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محورهای همایش
محور اصلی« :توسعه ابزارهای مالی اسالمی»
سایر محورهای همایش:
نقش ابزارهای مالی اسالمی در افزایش تولید ملی
نقش ابزارهای مالی اسالمی در ایجاد اشتغال
آســیب شناســی ابزارهــا ،عقــود و قــرارداد هــای مالــی اســامی
رایــج در بــازار پــول ،ســرمایه و بیمــه ایــران
امــکان ســنجی و طراحــی روش هــای نویــن تامیــن مالــی
اســامی در راســتای نیازهــای جامعــه
فرصــت هــا و چالــش هــای پیــش روی ابزارهــای مالــی اســامی
در بــازار هــای مالــی ایــران و جهــان
مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

برگزار کننده:

| کلیه حقوق محفوظ است |
» نظــرات ارائــه شــده در ایــن مجموعــه صرفـاً منعکــس کننــده آراء
نویســندگان محتــرم مقــاالت بــوده و لزومــاً بیانگــر نظــرات مؤسســه
انجمــن مالــی اســامی ایــران نمیباشــد.
» نقــل تمــام یــا قســمتی از مقــاالت منــدرج در ایــن مجموعــه،
بــدون ذکــر مأخــد و نــام نویســنده مجــاز نمیباشــد.
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عنوان :مجموعه مقاالت سومین همایش مالی اسالمی
نشر :انجمن مالی اسالمی ایران
صفحه آرا :محمدهادی مداح
نوبت چاپ :ویرایش اول  -آبان 1397
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پیشگفتار
بسم اهلل الرحمن الرحیم
پـــس از گذشـــت چنـــد دهـــه از انقـــاب اسالمی و اســـتقرار نظـام
جمهوری اســامی در کشـــور ،ایـــن انتظـــار وجـــود دارد کـــه نظـــام
مالـــی کشـــور مـــا تـــا حــد ممکـــن بــا نظــام مالــی مــد نظــر اســام
انطبــاق داشـــته یـــا حداقــل تضــاد و تعارضــی بــا آن نداشـــته باشـــد.
خصوصــا اکنــون کــه در عرصــه بیــن الملــل شـــاهد آن هســتیم کــه
چــه در کشـــورهای اســامی و چــه در کشـــورهای غیر اســامی ،توجه
بسیاری بـــه مســـاله مالـــی اسـالمی اعـــم از بانکـــداری اسالمی ،بـازار
ســرمایه اســامی و ابزارهــای مخصــوص آن و مســـائل مربــوط بــه بیمــه
اســامی و تکافــل وجــود دارد ،ایــن نیاز بیشـــتر احســـاس میشـــود .در
کشـــور مــا بــرای پاســـخگویی بــه این نیــاز اقدامـــات مختلفـــی صورت
گرفتــه اســـت کــه از جملــه ی آنهـــا مــی تــوان بــه تصویــب قانـــون
بانکـــداری بـــدون ربا ،تشـــکیل کمیتـــه فقهی در ســـازمان بـــورس و
اوراق بهـــادار ،تشـــکیل شـورای فقهـــی در بانک مرکزی و ...اشـاره کرد.
اگرچــه ایــن اقدامــات هرکــدام در حرکــت بــه ســـمت نظــام مالــی
اســامی ســهم خاصــی داشـــته انــد امــا حقیقــت آن اســـت کــه تحقــق
نظــام مالــی اســامی نیازمنــد پژوهــش هایـــی جامـــع ،عمیــق و دقیــق
اســـت کــه بــدون وجــود نهادهــای پژوهشـــی و آموزشـــی کارآمـــد
کـــه حلقــه ی اتصــال بیـــن حــوزه هــای اجرایــی و پژوهشـــگران و
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اندیشـــمندان ایــن حــوزه باشــند ،ممکــن نیســت.
انجمـــن مالـی اسالمی ایـران نیـــز ،بـر همیـن اسـاس و بـا حمایـت
اندیشـــمندان حـــوزه ی مالـی اسالمی کشـــور در سـال 1394تاسـیس
شـــد .هـــدف اصلـی از تأسـیس ایـن انجمـن عبـــارت اسـت از  :ارتقای
جایـــگاه نظــام مالـــی اســامی (بانک،بورس و بیمـــه) درعرصـــه ملـــی
و بیــن المللـــی از طریـــق گســـترش ،پیشـــرد و ارتقــای علمــی دانــش
مالــی اســامی  ،توســعه کمــی و کیفی نیروهـــای متخصـــص و بهبـــود
بخشـــیدن بــه امــور آموزشـــی و پژوهشـــی در زمینــه مالی اســامی.
آرمــان مــا در انجمــن مالــی اســامی ایــران ،نزدیــک شـــدن بــه
نظام اقتصادی و مالـــی مـــد نظـــر اســـام نـاب اســـت که امیـدوارم بـا
اتــکال بـــه خداونـــد منــان و همراهی و پشـــتکار همه ی پژوهشـــگران،
فعــاالن و عاقــه منــدان حــوزه ی مالــی اســامی در ایــن مســـیر موفــق
باشــیم.
انجمـــن مالـــی اسالمی ایـــران در جهـــت نیـــل بـه اهـــداف خـود،
بـــا تفکیک و تخصصی تـــر کـــردن حـــوزه گســـترده مالـــی اســـامی
اقـــدام بـــه تشـــکیل یازده کمیته بصـــورت تخصصـــی نموده اسـت که
عبارتنـــد از :کمیتــه آمــوزش ،کمیتـــه پژوهــش و انتشــارات ،کمیتــه
بانکــداری اســامی ،کمیتــه بــازار کار مالــی اســامی  ،کمیتــه پایــش
و ارزیابــی مالــی اســامی  ،کمیتــه حســابداری و حسابرســی اســامی
 ،کمیتــه مهندســی مالــی اســامی ،کمیتــه حقــوق مالــی اســامی،
کمیتــه بیمـــه اســامی ،کمیته بیــن الملـــل و کمیته پذیـــرش و روابط
عمومــی.
یکـــی از برنامه هایـی کـــه انجمـن در راسـتای اهـداف خـود بـه آن
خواهـــد پرداخـــت ،برگـــزاری همایــش مالــی اســامی بصورت ســـاالنه
اســـت کـــه به لطف خداونـــد متعـــال ،ســومین همایش مالی اســامی
انجمــن بــا هـــدف تبییــن نقــش و جایـــگاه ابــزار هــای مالـــی کشـــور
در در ایجــاد اشــتغال و افزایــش تولیــد ملــی در  12آذر مــاه  96بــا
موفقیـت برگـــزار گردید.
محورهای سومین همایش عبارت بودند از:
نقش ابزارهای مالی اسالمی در افزایش تولید ملی
نقش ابزارهای مالی اسالمی در ایجاد اشتغال
آســیب شناســی ابزارهــا ،عقــود و قــرارداد هــای مالــی اســامی
رایــج در بــازار پــول ،ســرمایه و بیمــه ایــران
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امــکان ســنجی و طراحــی روش هــای نویــن تامیــن مالــی
اســامی در راســتای نیازهــای جامعــه
فرصــت هــا و چالــش هــای پیــش روی ابزارهــای مالــی اســامی
در بــازار هــای مالــی ایــران و جهــان
مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران
از مجمـــوع  51مقالـــه ای کـــه بـــرای ایــن همایــش ارســـال شـــد،
چهارده مقالـــه بـــه عنـوان مقـاالت برتـر شـــناخته شـده و در همایـش
ارائـــه گردیدنـــد .مجموعـه پیـــشرو ،شـامل مقـاالت برتـــر ارائـه شـده
در ایـــن همایــش میباشـــد .ایـــن مقـــاالت حــوزه هــای مختلــف مالــی
اســامی از جملــه مســـائل مربـــوط بــه بــازار ســرمایه ،بــازار پــول و
بانکهــا ،بــازار بیمــه و حــوزه حســـابداری را شـــامل میشـــوند.
تردیـــد نمی تـــوان داشـــت که اگـــر همکاری و همیاری اســـاتید و
ســـخنرانان عالیقــدر مدعــو وجــود نمیداشـــت ،نیــل بــه اهــداف مذکور
بــه گونــه ای کــه حاصــل گردیـــد ،میســـر نمیشـــد .لــذا وظیفــه خـــود
میدانــم از بــذل همـــکاری و همگامیهمـــه عزیزانـــی کـــه در برگـــزاری
ســومین همایـــش مالــی اســامی ،انجمــن مالــی اســامی ایــران را
یــاری کردنــد ،سپاســـگزاری نمایــم.
امیــد اســت حاصــل ایــن تــاش ،مــورد اســتفاده خواننــدگان عزیــز
قــرار بگیــرد.
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مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

9

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

فهرســت

مقاله اول  -------------------------------------صفحه 12
آســیب شناســی ابزارهــای مالــی اســامی در
بــازار ســرمایه ایران؛رهیافتــی بــه طراحــی اوراق
بهــادار اســامی
مقاله دوم  ------------------------------------صفحه 70
آسیبشناســی کاربــرد عقــد وکالــت در تجهیــز
و تخصیــص منابــع بانکــی در نظــام بانکــداری
ایــران
مقاله سوم  ----------------------------------صفحه 128
تبییــن ابزارهــای مالــی اســامی (صکــوک) در
بــازار ســرمایه ایــران
مقاله چهارم  ---------------------------------صفحه 164
طراحــی مــدل تعییــن نــرخ ســود در بــازار بیــن
بانکــی ایران
مقاله پنجم  ---------------------------------صفحه 210
امکانســنجی فقهــی اوراق بهــادار بــه پشــتوانه
دریافتنیهــای کارتهــای اعتبــاری
مقاله ششم  ---------------------------------صفحه 246
طراحــی صندوقهــای ســرمایهگذاری
مشــترک بینالمللــی اســامی؛گامی بــه ســوی
بینالمللــیشــدن بــازار ســرمایه ایــران
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مقاله هفتم  ---------------------------------صفحه 300
گواهــی ســپرده کاالیــی ،ابــزاری بــرای تامیــن
مالــی بخــش کشــاورزی
مقاله هشتم  ---------------------------------صفحه 338
امــکان ســنجی حقوقــی ،قانونــی و حاکمیــت
شــرکتی مؤثــر بــر زیرســاخت اقتصــاد اســامی
بــرای طراحــی ســاختار و اجــرای نهــاد «بــورس
ـکن» جمهــوری اســامی ایــران
مسـ ِ
مقاله نهم  -----------------------------------صفحه 386
چالــش هــای حقوقــی و شــرعی وصــول و
امهــال مطالبــات غیرجــاری
مقاله دهم  ----------------------------------صفحه 454
چارچــوب انفــاق در تخصیــص منابــع مالــی
شــخصی براســاس آموزههــای اســامی
مقاله یازدهم  --------------------------------صفحه 506
بورس ،صکوک اسالمی و اقتصاد مقاومتی
مقاله دوازدهم  -------------------------------صفحه 538
شــاخص هــای اساســی در یــک الگــوی مطلــوب
بانکداری اســامی
مقاله سیزدهم  -------------------------------صفحه 580
مقایســه معیارهــای ارزیابــی ریســک بانکهــا
بااســتفاده از دادههــای بــازار ســرمایه و دادههای
حســابداری :مــورد بانکهــای ثبتشــده نــزد
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ایــران
مقاله چهاردهم  ------------------------------صفحه 610
نقــش بانــک هــا و مؤسســات اعتبــاری در
حمایــتازفعالیــتهــایمولــدواشــتغالزایی
(با تأکید بر اصالح الگوی بانکداری)
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آسیب شناسی ابزارهای مالی اسالمی در
بازار سرمایه ایران؛

