلک ــک مس ــا بان تنه
هــم نمی توانــد بــه صــورت مســتقیم در قیمــت اصلــی 
ــک  ــار آن ی ــن در کن ــد؛ بنابرای ــذار باش اوراق تأثیرگ
ــه  ــرای عــدم ورود ســفته بازها ب ســری کنترل هایــی ب
ــه  ــای پنج گان ــود. راهکاره ــام می ش ــازار انج ــن ب ای
ــرح  ــه ش ــه« ها ب ــازار »تس ــه ب ــی ب ــرای تعادل بخش ب

ذیــل اســت:

تســهیالت  اوراق  عرضــه  آن جایی کــه  از   -1
ــر از تقاضــا  ــب کمت ــه مرات ــت و ب ــًا ثاب مســکن تقریب
همــکاری  بــا  مســکن  بانــک  بنابرایــن،  اســت، 
ــفته بازان  ــور س ــری از حض ــت جلوگی ــورس جه فراب
ــقف  ــت. س ــام داده اس ــی انج ــازار اوراق اقدامات در ب
بــه  تهــران  در  مســکن  تســهیالت  اوراق  خریــد 
صــورت انفــرادی 600 میلیــون ریــال بــه اضافــة 200 
میلیــون ریــال تســهیالت جعالــه بــا نــرخ ســود 17/5 
ــادل  ــه مع ــت ک ــاله اس ــت 12 س ــد و بازپرداخ درص
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ــرای دریافــت تســهیالت مســکن  ســقف تعییــن  شــده ب
و در مجمــوع 160 ورقــه اســت کــه 40 ورقــه آن بابــت 
ــه مســکن  ــال تســهیالت جعال دریافــت 200 میلیــون ری
ــت  ــت محدودی ــدم رعای ــورت ع ــود و در ص ــد ب خواه
فــوق، معامــالت فــرد در همــان روز ابطــال خواهــد شــد. 
ــد بیــش از ســقف  همچنیــن، ثبــت درخواســت های خری
تعییــن  شــده صرفــًا توســط بانــک مســکن یــا کارگــزاری 
ــقف  ــن، س ــت. همچنی ــام اس ــل انج ــکن قاب ــک مس بان
تســهیالت خریــد و ســاخت مســکن در مراکــز اســتان ها 
و شــهرهای بــاالی 200 هــزار نفــر، 500 میلیــون ریــال 
ــا  ــه ب ــهیالت جعال ــال تس ــون ری ــة 200 میلی ــه اضاف ب
نــرخ ســود 17/5 درصــد و بازپرداخــت 12 ســاله و ســایر 
ــة  ــه اضاف ــال ب ــون ری ــه 400 میلی ــهری ب ــق ش مناط
ــود  ــرخ س ــا ن ــه ب ــهیالت جعال ــال تس ــون ری 200 میلی
ــن  ــت. بنابرای ــاله اس ــت 12 س ــد و بازپرداخ 17/5 درص
متقاضیــان دریافــت  تســهیالت 500 و 400 میلیــون 
ــهیالت  ــه تس ــب 100 و 80 ورق ــه ترتی ــد ب ــی بای ریال

ــد. ــداری کنن ــکن را خری مس
ــن در  ــه زوجی ــه ب ــهیالتی ک ــقف تس ــن، س همچنی
ــت  ــال اس ــون ری ــرد، 1200 میلی ــق می گی ــران تعل ته
ــت.  ــه اس ــهیالت جعال ــال آن تس ــون ری ــه 200 میلی ک