رهیافتی به طراحی اوراق بهادار اسالمی
سیدعباس موسویان 1حامد تاجمیرریاحی

2

چکیده
یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادي ،ارائه
روشهاي متنوع تأمین مالی در بازارهاي مالی کشور است .توسعه
دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها ،نهادها و ابزارهاي مالی
میباشد .کشوري قدرتمند است که بتواند ابزارهاي مالی مناسب،

 . 1استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

samosavian@yahoo.com
 . 2دانش آموخته دکتري مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق (علیه السالم)
hamedtajmir@gmail.com
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متنوع و اطمینان بخش را براي جذب سرمایهگذاريهاي داخلی و
خارجی طراحی نماید.
مقاله حاضر درصدد است پس از بررسی بازار اوراق بهادار
اسالمی در دنیا و ایران و تبیین جایگاه نسبی کشور در سطح دنیا
به چارچوبهایی دست یابد که براساس آنها بتوان اوراق بهادار
اسالمی را آسیب شناسی کرد .براساس بررسیهاي انجام شده در
اوراق منتشره

در بازار ایران چارچوبهاي آسیب شناسی

استخراج شد که هر چارچوب شامل مؤلفههایی میشود .براساس
این چارچوبها میتوان هر ورقه بهادار اسالمی را تحلیل نمود و
علت شیوع یا عدم شیوع آن را جستجو کرد .این چارچوبها
عبارت از بررسی بازیگران اصلی ،چارچوب اسالمی ،چارچوب
اقتصادي ،چارچوب مالی ،چارچوب حقوقی و چارچوب عملیاتی
است.
با استقراء انجام شده در زمینه ابزارهاي مالی اسالمی
طراحی شده در کشور میتوان چهار رهیافت عمده طراحی را
احصا نمود .رهیافتهاي؛ تطبیق ابزارهاي مالی متعارف با فقه
امامیه؛ تطبیق ابزارهاي مالی کشورهاي اسالمی با فقه امامیه؛
طراحی ابزار مالی جدید جهت جایگزینی ابزارهاي متعارف و
طراحی ابزار مالی جدید احصا نمود .پس از احصاء چارچوبهاي
آسیب شناسی اوراق بهادار اسالمی این مقاله در تالش است که
براساس چارچوب بیان شده چک لیستی از سواالت استخراج
13

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

نماید که پاسخگویی به این سواالت باعث اطمینان از استقبال و
شیوع ابزار مالی و جلوگیري از بروز آسیبهاي بیان شده میشود.
واژگان کلیدی :بازار سرمایه ،ابزار مالی اسالمی ،آسیب شناسی ،روش
تحقیق
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مقدمه
در سیاستهاي کلی «اقتصاد مقاومتی» که در تاریخ 29
بهمن سال  1392توسط رهبر معظم انقالب (دام ظله) ابالغ
گردید به مشارکت مردم در فعالیتهاي اقتصادي اشاره گردیده
است؛ به گونهاي که در بند یک آن آمده است« :تأمین شرایط و
فعالسازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههاي انسانی و
علمی کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن
مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهاي اقتصادي با تسهیل و تشویق
همکاريهاي جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات
کمدرآمد و متوسط» .مسلم ًا یکی از عرصههاي بروز و ظهور
مشارکت آحاد مردم و جامعه در فعالیتهاي اقتصادي ،بازار
سرمایه بخصوص بازار اولیه میباشد که توسعه آن وابسته به
توسعه ابزارها و نهادهاي دخیل در این بازار است.
رشد مطلوب بخش واقعی اقتصاد ،بدون وجود یک نظام
مالی کارا دست یافتنی نیست .یکی از مشکالت اصلی بخش
واقعی عدم تکافوي سرمایههاي پراکنده کوچک در دست مردم
براي انجام سرمایهگذاريهاي الزم است .سیستم مالی مطلوب
سیستمی است که بتواند به اندازه کافی به طراحی ابزارهاي
مناسب بپردازد تا افرادي که توانایی سرمایهگذاري دارند اما فاقد
سرمایه الزم هستند ،با استفاده از این ابزارها به تجمیع سرمایه-
هاي کوچک و پراکنده در دست مردم بپردازند .در طرف دیگر
افراد و سرمایهگذاران نهادي هستند که جهت سرمایهگذاري با
15
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توجه به حجم باالي سرمایه خود داراي انگیزههایی بیشتر از سود
هستند .وجود ابزارهایی که بتواند تمامی نیازها و انگیزههاي این
دسته از سرمایه گذاران را نیز مرتفع سازد ،نشانگر وجود سیستم
مالی مطلوب خواهد بود .به همین منظور متخصصان مالی در هر
بازار به فراخور نیازهاي اقتصاد خود به ابداع ابزارهاي بسیار
متنوعی اقدام کردهاند .تنوع این ابزارها بهگونهاي است که با
سالیق سرمایه گذاران مختلف سازگاري دارد (تاجمیرریاحی،
 ،1395ص .)45
تحوالت اقتصادي و صنعتی در دهه  1980از قبیل رونق
شدید اقتصادي ،رقابت شدید ،تغیر در سیاستهاي مالیاتی،
فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی و تشدید ابهامات در مورد آینده و
وجود ریسکهاي مختلف اثرهاي عمدهاي بر حوزه مالی داشته
است که از آن جمله به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
 انتشار انواع اوراق بهادار و معرفی روشهاي جدید
تأمین مالی
 نوآوري در خصوص طراحی ابزارهاي جدید براي
مدیریت ریسک
 توسعه استفاده از هوش مصنوعی و شبکه عصبی
براي حل مسائل و تصمیمگیري مالی
 ظهور مهندسی مالی
 استفاده از روشهاي ریاضی براي قیمت گذاري
ابزار مشتقه
16
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این تغییرات باعث گردید این تلقی حاکم گردد که
کشوري قدرتمند خواهد بود که بتواند از ابزارهاي مناسب ،متنوع
و مطمئن براي جذب سرمایه گذاري داخلی و خارجی استفاده
کند .البته باید توجه داشت که قوانین هر کشور کاربرد ابزارها و
فرصتها را در بازار سرمایه تعریف و مشخص مینماید
(جمشیدي ،1382 ،ص .)49
مقاله حاضر درصدد است پس از بررسی بازار اوراق بهادار
اس المی در دنیا و ایران و تبیین جایگاه نسبی کشور در سطح دنیا
به چارچوبهایی دست یابد که براساس آنها بتوان ابزارهاي مالی
و اوراق بهادار اسالمی را با ضریب اطمیان باالیی طراحی کرد.

ابزارهای مالی اسالمی
ابتدا پنداشته میشد ،بازار سرمایه اسالمی نمیتواند به پویایی
بازار سرمایه متداول باشد؛ چراکه وجود ابزارهاي بر پایه ربا در
این بازار ممنوع بود؛ و تصور میشد که صرفاً یک بازار سرمایه
ساده در چارچوب مالی اسالمی براي تأمین مالی پروژههاي
درازمدت امکانپذیر است .اما پیدایش صکوک ،این حقیقت را
ثابت کرد که خیلی از کارکردها و منابع بازار بدهی حتی در یک
ساختار مالی اسالمی نیز امکانپذیر هستند (ایوب ،محمد،2010 ،
ص .)251
بعد از اجراي موفق ایده بانکداري بدون ربا در خیلی از
کشورهاي اسالمی ،اندیشمندان مسلمان به فکر طراحی ابزارهاي
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مالی اسالمی افتادند و براي این منظور مطالعات گستردهاي بر
روي عقود شرعی و قابلیت آنها براي ابزارسازي صورت گرفت تا با
استفاده از آنها ابزارهاي مالی جایگزین ابزارهایی چون اوراق قرضه
و برخی انواع سهام ممتاز که بطور معمول مبتنی بر قرض با بهره
و ربا هستند ،طراحی کرد .انتشار اوراق بهادار اسالمی (صکوک)
براساس احکام مقدس شریعت اسالمی ،یکی از مهمترین
دستاوردهاي بانکداري و مالیه اسالمی است و از جمله
برجستهترین ابزار توسعه اقتصادي اسالمی است ،مشروط بر اینکه
در سازوکارهاي آن تمام اصول بنیادي که اقتصاد اسالمی را از
دیگر اقتصادها متمایز میسازد ،رعایت شود (موسویان،1391 ،
ص .)435
رشد بانکداري و مالی اسالمی به حرکت خود در دهه
گذشته مخصوصاً در زمینههاي صکوک و اوراق بهادار سازي
شتاب داده است .عالوه بر تعداد زیادي از محصوالت براي
خردهفروشی بانکی و ابزار سرمایهگذاري ،اوراق بهادارسازي در
چارچوب صنعت مالی اسالمی پیشرفت زیادي داشته است .در
حالی که ابزارهاي سرمایهگذاري مبتنی بر شرکت مثل
گواهیهاي مضاربه و گواهیهاي مدتدار مشارکت )PTC( 3از
اوایل دهه  1980رواج داشتهاند ،ابزارهاي پولی محلی و مبتنی بر
صکوک با روشهایی به غیر از شراکت از سال  1992بکار گرفته

participation term certificates
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میشدند (ایوب ،محمد ،2010 ،ص  .)321اوراق بهادار اسالمی
(صکوک) میتواند اصلیترین موتور محرک توسعه سیستم مالی
اسالمی مدرن باشد .اوراق بهادار اسالمی میتواند ابزار قدرتمندي
براي بسیج منابع بازار باشد که عملکرد نهادهاي مالی اسالمی را
قطع ًا تقویت خواهد کرد .به وجود آوردن صکوک ،نیازمند نظام
قانونی مؤثر و همه جانبه است که متأسفانه یکی از ضعفهاي
موجود است (منور اقبال و دیگران ،2008 ،ص .)150
صکوک به عنوان یک منبع جایگزین تأمین مالی مخصوص ًا
براي دولتها و اشخاص حقوقی محبوبیت یافته است .رشد آن در
اثر تقاضاي زیاد بازار سرمایه جهانی به عنوان ابزار سازگار با
شریعت بوده است .صکوک موقعیت عمدهاي در بین بازارهاي
سرمایه اسالمی با فراهم نمودن جایگزینی براي اوراق بهادار
متعارف که براي تأمین مالی مصارف بزرگ توسعهاي و سرمایهاي
شرکتهاي بزرگ و همچنین تسهیل مدیریت نقدینگی همراه با
سودآوري نهادهاي مالی اسالمی و سرمایهگذاران است ،دارد
(ایوب ،محمد ،2010 ،ص  .)278در نظام سرمایهداري که امروزه
در جهان متداول است ،براي پروژههاي بزرگی که به سرمایه
کالن نیاز دارند و سود یا درآمد هنگفتی نیز در پی دارند به
صدور اسناد بر پایه اوراق قرض با بهره اقدام میکنند و صاحبان
این اسناد چیزي جز بستانکارانی براساس بهره از صاحبان این
پروژهها نیستند و در مالکیت پروژهها یا در سود و درآمد حاصل
از آنها هیچگونه سهمی ندارند و فقط بهرهاي را که متناسب با
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بهره بازار پول است به دست میآورند ،در حالی که ابزارهاي مالی
اسالمی بهگونهاي طراحی شده اند که دارندگان اوراق به صورت
مشاع در فعالیتهاي واقعی اقتصاد حضور دارند و سود این
فعالیتها پس از کسر هزینههاي عملیاتی ،بین دارندگان اوراق
توزیع میشود (موسویان ،1391 ،ص .)435
واژه صکوک براي نخستین بار در سال  2002در جلسه
فقهی بانک توسعه اسالمی 4براي ابزارهاي مالی اسالمی پیشنهاد
شد .صکوک جمع صک به معناي سند و سفته است و معرب واژه
چک در فارسی است .اعراب این واژه را توسعه داده بر کلیه انواع
حوالهها ،تعهدات و اسناد مالی به کار بردند (نجفی ،1379 ،ص
 )65استاندارد شرعی شماره  17سازمان حسابداري و حسابرسی
نهادهاي مالی اسالمی )AAOIF( 5نیز صکوک را اینگونه تعریف
میکند :صکوک گواهیهایی با ارزش اسمی یکسان است که پس
از اتمام عملیات پذیرهنویسی ،بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج
در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا
مجموعهاي از داراییها ،منافع حاصل از دارایی یا ذينفع یک
پروژه یا یک فعالیت سرمایهگذاري خاص میشود( .سروش،
 ،1386ص )45