ــی جمعــًا  ــرای تســهیالت 1200  میلیــون ریال بنابرایــن ب
ــن،  ــش از ای ــا پی ــود. ت ــداری ش ــد خری ــه بای 240 ورق
ــق  ــکن از طری ــه مس ــهیالت جعال ــت تس ــقف دریاف س
اوراق تســه تــا 100 میلیــون ریــال بــرای متقاضیــان ایــن 
تســهیالت ممکــن بــود، امــا بــر اســاس بخشــنامه خــرداد 
مــاه ســال 1396 بانــک مســکن اعطــای ایــن تســهیالت 
ــی و  ــه تنهای ــر از محــل اوراق تســه ب ــا ســقف دو براب ت
ــر  ــپرده امکان پذی ــا س ــه ب ــهیالت جعال ــا تس ــوأم ب ــا ت ی
ــا  ــه ت ــهیالت جعال ــای تس ــن، اعط ــت. بنابرای ــده اس ش
ــرای  ــی ب ــًا در صورت ــال صرف ــون ری ــقف 200 میلی س
ــتفاده از  ــه تقاضــای اس ــر اســت ک ــان امکان پذی متقاضی
جعالــه هم زمــان بــا تســهیالت فــروش اقســاطی خریــد 
مســکن اعــم از تســهیالت انفــرادی و زوجیــن بــه بانــک 
مســکن مربوطــه ارائــه شــده باشــد )ســنا، 1396/12/28(.
ــاز و  ــا مجتمع س ــی و ی ــب تعاون ــه در قال ــرادی ک اف
ــکونی  ــد مس ــاز واح ــه ساخت وس ــدام ب ــازی اق انبوه س
کــرده و بــرای ساخت وســاز از ایــن اوراق اســتفاده 
واحــد  هــر  احــداث  جهــت  می تواننــد  می کننــد، 
مســکونی از ســقف تســهیالتی بانــک مســکن اســتفاده 
نماینــد. ایــن افــراد امــکان خـــرید بیــش از 140 ســهم 
ــتناد  ــه اس ــورس ب ــد و شــرکت فرابـ اوراق در روز را دارن
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گــزارش و مجــوزی کــه بانــک مســکن بــه آن هــا 
انبوه ســاز  افــرادی کــه مجتمع ســاز و  بــه  می دهــد 
هســتند، اجــازه می دهــد کــه در یــک روز بیــش از 140 
برگـــه را خریــداری کننــد. ایــن روش یکــی از روش هــای 
کنتــرل بــرای جلوگیــری از ســفته بازی بــوده اســت 

)مســتوفی، 1393(.
از ســفته بازی، محدودیــت  بــرای جلوگیــری   -2
ــان  ــا آب ــده ت ــر  ش ــداران اوراق منتش ــرای خری ــروش ب ف
ــان  ــدگان اوراق آب ــرای دارن ــه مــدت دو مــاه و ب 1394 ب
ــاه در  ــار م ــدت چه ــه م ــد از آن ب ــای بع 1394 و ماه ه
نظــر گرفتــه شــده اســت. پــس از اعمــال محدودیــت دو 
ماهــه و چهــار ماهــه فــروش اوراق تســهیالت مســکن، 
ــادی در معامــالت  ــا حــد بســیار زی ــزه ســفته بازی ت انگی
ایــن اوراق کاهــش یافتــه و می تــوان گفــت، بیــش از 95 
درصــد معامــالت صــورت گرفتــه در ایــن بــازار از ســوی 
ــود  ــق می ش ــن اوراق محق ــی ای ــدگان نهای مصرف کنن

ــی، 1394(. )اروج
ــن  ــه ای ــب عرض ــه جان ــرای اینک ــن ب 3- همچنی
اوراق تقویــت شــود بــه صندوق هــای ســرمایه گذاری 
بــا درآمــد ثابــت اجــازه داده شــده تــا در بانــک مســکن 
ــد  ــورس عرضــه کنن ســپرده گذاری کــرده و اوراق را در ب

ــان  ــا گذشــت زم ــب عرضــه را ب ــن موضــوع جان ــه ای ک
ــورس و  ــازمان ب ــاس، س ــن اس ــر ای ــد. ب ــت می کن تقوی
ــالوه  ــه ع ــرد ک ــف ک ــا را موظ ــادار صندوق ه اوراق به
ــک  ــی، در بان ــپرده های معمول ــپرده گذاری در س ــر س ب
اوراق را  ایــن  نیــز ســرمایه گذاری کــرده و  مســکن 
خریــداری کننــد. در مــورد آمــار شــاخص معامــالت 
ــپرده گذاری در  ــد س ــار جدی ــز آم ــورس نی ــازاد در فراب م
ــر  ــورس، بیانگ ــازاد فراب ــالت م ــاخص معام ــوص ش خص
ایــن مســئله اســت کــه هــر معاملــه ای کــه در بــازار ایــن 
ــه تســهیالت می شــود  ــرد، منجــر ب اوراق صــورت می گی
ــه ایــن ترتیــب وقتــی حجــم معامــالت از یــک واحــد  ب
ــورت  ــفته بازی ص ــود س ــوم می ش ــود، معل ــتر می ش بیش
ــه اخــذ تســهیالت منجــر نشــده اســت.  ــه چــون ب گرفت
تیــز مــاه 1397 حــدود  ایــن شــاخص در ســنوات 
2/5 درصــد بــوده اســت )توکلــی، 1393(. شــاخص 
ــالت  ــم معام ــوع حج ــت از مجم ــارت اس ــفته بازی عب س
اوراق تســهیالت مســکن در یــک مــاه بــه اضافــة حجــم 
انصــراف منهــای میــزان اوراق تســهیالت اســتفاده شــده 
ــازار )کل اوراق  ــزان حجــم کل اوراق در ب ــر می تقســیم ب
موجــود در بــازار در مــاه پیــش بــه اضافــة اوراق منتشــره 