4

Islamic Development Bank
Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions
5
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به عبارت دیگر میتوان گفت :ابزارهاي مالی اسالمی
(صکوک) ،اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در
بازارهاي مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهاي مورد تأیید
اسالم طراحی شدهاند و دارندگان اوراق بصورت مشاع مالک یک
یا مجموعهاي از داراییها و منافع حاصل از آنها میباشند
(موسویان ،1391 ،ص .)310

پتانسیل صکوک در توسعه بازار سرمایه اسالمی
صکوک که یک محصول فرعی از صنعت در حال رشد
مالی اسالمی است  ،اعتبار خود را در تجهیز منابع و کاربرد مؤثر
براي سرمایهگذاران و استفادهکنندگان از منابع ثابت کرده است.
رشد آن متأثر از عوامل مختلفی؛ از جمله پتانسیل آن براي
مدیریت نقدینگی است .صکوک میتواند به عنوان ابزار سیاست
پولی (عملیات بازار باز) بکار برد .مثل سودان ،بانکهاي مرکزي
میتوانند صکوک را به منظور کنترل نقدینگی منتشر کنند
(التجانی ،2005 ،ص  )411به نظر ارسنت و یونگ ،حدود ًا یک
سوم از سرمایهگذاران در کشورهایی که اکثریت آنها مسلمان
هستند در جستجوي ابزارهاي سازگار با شریعت هستند؛  50یا
 60درصد دیگر اگر از لحاظ تجاري رقابتی باشند از محصوالت
مطابق با اصول شرعی استفاده میکنند .تعداد زیادي از کسب و
کارها در سطح شرکتی و همچنین در سطح بین المللی،
مخصوصاً در خاورمیانه ،راه حلهاي سازگار با شریعت را براي
مشکالت مالی پیشنهاد و ارائه میکنند .این امر پتانسیل عظیم
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ابزارهاي سرمایهگذاري سازگار با شریعت (صکوک) را تأیید
میکند.
کشورهاي اسالمی میتوانند از ظرفیت صکوک جهت
جذب منابع غیر مسلمانان و حتی جذب سرمایه از دیگر قارهها
استفاده کنند .در انتشار صکوک  800میلیون دالري توسط بانک
سرمایهگذاري ابوظبی 6که در چهارم دسامبر  2006منتشر شد
تقریباً  40درصد از سرمایهگذاران از اروپا بودند .در انتشار 3.52
میلیارد دالري صکوک نخیل 7نیز  %40از سرمایهگذاران از اروپا
بودند .تعدادي از شرکتهاي اروپایی و ژاپنی درصدد هستند که
بازار صکوک را براي جمعآوري منابع درازمدت مورد استفاده قرار
دهند ،مقدار زیادي از این منابع براي پروژههاي زیربنایی در
دنیاي اسالم الزم است و میتوان از طریق صکوک بدین منابع
دست یافت .همچنین آن منابع میتواند سنگ بنایی براي توسعه
وسیع این اقتصادها باشد .این امر میطلبد که کشورهاي اسالمی
در حال توسعه بطور فزایندهاي از صکوک براي تأمین مالی زیر
ساختها و توسعه پروژههاي خود استفاده کنند (ایوب ،محمد،
 ،2010ص .)570
توسعه صکوک بستگی به عواملی نظیر چارچوب نظارتی
مناسب ،سازگاري با شریعت ،رشد و توسعه افراد حرفهاي در بازار،

6

Abu Dhabi Investment Bank
Nakheel Sukuk
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سرمایهگذاران ،آموزش و سهیم شدن در اطالعات دارد .صکوک
پتانسیلی عظیم در رشد بازار سرمایه اسالمی در سطح جهانی
فراهم میسازد که براي توسعه پایدار صنعت مالی اسالمی
ضروري است .توسعه آن سرمایهگذاران زیادي از سراسر دنیا را به
جذب میکند .صکوک چارچوبی براي مشارکت تعداد زیادي از
افراد در پروژههاي مالی در بخشهاي عمومی و خصوصی ایجاد
میکند ،از جمله پروژههایی که زیربنایی نظیر جادهها ،پلها،
بندرها و فرودگاهها هستند .سود صکوک بستگی به درآمد تحقق
یافته توسط داراییهاي پایه یا پروژهها دارد .انتشار صکوک نیاز به
قوانین مناسبی دارد تا از منافع سرمایهگذاران و صادرکنندگان،
استانداردهاي حسابداري مناسب ،بررسی بازار هدف ،نظارت بر
قراردادهاي استاندارد شده ،جریان مناسب دادههاي مالی براي
سرمایهگذاران و فراهم نمودن استاندارد خدمات کیفی براي
مشتریان به طور کامل حفاظت کند (ایوب ،محمد ،2010 ،ص
.)570
توسعه صکوک در سطح بین المللی نیز مرهون نهادهاي
بین المللی است که در جهت آشنایی سرمایهگذاران و همچنین
تسهیل فرایند انتشار تالش میکنند ،نهادهایی مانند مرکز
مدیریت نقدینگی بحرین ،)LMC( 8مؤسسه رتبهبندي بین المللی

Liquidity Management Centre
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اسالمی )IIRA( 9و بازار بین المللی مالی اسالمی )IIFM( 10باید
کارهاي زیادي انجام دهند تا بازارهاي سرمایه اسالمی را به طرز
فزایندهاي فعال و کارآمد سازند.
متک ی بودن به صکوک اجاره ،که در طول چند سال
گذشته شاهد آن بودهایم ،ممکن است براي تحقق این پتانسیل
بازار کافی نباشد .ایجاد انواع صکوک بین المللی اسالمی،
سازماندهی شده توسط  IIFMبه عنوان نهاد واسط که تأمین
کننده ضروریات شرعی است؛ میتواند به عنوان مبنایی براي
ارتقاء همکاري در بین کشورهاي مسلمان و بازارهاي مالی مورد
استفاده قرار گیرد (آدم ،2005 ،صص.)400- 371

ابزارهای مالی اسالمی در دنیا
رشد صکوک در سال  2005و بعد از افزایش قیمت نفت
در کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس و مالزي آغاز
شد .شتاب انتشار صکوک از  11/3میلیارد دالر در سال  2005به
 37/6میلیارد دالر در سال  2007و قبل از شروع بحران مالی
جهانی در سال  2008رقم خورد .از اینرو ،بازگشت بازار به
شرایط قبل مدت زمان زیادي طول نکشید .در سال ،2010
انتشار صکوک از مرز  50میلیارد دالر عبور کرد .در سال 2012

Islamic International Rating Agency
International Islamic Financial Market
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نیز ،انتشار صکوک به عنوان یکی از روشهاي تأمین مالی هم
براي ناشران بازارهاي مالی متعارف و هم بازارهاي مالی اسالمی
در سراسر دنیا مطرح گشت .در سال  ،2012باالترین سطح انتشار
صکوک تا آن زمان یعنی  137/1میلیارد دالر رخ داد .در سال
 ،2013حجم انتشار صکوک به  116/93میلیارد دالر کاهش
یافت و به دنبال آن در سال  2014به  113/7میلیارد دالر.
همچنین ،تصمیم به توقف انتشار صکوک کوتاهمدت از سوي
بانک نگارا (بانک مرکزي مالزي) به کاهش حرکت بازار کمک
نمود بهطوري که مجموع انتشار صکوک جهانی به رقم 65/5
میلیارد دالر در سال  2015سقوط کرد .بهعالوه ،کشورهاي دیگر
نظیر عربستان که در سال  2015حدود  7میلیارد دالر صکوک
منتشر کرده و بهتازگی در سال  2016تالش کردهاند تا 12
میلیارد دالر اوراق منتشر نمایند.
در سال  ،2014در بازار صکوک جهانی 19 ،کشور
انتشارهاي جدید را تجربه نمودند .این رقم باالترین رقمی بود که
این صنعت تا آن زمان و فراتر از رکورد  18کشور در سال ،2012
تجربه کرده بود .این ناشران شامل گروهی از ناشران دولتی از
کشورهاي هنگ کنگ ،لوگزامبورگ ،آفریقاي جنوبی و سنگال و
نیز ناشران شرک تی نظیر یک شرکت مستغالت در مالدیو ،گلدمن
ساکس و بانک توکیو -میتسوبیشی بود (کاوند ،1396 ،ص .)8
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نمودار  )1میزان عرضه صکوک در دنیا – میلیارد دالر

در میان انواع ساختارهاي صکوک ،از دسامبر 2015
صکوک مرابحه با مجموع 1877بار انتشار و  32/8درصد سهم
بازار نسبت به سایر صکوک طرفدار بیشتري دارد .این صکوک به
طور گسترده در مالزي بهعنوان بزرگترین بازار صکوک جهانی
استفاده میشود .بازار صکوک مالزي به شدت به صکوک مرابحه
وابسته است .در سال  ،2015حجم انتشار صکوک مرابحه 18/1
میلیارد دالر یا  53/8درصد کل انتشار صکوک مالزي بود .در
خارج از کشور مالزي ،اگر قابلیت معامله صکوک مطابق
استانداردهاي سازمان حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی
اسالمی ( )AAOIFIمد نظر باشد ،کمتر از  50درصد آن مرابحه
است .در نتیجه در  5سال اخیر ،انواع صکوک مورد استفاده به
سمت استفاده از مدلهایی که در دنیا بیشتر پذیرفته شدهاند،
تغییر نموده است؛ مانند مرابحه ،مشارکت ،وکالت و اجاره .این
مسئله به این دلیل است که مالزي تغییر راهبردي داشته و
بازارهاي بینالمللی و جهانیسازي صنعت مالی اسالمی را
هدفگذاري کرده است .پیشتر و در اکتبر  ،2014نخست وزیر
26
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مالزي نجیب رزاق 11برخی تغییرات در ساختار مالیات را بهمنظور
حمایت از صکوک اجاره و وکالت تا سال  2018اعالم نمود .چنین
حمایتهایی براي صکوک مرابحه در نظر گرفته نشده است
(کاوند ،1396 ،ص .)9

ابزارهای مالی اسالمی در ایران
در ایران اوراق مشارکت نخستین ابزاري بود که به عنوان
جایگزین اوراق قرضه ،سال  1373براي تامین مالی پروژه نواب
منتشر شد .اولین صکوک غیر از مشارکت را میتوان اوراق اجاره
ماهان دانست که سال  1389به مبلغ 291،500میلیون ریال
منتشر شد .میزان انتشار اوراق بهادار اسالمی طی سالهاي
گذشته افزایش یافت و تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق
بهادار و همچنین تهیه آیین نامهها و دستورالعملهاي انتشار
باعث رونق این ابزارها شده است هرچند میزان تامین مالی انجام
شده از طریق اینگونه ابزار به نسبت بازار پول هنوز ناچیز است.
نمودار زیر میزان انتشار انواع اوراق بهادار اسالمی – به جز اسناد
خزانه اسالمی -را به تفکیک نشان میدهد:

Najib Razak
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نمودار  )2میزان انتشار صکوک مختلف در بازار سرمایه کشور – میلیون ریال

همانگونه که مشاهده میشود بیشترین میزان انتشار
مربوط به اوراق مشارکت و پس از آن اوراق اجاره است .شایان
ذکر است که میزان انتشار اسناد خزانه اسالمی قابلیت مقایسه با
دیگر ابزارها را ندارد .میزان انتشار اسناد خزانه اسالمی طی
سالهاي  1393الی  1395بالغ بر  189.800میلیارد ریال بوده
است که رقمی بیش از  2.000برابر میزان کل انتشار اوراق
مشارکت در بازار سرمایه کشور بوده است.