ــر(. ــاه اخی در م
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در بعد فقهی این معامالت دو سوال مطرح است:
1. بانک تحت چه عنوانی این امتیاز )حق تقدم تسهیالت مسکن( را به  سپرده گذار می دهد؟

2. سپرده گذار تحت چه عنوانی این امتیاز )حق تقدم تسهیالت مسکن( را به دیگری واگذار 
می کند؟

بعد از بحث و بررسی فقهی، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به این جمع بندی 
رسید که:

1. بانک ها می توانند در سپرده های سرمایه گذاری که بر اساس قرارداد وکالت می باشند، 
به سپرده گذاران افزون بر سود بانکی امتیاز استفاده از تسهیالت بانکی نیز اعطا کنند و این 

منافاتی با قرارداد وکالت ندارد.
2. سپرده گذاران می توانند امتیاز اعطایی را خودشان استفاده کنند یا به صورت مجانی در 
اختیار دیگری قرار دهند کما اینکه می توانند بر اساس قرارداد بیع یا صلح و در مقابل دریافت 

عوض به دیگری واگذار کنند.
3. معامله واگذاری می تواند به صورت توافقی بین افراد باشد کما اینکه می تواند به صورت 

رسمی در بازار اوراق بهادار صورت پذیرد.

بررسی فقهی
 اوراق تسهیالت مسکن
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ــق  ــکن و دادن ح ــهیالت مس ــی اوراق تس ــاد فقه ــام ابع در مق
تقــدم تســهیالت مســکن بایــد بیــان داشــت کــه قــرارداد اولــی کــه 
ــده نمــوده و ســرمایه  خــود  ــک مســکن منعق ــا بان ســپرده گذاران ب
را در آن بانــک ســپرده نمــوده تــا هــم از ســود و هــم از تســهیالت 
خریــد مســکن برخــوردار گردنــد، در قالــب عقــد وکالــت می باشــد.

ــت ســرمایه   ــد وکال ــب عق ــک در قال ــح بیشــتر این کــه بان توضی
ــب  ــت از طــرف ســپرده گذاران در قال ــه وکال ــرده و ب ــت ک را دریاف
عقــود اســالمی ســرمایه گذاری می نمایــد و مطابــق شــروط ضمــن 
عقــد وکالــت کــه بــه امضــای طرفیــن رســیده اســت، متعهــد اســت 
ــرمایه گذاری  ــه س ــه در نتیج ــودی ک ــت س ــر پرداخ ــالوه ب ــه ع ک
ــه  ــز ب ــدم تســهیالت مســکن را نی ــق تق ــده اســت، ح حاصــل ش

ــد.  ــل ده ــپرده گذاران تحوی س
ــا  ــت از طــرف ســپرده گذار ب ــه وکال ــک ب ــارت دیگــر بان ــه عب ب
داشــتن حــق توکیــل، وجــه ایــن ســپرده را طبــق قانــون عملیــات 
ــه را  ــکار گرفتــه و منافــع حاصل ــا بطــور مشــاع ب ــدون رب بانکــی ب
ــا  ــوط ب ــررات مرب ــه و مق ــق آئین نام ــه طب ــس از کســر حق الوکال پ
داشــتن حــق مصالحــه منافــع بانــک و ســپرده گذاران بــه تناســب 
مبلــغ و مــدت بــکار گرفتــه شــده تأدیــه خواهــد نمــود. )موسســه  

ــران، 1376ش، ص109( ــی  بانکــداری  ای عال
»وکالــت«، در لغــت بــه معنــای تفویــض کــردن و واگــذار 
ــه موجــب آن  نمــودن اســت. و  در اصطــالح، عقــدی اســت کــه ب
یکــی از طرفیــن، طــرف دیگــر را بــرای انجــام امــری نایــب خــود 
ــای  ــت اعط ــد وکال ــر عق ــف اث ــن تعری ــاس ای ــر اس ــد. ب می نمای
ــورد  ــل را در م ــدام وکی ــوکل اق ــه م ــا ک ــن معن ــت اســت؛ بدی نیاب
ــه او  ــته و ب ــود دانس ــدام خ ــة اق ــه منزل ــی، ب ــال حقوق ــام اعم انج
اختیــار می دهــد کــه بــه نــام و حســاب مــوّکل تصرفاتــی را انجــام 
ــل ایجــاد ســلطه و  ــرای وکی ــت ب ــا وکال ــه آنکــه مــوّکل ب دهــد ن
ــه  ــد. بنابرایــن، وکیــل نســبت ب والیــت مســتقل بنمای
ــی کــه انجــام می دهــد، در  ــار اعمال آث
ــد  ــوده و آنچــه می کن حکــم واســطه ب
ــرای خــود. ــه ب ــرای مــوّکل اســت ن ب

بنابرایــن بانــک می  توانــد در قالــب عقــد وکالــت 
فعالیت هــای تجاری ســودآور انجــام داده و در قبــال دریافت 
حق الوکالــه خویــش، ســود و نیــز حــق تقدم تســهیالت 
ــه ســپرده گذاران پرداخــت  مســکن را ب

نمایــد.

عقد وکالت در اوراق 
تسهیالت  مسکن

تبیین 
فقهی 
مصوبه 
کمیته 
فقهی
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ــأله  ــن موضــوع، مس ــی ای ــاد فقه ــن ابع ــه تبیی در ادام
طــرف  از  مســکن  تســهیالت  تقــدم  حــق  انتقــال 
ــه  ــد ک ــی می باش ــران، موضوع ــه دیگ ــپرده گذاران ب س
ــام  ــح انج ــخص و صحی ــراردادی مش ــب ق ــد در قال بای
ــن  ــال ای ــرای انتق ــح ب ــد صل ــع و عق ــد بی ــرد. دو عق گی
حــق مطــرح شــده اســت کــه بایــد انتقــال حــق در ایــن 

ــود. ــی نم ــی بررس ــر فقه ــا را از نظ قالب ه

عقد بیع 

ــه  ــود ک ــوان نم ــد عن ــع بای ــد بی ــب عق ــورد قال در م
آنچــه مــورد تأمــل اســت ایــن می باشــد کــه چــه 
ــی،   ــه عبارت ــع و ب ــد بی ــوع عق ــد موض ــوری می توان ام
ــع  ــن بحــث موضــوع بی ــود. آنچــه در ای ــع ش ــع واق مبی
ــت  ــکن اس ــهیالت مس ــدم تس ــق تق ــود، ح ــع می ش واق
بنابرایــن نوعــی حــق مبیــع واقــع شــده و بایــد دیــد کــه 
اساســًا حــق قابلیــت ایــن را دارد کــه در عقــد بیــع مبیــع 
واقــع شــود و یــا این کــه مبیــع فقــط بایــد عیــن باشــد.

انواع مال
از منظــر فقهــی معمــوال مــال بــه اعتبــار وجــود آن در 

خــارج بــه ســه قســم تقســیم می شــود: 
1. عین، 

2. منفعت،
3. حق.

قرارداد 
انتقال 
حق تقدم 
تسهیالت 
مسکن
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آیت اهلل مکارم شیرازی 
معتقد است: »ممکن 

نیست از اجرای احکام 
بیع بر فروش این قبیل 
حقوق مانع شویم، زیرا 

فروش آن ها در نزد 
عرف شایع است به 

طوری که همه آن را 
قبول دارند و مانعی از 
اطالق بیع بر آن ها نیز 
وجود ندارد و عمومات 
کتاب و سنت نیز شامل 

حال آن ها است«. 

ایــن اقســام در بیــان حضــرت امــام )ره( ایــن 
چنیــن آمــده اســت کــه: »در صورتــی که شــرط 
گــردد کــه مبیــع و مــال مــورد معاملــه در بیــع، 
عیــن باشــد، منظــور از عیــن، همــان مفهومــی 
اســت کــه در برابــر منفعــت و حــق قــرار دارد«. 

ــی، 1415ق، ج1، ص16( )خمین
ــود  ــه وج ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه مال ــن ب عی
ــری  ــواس ظاه ــا ح ــد و ب ــته باش ــی داش خارج

ــّس باشــد.  ــل ح قاب
ــه  ــود ک ــه می ش ــده ای گفت ــه فای ــت: ب منفع
از اشــیاء خارجــی بــه دســت می آیــد. مــال 
بــودن منفعــت در میــان فقهــاء، محــل اختــالف 
اســت. برخــی از آنــان، منفعــت را از اقســام 
ــا، ج4، ص210(  ــی، بی ت ــمرده اند )خوی ــال ش م
ــار  ــال را در کن ــر م ــی دیگ ــه برخ ــی ک در حال
ــر  ــدی را ب ــم واح ــرده و حک ــر ک ــت ذک منفع
ــی، 1413ق، ج1،  ــد. )نائین ــان کرده ان ــا بی آن ه

ص206(
ــی  ــای اصطالح ــان معن ــاء در بی ــق: فقه ح
ــه  ــی آن را ب ــد. برخ ــر دارن ــالف نظ ــق اخت ح
»ســلطنت برشــیء« تعبیــر کــرده و آن را مرتبــه 
)نائینــی،  برشــمرده اند.  ملکّیــت  از  ضعیفــی 
1413ق، ج1، ص92( برخــی نیــز حــق را نوعــی 
ج1،  1421ق،  )یــزدی،  می داننــد.  »ملــک« 