نمودار  )3میزان انتشار اسناد خزانه اسالمی – میلیارد ریال
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عمق بازارهای مالی اسالمی در ایران و دنیا
یکی از نسبتهایی که جهت بررسی میزان گسترش بازار
بدهی کاربرد دارد ،نسبت اوراق بدهی منتشر شده به مجموع
اوراق و تسهیالت بانکی است .تسهیالت بانکی و بازار بدهی دو
رکن اساسی تامین مالی در کشورها میباشد .هرچه این نسبت
عدد بیشتري باشد نشان دهنده آن است که بازار بدهی توسعه
یافتهتر است .در امریکا میانگین نسبت اوراق بدهی به جمع اوراق
بدهی و تسهیالت ،طی  5سال اخیر  62%بوده است .در نمودار
زیر روند توسعه بازار بدهی در قبال تسهیالت بانکی در آمریکا
نشان داده شده است:

نمودار  )4میزان اوراق بدهی و تسهیالت در آمریکا

همین نسبت یعنی میانگین اوراق بدهی منتشر شده به
جمع اوراق بدهی و مانده تسهیالت در ایران ،طی  5سال اخیر
تنها  1.6%بوده است .روند تغییرات این نسبت طی  5سال
گذشته در نمودار زیر نشان داده شده است:
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نمودار  )5میزان اوراق بدهی و تسهیالت در ایران

با مقایسه این نسبت در دو کشور به این نتیجه خواهیم
رسید که در ایران سهم تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی
در بازار سرمایه نسبت به تسهیالت بانکی بسیار پایین است .این
در حالی است که در ایاالت متحده امریکا سهم تأمین مالی از
طریق انتشار اوراق بدهی نسبت به تسهیالت بانکی بیشتر
میباشد.
مقایسه روند تامین مالی در بازار پول و سرمایه در کشور
نشان میدهد ،رشد استفاده از ابزارهاي بدهی مناسب بوده است
لیکن کماکان تمایل به استفاده از تسهیالت بانکی بیشتر است.
این روند هرچند دالیل متعددي دارد که یکی از اصلیترین دالیل
آن غیرقابل مقایسه بودن میزان گسترش و حجم نقدینگی موجود
در شبکه بانکی با بازار سرمایه است ولی تحلیل بازار بدهی از
جنبه ابزاري میتواند نواقص ابزارهاي این بازار را نشان دهد.
از طرف دیگر در بازار بدهی تمامی ابزارها به یک میزان
مورد توجه ناشران قرار نگرفته است و دو ابزار اسناد خزانه از
30

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

طرف دولت و اوراق مشارکت و اجاره از طرف بخش خصوصی
بیشترین میزان تامین مالی را به خود اختصاص داده است.

آسیب شناسی ابزارهای مالی اسالمی
موسویان و خوانساري ( )1395در تحقیقی به آسیب شناسی
پژوهشهاي مالی اسالمی از منظر داشتن روش تحقیق،
پرداختهاند .براساس بررسی ایشان حدود  %47از مقاالت اقتصاد و
مالی اسالمی ،فاقد روش پژوهش مشخص هستند و بقیه مقاالت
نیز از روشهاي استاندارد تبعیت نمیکنند ،بگونهاي که کثرت
روشهاي مورد استفاده با عنوانهاي گوناگون کامالً مشهود است.
بیشترین روش پژوهش مورد استفاده در مقالههاي مرتبط به
اقتصاد و مالی اسالمی به روش توصیفی تحلیلی مربوط است .در
برخی از آنها نیز فقط ابزار گردآوري دادهها ارائه شده است مانند
روش کتابخانهاي و نظرسنجی از خبرگان .به بیان دیگر ،نوعی از
هم گسیختگی و عدم انسجام در بررسی موضوعهاي اقتصادي از
لحاظ فقهی در پژوهشهاي این حوزه به چشم میخورد
(موسویان و خوانساري ،1395 ،ص  .)24افزون بر این
پژوهشهاي طراحی ابزارهاي مالی اسالمی از نقصهاي دیگري
نیز برخوردار است مانند:
 )1عدم توجه به فرآیندها و محدودیتهای عملیاتی
در طراحی فقهی
31
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هر ابزار مالی اسالمی که طراحی میشود ناگزیر از یک بستر
عملیاتی و نرم افزاري است که محدودیتهاي این بستر و یا
خصوصیات خاص آن باید در طراحی ابزار و ارائه راه حل فقهی
مورد توجه قرار گیرد .اصوالً بازارهاي مالی از پیچیدگی ،سرعت
عملیات و شفافیت بیشتري نسبت به بازارهاي واقعی برخوردارند.
این ویژگیهاي بازارهاي مالی باید در طراحی ابزارهاي جدید
رعایت شود .استفاده از عقود با شرایط ضمن عقد پیچیده ،از
میزان کارایی بازار خواهد کاست و میزان استقبال از آن را به
شدت دچار چالش میکند .شاید بتوان یکی از دالیل عدم
استقبال بازار سرمایه کشور از آتی سهام را پیچیده بودن شرایط
ابزار طراحی شده و نحوه پیاده سازي آن در اجرا دانست (روزنامه
دنیاي اقتصاد شماره  .)3362حتی بررسی قابلیت اجرایی یک
ابزار باید مقدم بر بررسی فقهی آن باشد زیرا ابزاري که قابلیت
اجرایی ندارد ،فایده عملی بر بررسی فقهی آن مترتب نیست
هرچند این بررسی خالی از مزیتهاي علمی و توسعه دانشی
نخواهد بود .بر همین اساس براساس فلوچارت مراحل تصویب
ابزارهاي مالی اسالمی در سازمان بورس و اوراق بهادار ،احراز
قابلیت اجرا قبل از بررسی در کمیته تخصصی فقهی قرار گرفته
است.
 )2عدم توجه به مسائل حقوقی و حسابداری
استفاده از ابزارهاي مالی جدید نیازمند بررسی همه جانبه
است .مسائل حقوقی و حسابداري از جمله مهمترین مسائل پیش
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روي طراحی ابزارهاي مالی جدید هستند .بررسی ارکان یک ابزار
جدید و مشخص نمودن مسئولیتهاي حقوقی هر یک باعث
خواهد شد ،ابزار طراحی شده از شفافیت بیشتري برخوردار شود.
مشکالت حسابداري ثبت ابزارهاي مالی جدید نیز از جمله مسائل
پیش روي طراحی ابزارهاي مالی اسالمی است ،چراکه تا زمانی
که ماهیت ثبتی یک ابزار معلوم نباشد ،سرمایهگذاران حقوقی که
ملزم به ارائه صورتهاي مالی هستند عمالً نمیتوانند در انتشار و
یا خرید آن مشارکت نمایند .مشکالت در زمینه ثبت حسابداري
ابزارهاي مالی جدید باعث شده است که سازمان بورس و اوراق
بهادر طی دستورالعملهایی نحوه گزارشگري مالی اوراق بهادار
جدید را توسط هرکدام از ارکان و خریداران بیان کند که از جمله
آن میتوان به دستورالعمل نحوه گزارشگري مالی مربوط به اوراق
اجاره در صورتهاي مالی بانی و نهاد واسط اشاره کرد که توجه
به مالحظات الزم در خصوص مسائل حسابداري به توسعه دانش
طراحی ابزارهاي مالی اسالمی کمک خواهد کرد.
مشکالت حقوقی ابزارهاي مالی اسالمی نیز نیازمند بررسی
دقیق حقوقی تمامی ارکان و جزئیات آن است و این بررسی
حقوقی هرچند نقاط مشترکی با بررسی فقهی دارد لیکن خود
مسئله دیگري است .جهت رفع این نیاز در طراحی ابزارهاي مالی
جدید براساس فلوچارت مراحل تصویب ابزارهاي مالی اسالمی در
سازمان بورس و اوراق بهادار ،پس از تأیید ابزار مالی اسالمی در
کمیته فقهی ،ابزار مذکور به کمیته تدوین مقررات میرود تا
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بررسیهاي حقوقی الزم انجام گیرد .به نظر میرسد انجام تمامی
بررسیهاي مالی ،فقهی ،حقوقی و حسابداري توسط یک محقق
مقدور نباشد لیکن در مورد یک ابزار خاص میتوان تمامی این
بررسیها را در یک یا چند پژوهش گروهی انجام داد.
 )3تغییر ماهیت ابزار از هدفهای تعریف شده
این مشکل بیشتر در روش ارائه ابزار جایگزین نسبت به
ابزارهاي متعارف ،دیده میشود .محققان جهت رفع بعضی از
موانع فقهی در ابزارهاي متعارف متوسل به ابزارهاي جایگزینی
میشوند که هدف از طراحی اوراق را تغییر میدهد .به بیان دیگر
هدف از طراحی هر اوراقی برآورده ساختن نیازي از ناشر و ایجاد
جذابیت براي سرمایهگذاران است که این نیاز و جذابیت باید با
ارائه راه حل جدید مرتفع شود و راه حل بگونهاي نباشد که ابزار
را از هدف اصلی خود دور نماید .در پارهاي موارد راه حل ارائه
شده باعث میشود ابزار از نظر اسمی مشابه ابزار متعارف باشد
ولی ماهیت آن بصورت کلی تغییر کرده باشد .بعضی از راه
حلهاي ارائه شده براي فروش استقراضی و خرید اعتباري سهام
را میتوان در این زمره جاي داد.
 )4استفاده از نظرات غیر مشهور فقهی
رونق یک ابزار مالی جدید زمانی به وقوع میپیوندد که این
ابزار براساس نظر اکثریت مراجع عظام تقلید مجاز شمرده شود
لذا استفاده از نظرات فقهی غیرمشهور و نادر باعث خواهد شد که
ابزار طراحی شده به توسعه مطلوب نرسد و مشکالتی را براي
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سرمایهگذاران مسلمان به وجود آورد (معصومی نیا ،غالمرضا،
 ،1389ص .)123
 )5عدم توجه به اثرات اقتصاد کالن ابزار طراحی شده
طراحان ابزار مالی اسالمی باید به اثرات اقتصاد کالن ابزار
طراحی شده توجه نمایند .طراحی ابزاري که از نظر فقهی بال
اشکال باشد لیکن اثرات کالن اقتصادي آن مطلوب نباشد را
نمیتوان اوراق بهادار اسالمی مناسبی دانست .از جمله معیارهاي
اقتصاد کالن که باید در طراحی ابزارهاي جدید لحاظ گردد
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 همسویی با رشد اقتصادي
بازارهاي مالی و به تبع آن ابزارهاي مالی باید در نهایت باعث
رشد تولید در اقتصاد واقعی شوند که ثمره آن به آحاد جامعه
برسد .براي مثال ناشر ،با استفاده از منابع حاصل از واگذاري
اوراق ،به پیش خرید محصوالت شرکتهاي تولیدي مبادرت کند
که باعث میشود از طرفی شرکتها با اطمینان بیشتري تولید
کنند و از طرف دیگر محصوالت آنها در نهایت بدست مصرف
کننده اصلی برسد (تاجمیرریاحی و اشعریون قمیزاده،1394 ،
ص .)98
 همسویی با عدالت اقتصادي
بدون تردید یکی از آموزههاي مورد تأکید اسالم ،عدالت
است ،عدالت از جمله عدالت اقتصادي به حدي مورد اهتمام
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خداوند است که در برخی آیات قرآن ،هدف از ارسال پیامبران و
فرستادن کتب آسمانی برپایی عدالت شمرده شده است (سوره
حدید ،آیه  )25پیش شرط تحقق این مفهوم در بازار به معناي
عام و بازارهاي مالی به معناي خاص آن است که اوالً ،معامالت،
روشن و شفاف صورت پذیرد .ثانیاً ،معیارهاي سنجش ،عادالنه و
دقیق باشند و ثالثاً ،قیمتها براساس حقوق طرفین شکل گیرد.
براین اساس بازارهاي مالی و ابزارهاي مالی باید از ابعاد مختلف
حقوقی و اقتصادي بگونهاي طراحی شوند که سرمایهگذاران مالی،
به ارزش افزوده حاصل از به کارگیري سرمایه خود برسند.
 قابلیت براي سیاست مالی
یکی از معیارهایی که بایستی طراحان ابزارهاي مالی در نظر
بگیرند ،قابلیت ابزار براي سیاست مالی است به این معنا که ابزار
از منظر حقوقی و اقتصادي بگونهاي طراحی شود که دولت و
شهرداريها و شرکتهاي دولتی نیز بتوانند در مواقع نیاز با کسب
مجوزهاي قانونی ،به انتشار آنها و جذب نقدینگی الزم براي
اجراي پروژههاي عمرانی بلندمدت در مقیاس بزرگ اقدام کنند،
همانطور که بخش خصوصی و بنگاههاي اقتصادي بتوانند با
استفاده از آن ابزار به احداث یا توسعه واحدهاي اقتصادي
بپردازند.
 قابلیت براي سیاست پولی
ممنوعیت خرید و فروش اوراق قرضه باعث شده که سیاست
پولی از طریق عملیات بازار باز با مشکل مواجه شود ،براین اساس
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الزم است در طراحی ابزارهاي مالی به قابلیت آنها براي سیاست
پولی توجه شود به این معنا که آن ابزارها قابلیت خرید و فروش
از طرف بانک مرکزي را داشته باشند و به عبارت دقیقتر آن
ابزارها بگونهاي طراحی شوند که از منظر فقهی و حقوقی امکان
تغییر قیمت یا نرخ سود را داشته باشند تا در مواقع نیاز بانک
مرکزي با پیشنهاد قیمت باالتر دارندگان ابزارهاي مالی (مردم و
بانکهاي تجاري) را به فروش و در مواقع دیگر با پیشنهاد قیمت
پایینتر ،دارندگان وجوه مازاد را به خرید ابزارهاي مالی تشویق
کند (موسویان ،1391 ،ص .)331
 گسترش بازار مالی
حذف ابزارهاي مالی چون اسناد خزانه ،اوراق قرضه و برخی
از انواع سهام ممتاز از بازارهاي مالی اسالمی ،خأل چشمگیري را
به وجود آورده و دامنه انتخاب صاحبان سرمایه نقدي را محدود
کرده است ،گرچه این خأل تا حدودي به وسیله انتشار اوراق
مشارکت و ابزارهاي مشابه پر شده است ،لکن کافی نیست و
بازارهاي مالی اسالمی همچنان نیازمند طراحی ابزارهاي جدید
هستند ،بنابراین در طراحی ابزارهاي مالی اسالمی باید به
گسترش بازارهاي مالی در جهت رفع نیاز مردم ،شرکتها و
نهادهاي فعال در اقتصاد واقعی توجه نمود و از طراحی ابزاري که
تنها مورد سفته بازي واقع شود ،اجتناب کرد (تاجمیرریاحی و
اشعریون قمیزاده ،1394 ،ص .)97
 )6عدم توجه به آثار اقتصاد خرد ابزار طراحی شده
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توسعه ابزارهاي مالی بایستی با تکیه بر نیازهاي بازار هدف و
اقتصاد کشور سمت و سو یابد؛ چه بسا ابزار مالی ،در یک بازار
مورد استقبال واقع شود و باعث توسعه کمی و کیفی اقتصاد
کشور گردد ولی در منطقه اي دیگر زمینه فساد و مشکالت
اقتصادي را فراهم نماید .طراحی هر ابزاري بخصوص ابزارهایی که
ایده اولیه آن از کشورهاي دیگر گرفته میشود در بدو پژوهش
نیازمند نیازسنجی میباشد .این نیازسنجی معطوف به نیازهاي
کالن اقتصاد و همچنین نیازهاي سرمایهگذاران و ناشران میباشد
(اشعریون قمیزاده و تاجمیر ریاحی ،1394 ،ص  .)14ابزارهاي
مالی زمانی میتوانند در بازار سرمایه نقشآفرین بوده و براي خود
جاي باز کنند که از منظر معیارهاي اقتصاد خرد ،براي ناشران
ابزارهاي مالی و خریداران آنها قابل توجیه باشند ،مهمترین
اصول و معیارهاي اقتصاد خرد مرتبط با ابزارهاي مالی به شرح
زیر میباشند:
 تطابق با هدفها و انگیزههاي ناشران و سرمایهگذاران
مالی
ابزارهاي مالی زمانی مورد استقبال و تقاضاي مشتریان قرار
میگیرد که افزون بر تحقق اغراض ناشران (تأمین مالی طرح یا
پروژه اقتصادي) ،با هدفها و انگیزههاي متقاضیان نیز تطابق
داشته باشد ،براي این منظور باید هدفها و انگیزههاي صاحبان
وجوه مازاد (سرمایهگذاران مالی) در جامعه اسالمی را شناسایی
کرد .مطالعه متون دینی و سفارشهاي اولیاي دین و رفتارهاي
38