ص55( گروهــی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه حــق، 
بــه طــور مســتقل از جانــب شــارع وضــع شــده و 
عبــارت اســت از ســلطنت بــر غیــر. )اصفهانــی،  

ص217( 1398ق، 
اکثــر فقیهــان امامیــه، عینیــت را در بیــع 
ــی  ــان تعریف ــوم آن ــی عم ــد ول ــرط می دانن ش
از عیــن ارائــه نکرده انــد و فقــط بــه بیــان 
ــد.  ــر آن پرداخته ان ــدف از ذک ــق آن و ه مصادی
قانونگــذار نیــز بــه تبــع فقهــاء از همیــن رویــه 
تبعیــت کــرده و مطابــق مــاده 338 قانــون مدنی 
در تعریــف بیــع مقــرر کــرده اســت کــه: »بیــع 
تملیــک عیــن اســت، بــه عــوض معلــوم«. ولــی 
ــراد  ــه م ــت و ن ــرده اس ــف ک ــن را تعری ــه عی ن

ــوده اســت. ــان نم ــود از آن را بی خ
ــت را در  ــه عینی ــان ک ــر فقیه ــل اکث در مقاب
مبیــع شــرط می داننــد، برخــی نیــز دلیلــی 
ــوده،  ــل نب ــان قائ ــه اعی ــع ب ــر اختصــاص مبی ب
ــوق  ــع و حق ــان، مناف ــم از اعی ــه آن را اع بلک
ــالوه  ــیرازی ع ــکارم ش ــت اهلل م ــد. آی می دانن
ــته  ــع دانس ــامل مناف ــع را ش ــه مبی ــن ک ــر ای ب
ــد،  ــر کرده ان ــع تعبی ــه بی ــع، ب ــک مناف و از تملی
حتــی بیــع حقــوق را نیــز قابــل انــکار نمی دانــد؛ 
چنــان کــه در بیــن عقــالء نیــز فروش ســرقفلی، 
حــق انشــعاب آب و بــرق و تلفــن امــری رایــج 
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امام خمینی)ره(، 
می فرماید: »همه 

می پذیرند که اگر عوض 
عین نباشد، بیع صحیح 
است. از آنجا که فرق 

بین عوض و معوض فقط 
اعتبار انشاء است و اما 
در واقع هر یک از آن ها، 
عوض دیگری است، پس 
ماهیت بیع مبادله بین 

آن ها می باشد و هر یک از 
آن ها عوض دیگری قرار 
داده شود، پس عین، بدل 
از ثمن است و ثمن، بدل 
از عین می باشد. بنابراین 

چنان که در جانب 
ثمن)عوض( عینیت شرط 
نیست، در جانب عوض 
دیگر)مبیع( نیز عینیت 

شرط نمی باشد؛ زیرا بین 
این دو از جهت عوض و 

معوض بودن فرقی نیست 
)فرق بین آن دو اعتباری 

است نه واقعی( «.

و متــداول اســت و بــه ایــن دلیــل معتقــد اســت: 
ــر  ــع ب ــکام بی ــرای اح ــت از اج ــن نیس »ممک
ــرا  ــع شــویم، زی فــروش ایــن قبیــل حقــوق مان
فــروش آن هــا در نــزد عــرف شــایع اســت بــه 
طــوری کــه همــه آن را قبــول دارنــد و مانعــی 
ــدارد و  ــود ن ــز وج ــا نی ــر آن ه ــع ب از اطــالق بی
ــال  ــامل ح ــز ش ــنت نی ــاب و س ــات کت عموم
1425ق،  )مکارم شــیرازی،   اســت«.  آن هــا 

ــص 14-15( ص
امــام خمینــی)ره( نیــز ضمــن رد شــرط 
عینیــت در مبیــع، در تأییــد ایــن کــه الزم 
ــه  ــد: »هم ــن باشــد، می فرمای ــع عی نیســت مبی
می پذیرنــد کــه اگــر عــوض عیــن نباشــد، بیــع 
صحیــح اســت. از آنجــا کــه فــرق بیــن عــوض 
ــا در  ــاء اســت و ام ــار انش ــط اعتب ــوض فق و مع
واقــع هــر یــک از آن هــا، عــوض دیگری اســت، 
پــس ماهیــت بیــع مبادلــه بیــن آن هــا می باشــد 
و هــر یــک از آن هــا عــوض دیگــری قــرار داده 
شــود، پــس عیــن، بــدل از ثمــن اســت و ثمــن، 
بــدل از عیــن می باشــد. بنابرایــن چنــان کــه در 
جانــب ثمن)عــوض( عینیــت شــرط نیســت، در 
جانــب عــوض دیگر)مبیــع( نیــز عینیــت شــرط 