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

اقتصادي مسلمانان نشان میدهد که دو نوع هدف و انگیزه براي
مسلمانان مطرح است .الف) هدفها و انگیزههاي خیرخواهانه و
اخروي و ب) کسب سود مادي .نتیجه اینکه در جامعه اسالمی هر
فرد مسلمانی حق دارد اموال خود را با هدفها و انگیزههاي
خیرخواهانه یا کسب سود مادي به کار گیرد؛ کما اینکه میتواند
ترکیبی از آن دو را انتخاب کند.
 تطابق با روحیات و سلیقههاي ناشران و سرمایهگذاران
مالی
ابزارهاي مالی زمانی مورد توجه سرمایهگذاران مسلمان قرار
میگیرد که افزون بر هدفها و انگیزههاي ناشران ،با روحیات و
سلیقههاي مشتریان ابزارهاي مالی به ویژه از جهت میزان پذیرش
و عدم پذیرش ریسک نیز تطابق داشته باشد .سرمایهگذاران
ابزارهاي مالی اعم از سرمایهگذاران نهادي و خرد داراي طیف
وسیعی از ریسک پذیري هستند و براساس میزان ریسک پذیري
خود به خرید و فروش اوراق بهادار مبادرت میکنند .انتقال یا
مدیریت ریسک از طرف ناشران نیز امري است که در اوراق بهادار
مختلف متفاوت است و ناشران میتوانند بعضی از ریسکها را به
خریداران منتقل کنند و یا اینکه خود به مدیریت آن بپردازند.
تنوع ابزارهاي مالی باید بگونهاي باشد که بتواند تمامی این طیف
گسترده را پوشش دهد.
عدم نیازسنجی ابزار مالی طراحی شده در بازار هدف یکی از
آسیبهایی است که با آن مواجه هستیم .این آسیب هم
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گریبان گیر ابزارهایی است که ایده اولیه آنها از کشورهاي دیگر
آمده است و هم ابزارهایی که براي اولین بار در ایران طراحی
شدهاند .هرچند این نیازسنجی را میتوان جزو معیارهاي اقتصاد
خرد طراحی ابزار دانست لیکن از نظر روش تحقیق مهم و مقدم
بر دیگر مسائل است چرا که بر فرض اگر بتوان ابزاري را طراحی
کرد که از نظر فقهی ،اقتصاد کالن ،حقوقی ،حسابداري و دیگر
معیارهاي اقتصاد خرد مورد تایید باشد ولی براساس نیاز بازار
نباشد ،قطعاً موفق نخواهد شد.
 نقدشوندگی
یکی از عوامل مؤثر در شکلگیري و گسترش ابزارهاي مالی،
خاصیت نقدشوندگی سریع ابزارهاي مالی است ،کسی که روي
سرمایه فیزیکی سرمایهگذاري میکند ،براي مثال زمین،
ساختمان و کارخانه میخرد در مواقع نیاز به نقدینگی ،به آسانی
نمیتواند دارایی خود را به پول نقد تبدیل کند در حالی که
خریدار ابزارهاي مالی به آسانی میتواند با مراجعه به بازار بورس
اوراق بهادار ،دارایی خود را با کمترین هزینه با سرعت مناسب و
به قیمت بازار به پول تبدیل کند ،مطالعه احکام و قواعد معامالت
مجاز اسالمی نشان میدهد هیچ الزامی وجود ندارد که صاحبان
دارایی تا پایان عمر ،آن داراییها را داشته باشند ،بلکه حق دارند
در موارد نیاز بفروشند یا تبدیل به دارایی دیگر کنند .یکی از
لوازم اساسی این کار قابلیت ابزار مالی به خرید و فروش در بازار
ثانوي است و الزمه دوم ،فراهم شدن بازار ثانوي مناسب و فعال
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است ،بنابراین ابزارهاي مالی باید بگونهاي طراحی شوند که اوالً
خودشان قابلیت نقل و انتقال داشته باشند و ثانی ًا بازار ثانوي براي
آنها شکل بگیرد.
 کارایی
تجربه بازارهاي مالی نشان میدهد از میان دهها ابزار مالی
که با گذشت زمان ابداع شده و در بازارهاي مالی خرید و فروش
میشوند و گاهی در هفتهها و ماههاي نخست در سایه تبلیغات،
موفقیتهایی را نیز کسب میکنند ،تنها آن گروه تثبیت میشوند
که از کارایی الزم برخوردار باشند .در تعریف کارایی و
شاخصهاي آن بحثها و اختالف نظرهایی هست که در متون
مربوطه آمده است ،مقصود از کارایی در بازارهاي مالی ،برتري
نسبی برخی از ابزارهاي مالی نسبت به ابزارهاي مالی مشابه در
تحقق هدفها و انگیزههاي مشتریان و تأمین سلیقههاي آنان
است ،براین اساس است که طراحان ابزارهاي مالی جدید جوانب
مختلف ابزار را به دقت مطالعه میکنند و در نهایت آن را بگونهاي
پیشنهاد میکنند که در آغاز کار براي مشتري انتظار بهتري
شکل گیرد و در تجربه نیز بتواند نسبت به ابزارهاي مشابه یک
گام جلوتر باشد (موسویان ،1391 ،صص .)338-331
 )7عدم توجه به مباحث مالی و مدیریت ریسک
تعامل ریسک و بازده در سطح مناسب را از جمله مهمترین
عوامل انتخاب ورقه بهادار در پرتفوي سرمایه گذاري دانستهاند
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(فبوزي ،2012 ،جلد  ،1ص  .)135اوراق بهادار زمانی میتواند
مطلوب ناشران و سرمایه گذاران باشد که از منظر ریسک در
نقطهاي بهینه واقع شده باشد ،چنانچه در طراحی یک ورقه بهادار
بین بازدهی ورقه و میزان تحمل ریسک آن تناسبی وجود نداشته
باشد ،آن ورقه از مطلوبیت مورد نظر برخوردار نیست .در بازار
سرمایه ،اوراق بهادار با طیف مختلفی از ریسک وجود دارد که با
توجه به میزان ریسک گریزي افراد مورد داد و ستد واقع میشود.
سرمایهگذاران در خرید ابزار مالی به پوشش ریسک بوسیله
آن و استفاده از آن جهت مدیریت ریسکهاي خود میاندیشند.
یک ابزار مالی عالوه بر اینکه خود میتواند براي سرمایهگذار
داراي ریسک باشد ،میتواند بعنوان ابزاري جهت مدیریت ریسک
سرمایهگذار قلمداد شود؛ به عنوان مثال اوراق بهادار با درآمد
ثابت جهت مدیریت ریسک نقدینگی قابل استفاده میباشد.
مدیریت ریسک براساس اوراق بهادار وابسته به شرایط شرکت
است و در طی زمان تغییر میکند بود (رهنماي رودپشتی،
فریدون و زندیه ،1391 ،ص .)235
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در نمایه زیر چارچوبهاي مختلف محاط بر یک ابزار مالی
اسالمی نشان داده شده است:

ناشران
بازیگران اصلی

سرمایه گذاران خرد
سرمایه گذاران نهادي
اقتصاد خرد

چارچوب اقتصادي و مالی

اقتصاد کالن
معیارهاي مالی

ابزار مالی اسالمی
چارچوب اسالمی

ضوابط عام قراردادهاي اسالمی
ضوابط خاص عقود اسالمی
قوانین و مقررات

چارچوب حقوقی و عملیاتی

استانداردهاي حسابداري

نمایه  )2چارچوبهاي آسیب شناسی ابزارهاي مالی اسالمی
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تحلیل انواع اوراق بهادار اسالمی در چارچوبهای
آسیب شناسی
میتوان هر یک از انواع اوراق بهادار اسالمی را در
چارچوبهاي احصا شده قرار داد و از منظر هرکدام از مؤلفهها
مورد تحلیل و تبیین قرار داد .هر مؤلفه بیان شده میتواند
بهعنوان عامل گسترش و یا بازدارنده عمل کند .تحلیل تک تک
اوراق نیازمند بررسی دقیق و جمع بندي نظرات صاحب نظران
میباشد .بهعنوان نمونه یک تحلیل ابتدایی از منظر چارچوبهاي
فرعی بیان شده و بعضی از اوراق در جدول زیر بیان شده است.
جدول  )1تحلیل انواع اوراق در چارچوبهاي آسیب شناسی اوراق
ردیف

چارچوبهای چارچوبهای
اصلی

فرعی

عامل

گسترش/
بازدارنده

عامل
گسترش

1

نام

اوراق

اسناد
خزانه
اسالمی

وجود معوقات
زیاد دولت و
کمبود
نقدینگی باعث
تشدید انگیزه
شده
ناشر
است.

اوراق
وقف

عدم آشنایی و
وجود
یا
با
راههاي
و
مراحل
مقررات

بازیگران اصلی انگیزه ناشران

2
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توضیحات
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ردیف

چارچوبهای چارچوبهای
اصلی

فرعی

عامل

گسترش/
بازدارنده

نام

اوراق

توضیحات
سادهتر باعث
اقبال
عدم
ناشران شده
است.

اوراق
اجاره

وجود سود
ثابت مبتنی بر
دارایی باعث
تقویت انگیزه
سرمایهگذاران
ریسک گریز
شده است.

عامل
بازدارنده

اوراق
وقف /
قرض
الحسنه

عدم انتفاعی
این
بودن
اوراق انگیزه
الزم را براي
سرمایهگذاران
خرد ایجاد
نمیکند.

عامل
گسترش

اسناد
خزانه
اسالمی

حجم زیاد،
نرخ مناسب،
قدرت
چانهزنی در
تعیین نرخ و
تضمین دولتی
باعث تقویت
انگیزه سرمایه
گذاران نهادي
شده است.

عامل
گسترش

3

انگیزه سرمایه
گذاران خرد

4

5

6

انگیزه سرمایه
گذاران نهادي

عامل

اسناد

وجود
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ردیف

چارچوبهای چارچوبهای
اصلی

فرعی

عامل

گسترش/
بازدارنده

بازدارنده

عامل
گسترش

7

اقتصاد کالن

10

46

خزانه
اسالمی

محدودیتهاي
در
قانونی
خرید اسناد
خزانه براي
برخی
سرمایهگذاران
نهادي باعث
بازدارندگی
شده است.

وجود سود
اوراق
و
انتظاري
مشارکت
ضمانت

عامل
بازدارنده

عامل
گسترش

قابلیت
سیاست پولی
و مالی ،ایجاد
رشد اقتصادي
توسط مولد
کردن
داراییهاي
ثابت

چارچوب
اقتصادي و
مالی

9

اوراق

وجود ریسک
بازدهی اوراق
مشارکت باعث
اوراق
بازدارندگی
مشارکت
نسبت به افراد
ریسک گریز
میشود.

اقتصاد خرد
8

نام

توضیحات

عامل
بازدارنده

اوراق
اجاره

اوراق عدم تفاوت
مشارکت نرخ انتظاري و
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ردیف

چارچوبهای چارچوبهای
اصلی

فرعی

عامل

گسترش/
بازدارنده

نام

اوراق

توضیحات
نرخ قطعی
باعث کاهش
عدالت
اقتصادي
میشود.

11
معیارهاي
مالی
12

13
14

چارچوب
اسالمی

ضوابط عام و
خاص

15

16

18

چارچوب
حقوقی و
عملیاتی

عامل
گسترش

اسناد
خزانه
اسالمی

عامل
بازدارنده

اوراق
ریسکهاي
سفارش
اتمام پروژه
ساخت

عامل
گسترش

اوراق
اجاره

وجود وحدت
نظریات فقهی

عامل
بازدارنده

اوراق
سلف

وجود مواضع
فقهی متعدد

عامل
گسترش

وجود قانون
اوراق مصوب مجلس
مشارکت شوراي
اسالمی

عامل
بازدارنده

اسناد
خزانه
اسالمی

نبود قوانین
روشن نسبت
به تاخیر در
تسویه

عامل
گسترش

به علت قدمت
اوراق وجود
مشارکت استانداردهاي
مدون

قوانین و
مقررات

استانداردهاي
حسابداري

وجود حداقل
ریسک
بهواسطه
تضمین دولت
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ردیف

18

چارچوبهای چارچوبهای
اصلی

فرعی

عامل

گسترش/
بازدارنده

عامل
بازدارنده

نام

اوراق

اوراق
منفعت

توضیحات
نبود
حسابداري
استاندارد
باعث
بازدارندگی
شده است.

رهیافتهای طراحی ابزارهای مالی اسالمی
طراحی ابزار مالی در هر بازاري براساس نیازسنجی بازیگران
اصلی آن بازار انجام میگیرد .در هر ابزار مالی به غیر از نهادهاي
نظارتی ،دو گروه بازیگر اصلی به نام ناشر و سرمایهگذاران وجود
دارند .ابزاري در بازارهاي مالی موفق خواهد بود که بتواند
نیازهاي این دو گروه بازیگر اصلی را برآورد .ناشر در صورتی اقدام
به انتشار اوراق بهادار خواه اوراق سرمایهاي و یا اوراق بدهی (در
بازارهاي مالی اسالمی ،صکوک) و یا اوراق مشتقه میکند ،که
بتواند نیازي از خود را مرتفع سازد .هر ناشر براساس فعالیت خود
نیازهایی دارد که عمدهترین آنها تأمین مالی و مدیریت ریسک
میباشد .از طرف دیگر اوراق منتشره زمانی میتواند بفروش برسد
که سرمایهگذاران از خرید آنها منتفع شوند .انتفاع سرمایهگذاران
از اوراق نیز به دو صورت کسب سود و یا استفاده از آنها بهعنوان
ابزار مدیریت ریسک خواهد بود .البته در بازارهاي مالی اسالمی
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گاهی ناشر و سرمایهگذاران به دنبال اهداف خیرخواهانه و سود
اخروي هستند که میتوان در این موارد از ابزارهایی چون اوراق
قرضالحسنه و اوراق وقف استفاده کرد.
با استقراء انجام شده در زمینه ابزارهاي مالی اسالمی طراحی
شده ،میتوان چهار رهیافت عمده طراحی را احصا نمود .این
استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده خواهد شد،
براساس ابزارهاي منتشر شده در کشور ،مصوبات کمیته فقهی و
مقاالت علمی – پژوهشی منتشر شده میباشد.
الف) تطبیق ابزارهای بازارهای مالی متعارف با فقه
امامیه
رهیافت اول که از سابقه طوالنی برخوردار است ،تطبیق
ابزارهاي متداول با فقه امامیه میباشد .در این روش ساختار و
مطالعات ابزار مالی از کشورهاي دنیا اقتباس میشود و آن
ساختار با ضوابط عام در فقه معامالت و ضوابط خاص عقود
تطبیق داده میشود .استفاده از این نوع ابزارها با توجه به
عملیاتی شدن آن در دیگر کشورها و رفع نقیصهها اجرایی و
تدوین قوانین و مقررات الزم براي آن از سهولت نسبی برخوردار
است.
چالش اصلی این روش استفاده درست در تعیین جواز یا
عدم جواز آن براساس موازین فقهی است .محققان مالی اسالمی
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در مواجه با اینگونه ابزارها و اعالم نظر فقهی از شیوههاي تحقیق
مختلفی استفاده کردهاند.
 .1شیوه استنباط فقهی با مراجعه به متون اصلی استنباط؛ در
این روش محقق خود در مسند اجتهاد مینشیند و با مراجعه
به کتب فقهی به تبیین ماهیت فقهی ابزار مالی میپردازد.
هرچند این کاوش علمی باعث غناي ادبیات موضوع ابزار
مالی خواهد شد لیکن با توجه به عدم رعایت کامل ضوابط
اجتهاد و کشف نظر شارع از متون ،نتایج بدست آمده همواره
با تردید و ابهاماتی روبرو خواهد بود.
 .2شیوه تحلیلی حقوقی؛ در این شیوه با تحلیل حقوقی مسئله
بر اساس قوانین و مقررات موجود ،حکم ابزار استخراج
میشود ،این روش هرچند براساس متد حقوقی روش
مناسبی است ولی از نظر فقهی قابل اعتماد نیست.
 .3شیوه استفتاء از مراجع عظام تقلید؛ این شیوه که در بعضی
از پژوهشها استفاده شده و کمیته فقهی سازمان بورس و
اوراق بهادار نیز در بعضی موضوعات اختالفی از این شیوه
استفاده میکند .این شیوه نیز گاهی با چالش اختالف فتاوي
مواجه است.
ب) تطبیق ابزارهای کشورهای اسالمی با فقه امامیه
این روش ابزارسازي در زمینه طراحی انواع صکوک توسط
محققان بکار رفته است .در این روش ابزاري که در یک کشور
اسالمی مورد استفاده قرار گرفته ،مطالعه میشود و راه حلهاي
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فقهی آن جمع آوري میگردد .محقق در این روش سعی مینماید
روش هاي فقهی ابزار را براساس فقه امامیه تبیین نماید .در این
روش هرچند مباحث فقهی تا حدودي انجام شده است ولی
نیازمند بررسی دقیق در زمینه بدست آوردن وجوه افتراق بین
مذاهب فقهی است که در جاي خود با صعوبتهایی همراه است.
این روش طراحی ابزار نیز در زمینه فقهی به سه شیوه بیان شده
در روش قبل ،یعنی استنباط فقهی محقق ،بررسی حقوقی و
استفتاء از مراجع صورت میگیرد.
ج) طراحی ابزار مالی اسالمی جایگزین ابزارهای
متعارف
در دو روش تطبیق در پارهاي از موارد محقق به این نتیجه
می رسد که ابزار متعارف مشروعیت فقهی ندارد و ناگزیر از رد
ابزار است .در این مرحله محقق با توجه به بررسی ضرورت
طراحی ابزار جایگزین ،شروع به کاوش جهت دستیابی به راه حلی
فقهی براي طراحی ابزار جایگزین میکند .این ابزار جایگزین باید
بگونهاي باشد که او ًال هدفهاي اصلی ابزار متعارف مورد نظر
براساس آن تأمین شود؛ ثانیاً مقبولیت فقهی داشته باشد؛ ثالثاً از
نظر اجرایی قابلیت عملیاتی داشته باشد.
نحوه رسیدن محقق به راه حل ،یا بعبارت دیگر دستیابی به
ابزار جایگزین ،وابسته به سطح دانش فقهی و مالی وي دارد .در
بعضی از تحقیقات محقق شروع به استقراي روشهاي مختلف
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مینماید و از بین آنها با توجه به استداللهاي ارائه شده روشی را
انتخاب میکند .ترکیب عقود مختلف ،استفاده از شروط ضمن
عقد ،تأسیس عقود جدید از جمله روشهاي مورد استفاده است.
با توجه به اینکه در موارد متعدد این راه حلها سابقهاي در متون
فقهی معتبر ندارد ،اعتبار سنجی این روشها با ابهاماتی بیشتر از
دو روش گذشته مواجه است .از این روش در قراردادهاي آتی،
اسناد خزانه اسالمی و بعضی از انواع صکوک استفاده شده است.
د) طراحی ابزار جدید
روش آخر در طراحی ابزارهاي مالی اسالمی طراحی ابزار
جدید است .منظور از ابزار جدید ،ابزاري است که سابقهاي در
کشورهاي مختلف اعم از کشورهاي اسالمی و غیر اسالمی ندارد و
براساس اقتضائات اقتصادي و مالی کشور طراحی شده باشد .البته
با توسیع دامنه تعریف میتوان ارائه راه حلهاي جدید را نیز
بعنوان طراحی ابزار جدید لحاظ کرد خصوص ًا اینکه بعضی از راه
حلهاي ارائه شده جهت تصحیح ابزارهاي مالی بکلی ماهیت ابزار
را تغییر داده است .در جدول زیر نمونههایی از انواع ابزارهاي
مالی اسالمی و نوع طراحی آن ارائه شده است (تاجمیرریاحی،
 ،1395صص .)195–187
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جدول  )2تحلیل نوع طراحی انواع اوراق بهادار اسالمی
نام اوراق