نمی باشــد؛ زیــرا بیــن ایــن دو از جهــت عــوض 
و معــوض بــودن فرقــی نیســت )فــرق بیــن آن 
ــی،  ــی( «. )خمین ــه واقع ــت ن ــاری اس دو اعتب

1421ق، ج1،  صــص31-32(
ــز کالم فقهــاء معاصــر  ــان نی امــروز حقوق دان
را در شــرط نبــودن مبیــع در عیــن بــودن قبــول 
ــن  موضــوع هســتند کــه  ــه ای ــل ب  داشــته و قا ئ
ــا  ــرق و ی ــاز آب، ب ــع ســرقفلی و امتی امــروزه بی
تلفــن، امــری رایــج و شــایع اســت و کســی در 
ــح  ــا صل ــه ی ــة معّوض ــداق هب ــرف آن را مص ع
معــوض و یــا اجــاره و امثــال اینهــا نمی دانــد. و 
ــع  ــرط مبی ــودن را ش ــن ب ــه عی ــی ک حقوق دانان
ــر اســاس اصــل  ــالت را ب ــن  معام ــد،  ای می دانن
آزادی قراردادهــا و مــاده 10 قانــون مدنــی مجاز 
دانســته و تعبیــر بیــع را امــری تســامحی تلقــی 

ــری، 1418ق، ج4، ص24( ــد. )طاه می کنن
بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه کــه منافــع و حقوق 
ــع  ــد بی ــع در عق ــوان مبی ــه عن ــد ب ــز می توانن نی
ــن حــق تقــدم تســهیالت  ــد، بنابرای ــرار بگیرن ق
مســکن نیــز قابلیــت انتقــال بــه غیــر در قالــب 

عقــد بیــع را دارد.
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عقد  صلح
از آنچــه در مــورد احــکام و قواعــد حاکــم بــر 
عقــد بیــع بیــان شــد، بــه ایــن نتیجــه خواهیــم 
ــع در  ــال بی ــی انتق ــق اول ــه طری ــه ب ــید ک رس
ــرا  ــود. زی ــح خواهــد ب ــح صحی ــد صل ــب عق قال
در عقــد صلــح ســخت گیری کمتــری شــده 
ــب یکــی  ــوان در قال ــراردادی را نت و چنانچــه ق
ــوال  ــود، معم ــرح نم ــی مط ــود فق ــود معه از عق
ــه در آن  ــد ک ــتفاده می کنن ــح اس ــد صل از عق
توســعه بیشــتری از نظــر احــکام و قواعــد حاکــم 

ــر آن شــده اســت.  ب
در قانــون مدنــی بــرای صلــح تعریفــی نشــده 
بلکــه در مــاّدة 752 بــه ذکــر اقســام و مــوارد آن 
اکتفــا شــده اســت، لــذا شــارحین قانــون مدنــی 
در کتــب حقوقــی هــر کســی طبــق  نظــر خــود 
ــه داده اســت و فقهــا نیــز در  از آن تعریفــی ارائ
فقــه از آن تعریفــی کرده انــد کــه در واقــع ایــن 
ــن  ــا و مبّی ــی گوی ــدام از جهت ــر ک ــف ه تعاری

ماهیــت صلــح اســت.

دکتــر ســید حســن امامــی در تعریــف صلــح 
چنیــن گفتــه اســت: »صلــح مصــدر اســت و بــه 
معنــای آشــتی و تســالم و توافــق، و در اصطــالح 
ــت  ــری اس ــر ام ــالم ب ــی و تس ــارت از تراض عب
ــا  ــت و ی ــا منفع ــد ی ــن باش ــک عی ــواه تملی خ
اســقاط دیــن و یــا حــق و یــا غیــر آن« )امامــی، 

بی تــا، ج2، ص315(.
ــن  ــح« را ای ــرودی »صل ــری لنگ ــر جعف دکت
ــارت  ــح عب ــت: »صل ــرده اس ــف ک ــن تعری چنی
ــا انتفــای یــک  ــرای ایجــاد ی اســت از توافــق ب
ــتگی  ــه بس ــدون اینک ــی ب ــر حقوق ــد اث ــا چن ی
بــه احــکام خاّصــة عقــود معّینــه داشــته باشــد« 

ص135(. 1388ش،   )جعفری لنگــرودی، 
دکتــر مصطفــی عــدل از جمــع بیــن دو مــاّدة 
ــرده  ــتخراج ک ــی را اس 752 و 758 ق. م، تعریف
و در کتابــش آورده اســت و آن ایــن اســت کــه: 
ــب آن  ــه موج ــه ب ــت ک ــدی اس ــح، عق »صل
ــع  ــودی را قط ــازع موج ــن، تن ــن متعاقدی طرفی
ــد  ــری می نماین ــی جلوگی ــازع احتمال ــا از تن و ی

در قانون مدنی برای 
صلح تعریفی نشده 
بلکه در ماّدة 752 به 
ذکر اقسام و موارد آن 
اکتفا شده است، لذا 

شارحین قانون مدنی 
در کتب حقوقی هر 
کسی طبق  نظر خود 
از آن تعریفی ارائه 

داده است و فقها نیز 
در فقه از آن تعریفی 
کرده اند که در واقع 
این تعاریف هر کدام 
از جهتی گویا و مبّین 

ماهیت صلح است.
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ــة  ــور معامل ــن مزب ــب آن، طرفی ــه موج ــا ب و ی
دیگــری می نماینــد بــدون اینکــه شــرایط و 
احــکام خاّصــة آن معاملــه، الزم الّرعایــه باشــد« 

)عــدل، 1385ش، ص474(.
صلــح  تعریــف  در  انصــاري)ره(  شــیخ 
ــق  ــو تعل ــح و ل ــه الصل ــد: »أن حقیق مي فرمای
بالعیــن لیــس هــو التملیــک علــي وجــه المقابلــه 
و المعاوضــه، بــل معنــاه األصلــي هــو التســالم« 
بیانــي  بــه  ج3، ص13(  1415ق،  )انصــاری، 
ــالم  ــت از تس ــارت اس ــح عب ــد صل ــر عق کامل ت
ــن  ــه ای ــري ک ــر ام ــد ب ــن عق ــي طرفی و تراض
امــر ممکــن اســت تملیــک عیــن یــا منفعــت یــا 
اســقاط دیــن یــا حــق و یــا چیــزي جــز این هــا 

ج1، ص561( بی تــا،  باشــد.)خمینی، 
ــوع  ــه موض ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
صلــح از همــه عقــود دیگــر اعــم اســت و 
مفهــوم گســترده اي کــه عقــد صلــح نــزد 
ــن  ــت قرارگرفت ــته، ظرفی ــه داش ــان امامی فقیه
قرادادهــای نامعیــن و مســتحدث در عقــد صلــح 
وجــود دارد و لــذا انتقــال حــق تقــدم تســهیالت 
مســکن در قالــب عقــد صلــح را نیــز در صورتــي 
کــه مانعــي از عمومــات ادلــه صحــت عقــود در 
آن نباشــد، مي تــوان تحــت عنــوان عقــد صلــح 

ــت. ــح دانس صحی

فعلــی  رویــه  اوراق  ایــن  خصــوص  در 
این گونــه اســت کــه چنانچــه خریــداران در 
ــار  ــان انتش ــال از زم ــار اوراق )دو س ــورد اعتب م
اوراق( از تســهیالت اســتفاده ننماینــد، اوراق 
ــکان  ــده ام ــوده و دارن ــار ب ــد اعتب ــور فاق مذک
اســتفاده از تســهیالت را نخواهنــد داشــت و 
بانــک مربوطــه تعهــدی در اســترداد وجــه خریــد 
ــده آن نخواهــد داشــت. موضــوع  ــه دارن اوراق ب
مذکــور در گواهــی صــادر شــده توســط شــرکت 

قیــد می شــود.  مرکــزی  ســپرده گذاری 
مطــرح  اینجــا  در  کــه  ســوالی  بنابرایــن 
ــت  ــدم پرداخ ــا ع ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای می ش
وجــه بــه دارنــده اوراق در صورتــی کــه در مــدت 
ــر  ــد از نظ ــتفاده ننمای ــود اس ــق خ ــور از ح مذک

ــت؟  ــح اس ــی صحی فقه
در مقــام پاســخ بــه ایــن ســوال، کمیتــه 
تخصصــی فقهــی، بعــد از بررســی ابعــاد موضوع 
ــه  ــی ک ــه در صورت ــرد ک ــدی ک ــن جمع بن چنی
جزئیــات حقــوق خریــداران و نحــوه اعمــال آن 
ــدای انتشــار  ــه صــورت مقتضــی از همــان ابت ب
ــا وی  ــدار آن رســانده و ب ــه اطــالع خری أوراق ب

شیخ انصاري)ره( در 
تعریف صلح مي فرماید: 

»أن حقیقه الصلح و 
لو تعلق بالعین لیس 

هو التملیک علي وجه 
المقابله و المعاوضه، 
بل معناه األصلي هو 
التسالم« )انصاری، 

1415ق، ج3، ص13( 
به بیاني کامل تر عقد 
صلح عبارت است از 

تسالم و تراضي طرفین 
عقد بر امري که این امر 
ممکن است تملیک عین 
یا منفعت یا اسقاط دین 
یا حق و یا چیزي جز 

این ها باشد.