نوع طراحی

روش تحقیق

فقهی

انواع صکوک

تطبیق ابزار کشورهاي اسالمی با استنباطی
فقه امامیه  /طراحی ابزار جایگزین استفتایی

سهام ممتاز

تطبیق ابزارهاي متداول با فقه استنباطی
امامیه

اختیار
معامله

تطبیق ابزارهاي متداول با فقه استنباطی
امامیه  /طراحی ابزار جایگزین

سهام عادي

قرارداد آتی

تطبیق ابزارهاي متداول با فقه استنباطی
استفتایی
امامیه

/
/

تطبیق ابزارهاي متداول با فقه استنباطی
امامیه  /طراحی ابزار جایگزین

اسناد خزانه تطبیق ابزار کشورهاي اسالمی با استنباطی
فقه امامیه  /طراحی ابزار جایگزین
اسالمی
اوراق رهنی تطبیق ابزارهاي متداول با فقه استنباطی
امامیه /طراحی ابزار جایگزین
اسالمی

سوآپ
بهره

نرخ تطبیق ابزارهاي متداول با فقه استنباطی
امامیه /طراحی ابزار جایگزین

سوآپ کاال

تطبیق ابزارهاي متداول با فقه استنباطی
امامیه /طراحی ابزار جایگزین

روش طراحی ابزارهای مالی اسالمی
پس از احصاء چارچوبهاي آسیب شناسی ابزارهاي مالی
اسالمی میبایست به کمک این چارچوبها طراحیهاي جدید
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سنجیده شود و براساس این چارچوبها در هر مرحله از طراحی
از بوجود آمدن آسیب جلوگیري شود .جهت حصول به این
مطلوب این مقاله در تالش است که براساس چارچوب بیان شده
چک لیستی از سواالت استخراج نماید که پاسخگویی به این
سواالت باعث جلوگیري از بروز آسیبهاي بیان شده به اوراق
میشود.
جهت طراحی اوراق میبایست یک سري سؤاالت ضروري و
سؤاالت رتبه بندي پاسخ داده شود .منظور از سؤاالت ضروري
سواالتی است که پاسخگویی به آنها متناسب با مرحله تحقیق
الزم است .جوابگویی به این سواالت آسیبهاي اصلی طراحی
ابزار مالی اسالمی را شناسایی میکند .سواالت ضروري شامل
چهار سوال زیر است:
پرسش  :1نیازهاي لحاظ شده ناشران و سرمایهگذاران جهت
طراحی ابزار مالی مفروض چیست؟
پرسش  :2افرازهاي ممکن بهینه از نیازهاي ناشران و
سرمایهگذاران کدام است؟
نیازهاي ناشران و سرمایهگذاران را میتوان به دو دسته
نیازهاي اولیه و نیازهاي مکمل دسته بندي کرد .تامین مالی و
مدیریت ریسک دو نیاز اولیه ناشران است .کسب بازده در سطح
مناسب ریسک نیز نیاز اولیه سرمایهگذاران است .این نیازها که
مبتنی بر نگرش مارکویتزي به بازارهاي مالی است ،امروز با
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نیازهاي مکمل دیگري تلفیق میشود و ابزارهاي پیچیدهاي را
بوجود می آورد .مکانیسم نیازسنجی و بده بستان بازیگران در
ابزارهاي مالی هرچند از حوصله این مقاله خارج است لیکن در
حالت کلی میتوان بیان داشت که کسب حداکثر صرف اقتصادي،
مفروض بازیگران دو طرف ابزار مالی است؛ بنابراین محیط
نیازسنجی و لحاظ آن در یک ابزار مالی با تضاد منافع روبرو
خواهد بود .در چنین محیطی ابزاري را میتوان از نظر نیازسنجی
موفق دانست که در نقطه بهینه رفع تضاد بین منافع دو طرف
قرار داشته باشد .هر نیاز یکی از بازیگران که در ابزار لحاظ می-
شود ،میبایست مابهازا داشته باشد و هر اختیاري که یکی از
بازیگران به طرف مقابل میدهد ،صرف اختیاري میطلبد .بعنوان
مثال در اوراق اجاره نیاز ناشر تملک بر منافع یک دارایی سرمایه-
اي است که این نیاز وقتی از طرف سرمایهگذاران پاسخ داده می-
شود که ما به ازایی براي آن در نظر گرفته شود که در این اوراق
پرداخت سود ثابت خواهد بود .اگر در یک ابزار مالی نیاز یک
طرف به خوبی شناسایی شود ولی ما به ازاي آن از نظر طرف
مقابل شناسایی نشود ،ابزار موفق نخواهد بود .بنابراین محقق
عالوه بر نیازسنجی میبایست افراز مطلوبی از نیازهاي دو طرف
ارائه نماید بنحوي که در افراز مجموع نیازهاي بازیگران در نقطه
بهینه براي دو طرف قرار گیرد .به عنوان مثال اگر محقق درصدد
طراحی سهام ممتازي باشد که در آن براي ناشر سهام ممتاز
اختیار بازخرید سهم لحاظ شده باشد ،میبایست در مقابل این
اختیار بازخرید ،ویژگی فروش به قیمت کمتر از طرف ناشر انجام
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شود که این مابهازا در واقع رفع نیاز کسب بازده بیشتر براي
سرمایهگذار خواهد بود.12
در این مرحله از روش تحقیق ،اهمیت مصاحبه با خبرگان
بیشتر از دادههاي پیشینی است چرا که او ًال نیازهاي ناشران و
سرمایهگذاران بصورت مدون موجود نیست و در صورتی که
موجود باشد با توجه به تغییرات سریع بازارهاي مالی نیازمند
بهروز رسانی است که خود ناگزیر از مصاحبه با خبرگان است.
ثانی ًا کشف نیازهاي بالقوه مهمتر از نیازهاي بالفعل است که این
نیازها از مصاحبه با فعالین قابل استخراج است .از نکته دوم می-
توان اینگونه استنباط کرد که جامعه محقق جهت مصاحبه،
فعالین بازارهاي مالی هستند که بیشترین تسلط را بر مباحث
علمی دارند .این فعالین میتوانند شامل چهار گروه زیر باشند که
به نوعی با محیط نیازهاي ناشران و سرمایهگذاران آشنا هستند:
 .1سرمایهگذاران خرد با دو خصوصیت فعالیت قابل اعتنا
در بازار مالی و تخصص کافی؛
 .2سرمایهگذاران نهادي که از نظر سرمایهگذاري ،دانش
کارشناسی و سرمایه تفاوت اساسی با سرمایهگذاران
خرد دارند .جهت استخراج نظرات این گروه مصاحبه با