اعتبار اوراق
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اگر کسی اقدام به 
اسقاط احترام مال خود 
کند و به زیان خویش 
به کاری دست زند، 

دیگر حق ندارد به خاطر 
خسارتی که دیده است 
تقاضای جبران ضرر 

نماید. فقها برای اثبات 
این قاعده به حدیث: 

»الیحّل مال امرئ 
مسلم ااّل عن طیب 

نفس« )حالل نیست 
مال انسان مسلمان مگر 
از روی رضایت خاطر 
وی( تمسک می کنند. 

ــت آن،  ــاء مهل ــورت انقض ــود، در ص ــق ش تواف
ــه  ــودت وج ــدم ع ــه ع ــق و در نتیج ــال ح ابط
ــن  ــر ای ــز از نظ ــد آن نی ــت خری ــی باب پرداخت

ــی باشــد.  ــدون اشــکال م ــه ب کمیت
در مقــام تبییــن ایــن نظــر بایــد خاطــر نشــان 
کــرد کــه صاحبــان اوراق حــق تقــدم در صــورت 
شــفافیت ســازوکار و قوانیــن و جزئیــات آن، اگــر 
ــرده و اوراق  ــدم نک ــق تق ــال ح ــه اعم ــدام ب اق
مذکــور منقضــی شــد، چــون ایــن زیــان در اثــر 
ــه  ــورت گرفت ــان اوراق ص ــود صاحب ــدام خ اق
اســت، نمی تواننــد مدعــی جبــران ضــرر و 

ــان خویــش باشــند.  زی
توضیــح بیشــتر این کــه اقــدام، قاعــده ای 
ــد  ــن می باش ــاد آن چنی ــه مف ــت ک ــی اس فقه
کــه هــر کــس بــه ضــرر خــود نســبت بــه مــال 
خــود اقدامــی کنــد، در مــورد اقــدام وی کســی 
بــه نفــع او ضمــان قهــری یــا مســئولیت مدنــی 
ــا  ــارت دیگــر هــرگاه شــخصی ب ــه عب ــدارد. ب ن
ــه  ــد ک ــام ده ــی را انج ــی، عمل ــه و آگاه توج
موجــب ورود زیــان توســط دیگــران بــه او 
گــردد، واردکننــده زیــان، کــه شــخص دیگــری 
ــا  ــود. فقه ــد ب ــارت نخواه ــئول خس ــت، مس اس

ــتند  ــان را مس ــده زی ــئولیت واردکنن ــدم مس ع
ــدام« دانســته اند؛ )مصطفــوی، 1421ق،  ــه »اق ب
ــدام  ــا اق ــخص ب ــه ش ــان ک ــن بی ص57( بدی
ــش  ــت مال ــن حرم ــن رفت ــب از بی ــود موج خ
شــده اســت. در حقیقــت »اقــدام« در ایــن معنــا 
ــان  ــد ضم ــرای قواع ــرای اج ــت ب ــی اس مانع
ــرا »قاعــده  ــرام زی ــه قاعــده احت قهــری از جمل
احتــرام«، قاعــده ای اســت بــرای حمایــت شــرع 
از صاحبــان امــوال و تردیــد نیســتکه اگــر 
ــش  ــال خوی ــت م ــودش حرم ــال خ ــب م صاح
ــرار  ــرع ق ــت ش ــورد حمای ــازد، م ــع س را ضای
ج7،  1419ق،  )بجنــوردی،  گرفــت.  نخواهــد 

ص116(
ــال  ــرام م ــه اســقاط احت ــدام ب ــر کســی اق اگ
خــود کنــد و بــه زیــان خویــش بــه کاری دســت 
زنــد، دیگــر حــق نــدارد به خاطــر خســارتی کــه 
دیــده اســت تقاضــای جبــران ضــرر نمایــد. فقها 
بــرای اثبــات ایــن قاعــده بــه حدیــث: »الیحــّل 
ــس«  ــب نف ــن طی ــلم ااّل ع ــرئ مس ــال ام م
)حــالل نیســت مــال انســان مســلمان مگــر از 
ــد.  ــک می کنن ــر وی( تمس ــت خاط روی رضای

ــاری، 1415ق، ج3،  ص188-190( )انص
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