 12افرازهاي گوناگون ممکن براي اوراق هیبریدي (ترکیبی) براساس این متد
در رساله دکتري آقاي حامد تاجمیرریاحی تحلیل شده است.
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مدیران عالی رتبه یا کارشناسان سرمایهگذاري فعال در
این نهاد کمک کننده خواهد بود.
 .3ناشران بالفعل که در یکی از بازارهاي مالی اعم از بازار
سهام یا بدهی به انتشار اوراق مبادرت کردهاند.
 .4ناشران بالقوه که منظور از این دسته ناشران ،نهادهایی
هستند که براي رفع نیاز خود به دنبال انتشار اوراق
بودهاند لیکن به دالیلی نتوانستهاند اوراق خود را منتشر
کنند .این دالیل میتواند نشات گرفته از عدم وجود
ابزاري منطبق با نیازهاي آنان باشد .دسترسی به این
ناشران از طریق شرکتهاي تامین سرمایه و شرکتهاي
مشاور سرمایهگذاري و دایره تخصیص اعتبارات بانکها
میسر خواهد بود .میتوان با کارشناسان این شرکتها
مصاحبه کرد و تجربیات آنها در مورد دالیل ناموفق
بودن یک تامین مالی را جمع آوري کرد.
جمع آوري اطالعات پیشینی در این مرحله از تحقیق کاربرد
دیگري نیز دارد .یکی از نقیصههاي مصاحبه در این مرحله این
است که فعالین در یک حوزه خاص توجه کافی به وجود راه حل-
هاي متنوع دیگر ندارند که ضرورت ارائه راه حلهاي بدیع را
نشان میدهد .استخراج نیازهاي ناشران و سرمایهگذاران در
بازارهاي دیگر جهت توسعه دید فعالین اجرایی میتواند به محقق
کمک فزایندهاي نماید.
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جهت ایجاد افرازهاي بهینه بین نیازهاي ناشران و
سرمایهگذاران میبایست افرازهاي مختلف توسط محقق احصا
شود و این افرازها به نظرسنجی از خبرگان گذارده شود.
پرسش  :3آیا معیارهاي ضروري اقتصادي در ابزار مالی
وجود دارد؟
پرسش  :4آیا ابزار مورد طراحی از نظر مالی و مدیریت
ریسک مناسب است؟
معیارهاي اقتصاد خرد و کالن بیان شده را میتوان به دو
دسته کلی معیارهاي ضروري و معیارهاي ترجیحی تقسیم کرد.
همسویی با رشد اقتصادي و همسویی با عدالت اقتصادي دو معیار
ضروري در بین معیارهاي اقتصاد کالن است .ضروري بودن این
دو معیار بدین معناست که در صورتی که ابزاري یکی از این دو
معیار را نداشته باشد ،انتشار ابزار تایید نخواهد شد .تطابق با
هدفها و انگیزهها و تطابق با روحیات نیز دو معیار ضروري
اقتصاد خرد است که در مرحله نیازسنجی ناشران و
سرمایهگذاران بررسی میشود؛ بنابراین آنچه در این مرحله از
تحقیق ضروري است و عدم تایید آن باعث عدم تایید ابزار می-
شود دو معیار اقتصاد کالن و خرد بیان شده است.
محقق در ابتدا باید روش تحلیل خود در مورد وجود این
معیارها را تعیین نماید در سه رهیافت اول طراحی ابزارهاي مالی
میتوان از دادههاي پیشینی و ابزارهاي مشابه بهره برد .در این
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سه رهیافت امکان تحلیل وجود معیارها براساس روشهاي کمی
همچون اقتصادسنجی ،روشهاي شبیه سازي ،مدلهاي پویا و
غیره وجود دارد .امکان استفاده از مدلهاي کیفی همچون
مصاحبه با خبرگان ،طوفان فکري ،دلفی و غیره در رهیافت
چهارم و همچنین سه رهیافت اول نیز وجود خواهد داشت .از
آنجا که نحوه تحلیل و نیازهاي اجرایی هر روش اعتبارسنجی
متفاوت است ،محقق باید در مرحله اول نوع روش اثبات خود را
مشخص نماید.
تحلیل مدیریت ریسک در یک ابزار نیازمند احصاء تمامی
ریسک هاي ممکن و بررسی امکان وقوع آن در یک ابزار مالی
می باشد .مدیریت ریسک در یک ابزار از سه منظر خود ابزار،
بازیگران ابزار و کالن بازار و اقتصاد قابل تحلیل است .ریسکهایی
همچون ریسک حقوقی و ریسک عملیاتی به ماهیت خود ابزار
برمی گردد؛ ریسک نکول و ریسک اعتباري مربوط به بازیگران
ابزار است و ریسک بازار و ریسک سیاسی مربوط به کالن بازار و
اقتصاد می باشد .محقق باید در یک نقشه کلی دو مولفه اصلی
میزان تاثیر و احتمال وقوع هر ریسک را در تحلیل خود بدست
آورد و براساس ضرب این دو مولفه ،وجود ریسکهاي مختلف را
در مورد ابزار مورد بررسی رتبه بندي نماید .در صورتی که میزان
وجود هر ریسک در ورقه بهادار از منظر خبرگان متناسب با
ویژگیهاي ورقه باشد ،ورقه در نقطه مطلوب قرار دارد ولی اگر
وجود یک ریسک در ورقه بیش از حد متعارف باشد ،محقق می-
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بایست با تغییر ویژگیهاي ورقه و یا انضمام شرایطی در ورقه
میزان این ریسک را کاهش دهد.
پرسش  5و  :6آیا قابلیت تطبیق با قوانین و استانداردهاي
حسابداري یا پیشنهاد تدوین یا تغییر قوانین و استانداردهاي
حسابداري وجود دارد؟
مطابق بودن یک ابزار مالی با قوانین موجود میتواند باعث
اجرایی شدن سریع ابزار شود .شناخت مشکالت قانونی ابزار و
ارائه پیشنهاد جهت حل این مشکالت در این مرحله از کار
پژوهشگر قرار دارد .بررسی رویههاي حسابداري آخرین مرحله
بررسی یک ابزار بهادار میباشد .ثبت حسابداري در حالت کلی
تابع استانداردهاي مشخص خود است که این استانداردها در
عمل متغیرهاي زیادي را در مورد یک ابزار معلوم خواهند کرد.
نحوه و زمان شناسایی سود ،شمول و نرخ مالیات و طبقه بندي
شدن ابزار خاص از جهت بدهی و دارایی و موارد دیگر تابع این
استانداردها خواهد بود.

سواالت رتبهبندی بخش اقتصادی
دسته دوم پرسشها سواالت رتبهبندي است که پاسخگویی
به این سواالت در حالت کلی باعث غناي تحقیق خواهد شد ولی
در صورتی که محقق در پاسخگویی به پنج سوال اصلی به چند
جمع بندي برسد که هرکدام منجر به طراحی ابزار بصورت خاصی
شود ،جوابگویی به سواالت زیر الزم خواهد بود و میتواند
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رتبهبندي کاملی از حاالت مختلف طراحی ابزار ارائه نماید و
محقق را در تصمیم گیري جهت ارائه مطلوبترین راه حل کمک
کند .پرسشهاي رتبه بندي به قرار زیر است:
پرسش  :1رتبه بندي ضرورت نیازهاي ناشران و
سرمایهگذاران استخراج شده چیست؟
پرسش  :2کدام افراز بهینه شامل با اهمیتترین نیازهاي
ناشران و سرمایهگذاران است؟
پرسش  :3کدام روش طراحی از معیارهاي ترجیحی
اقتصادي بیشتري برخوردار است؟
پرسش  :4کدام روش طراحی از کمترین میزان ریسک و یا
بهترین شرایط مدیریت ریسک برخوردار است؟
پرسش  :5کدام ابزار بیشترین تطابق با مقررات و رویه هاي
حسابداري را دارد؟
براساس این پرسشها میتوان رتبه بندي کاملی از روش-
هاي طراحی مختلف ارائه کرد .روش طراحی که بتواند جوابگویی
بیشترین پرسش باشد ،بهترین روش طراحی ابزار خواهد بود.

جمعبندی و نتیجهگیری
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یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادي ،ارائه روشهاي
متنوع تأمین مالی در بازارهاي مالی کشور است .توسعه دانش
مالی مبتنی بر توسعه بازارها ،نهادها و ابزارهاي مالی میباشد.
کشوري قدرتمند است که بتواند ابزارهاي مالی مناسب ،متنوع و
اطمینان بخش را براي جذب سرمایهگذاريهاي داخلی و خارجی
طراحی نماید .وجود ابزارهایی که بتواند تمامی نیازها و انگیزه-
هاي سرمایه گذاران را مرتفع سازد ،نشانگر وجود سیستم مالی
مطلوب خواهد بود .به همین منظور متخصصان مالی در هر بازار
به فراخور نیازهاي اقتصادي خود به ابداع ابزارهاي بسیار متنوعی
اقدام کردهاند .تنوع این ابزارها بگونهاي است که با سالیق
سرمایهگذاران مختلف سازگاري دارد.
طراحی ابزارهاي جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو
است .چالش اول انطباق ابزارهاي مالی با شرایط بازار پول و
سرمایه کشور میباشد و چالش دوم انطباق ابزار با موازین فقهی
است .با توجه به اینکه اکثریت قاطع جمعیت کشور مسلمان و
پیرو مذهب امامیه هستند و براساس قانون اساسی کشور تمامی
قوانین و مقررات در کشور میبایست تعارضی با اوامر و نواهی
شارع مقدس نداشته باشد ،لزوم طراحی ابزارهاي مالی مبتنی بر
فقه امامیه اهمیتی دو چندان مییابد.
براساس مشاهده اوراق بهادار اسالمی منتشر شده در بازار
سرمایه ایران چارچوبهاي آسیب شناسی چهارگانه استخراج شد
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که هر چارچوب شامل مولفههایی میشود .براساس چارچوبهاي
بیان میتوان هر ورقه بهادار اسالمی را تحلیل نمود و علت
متداول شدن و یا عدم انتشار آن را جستجو کرد.
با استقراء انجام شده در زمینه ابزارهاي مالی اسالمی طراحی
شده در کشور میتوان چهار روش عمده طراحی را احصا نمود.
این استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده شد براساس
ابزارهاي منتشر شده در کشور ،مصوبات کمیته فقهی و مقاالت
علمی – پژوهشی منتشر شده انجام شده است .روشهاي طراحی
اوراق بهادار در مالی اسالمی را میتوان در چهار دسته کلی:
تطبیق ابزارهاي متعارف با فقه امامیه؛ تطبیق ابزارهاي کشورهاي
اسالمی با فقه امامیه؛

ارائه ابزاري جدید جهت جایگزینی

ابزارهاي متعارف و طراحی ابزار جدید احصا نمود.
عالوه بر مشکالت پژوهشهاي مالی اسالمی که در مورد
پژوهشهاي طراحی ابزارهاي مالی اسالمی نیز صادق است؛
پژوهشهاي طراحی ابزارهاي مالی اسالمی از نقصهایی چون:
عدم توجه به فرآیندها و محدودیتهاي عملیاتی در طراحی
فقهی ،عدم توجه به مسائل حقوقی و حسابداري ،تغییر ماهیت
ابزار از هدفهاي تعریف شده ،استفاده از نظرات غیر مشهور
فقهی ،عدم توجه به اثرات اقتصاد کالن ابزار طراحی شده ،عدم
توجه به اثرات اقتصاد خرد ابزار طراحی شده و عدم نیازسنجی
ابزار طراحی شده در بازار هدف ،برخوردار است.
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در یک جمع بندي محقق باید در هفت گام و پنج حوزه به
چهارده سوال زیر پاسخ دهد که بعنوان «کاربرگ طراحی ابزار
مالی اسالمی» جزو الینفک این روش تحقیق است:
جدول  )3کاربرگ طراحی ابزار مالی اسالمی
گام
1

2
و

3

حوزه

سواالت

تبیین ایده

کدام رهیافت طراحی اوراق بهادار
جدید با توجه به موضوع مناسب
میباشد؟

الزامی

نیازهاي لحاظ شده ناشران و
سرمایهگذاران جهت طراحی ابزار
مالی مفروض چیست؟

الزامی

ابزار مالی
جدید

نیازسنجی
ناشران و

سرمایه گذاران

افرازهاي ممکن بهینه از نیازهاي
ناشران و سرمایهگذاران کدام
است؟
رتبه بندي ضرورت نیازهاي
ناشران و سرمایهگذاران استخراج
شده چیست؟

کدام افراز بهینه شامل با اهمیت-
ترین نیازهاي ناشران و
سرمایهگذاران است؟

4

بررسی فقهی
ابزار

آیا ویژگیهاي ابزار با ویژگیهاي
لحاظ شده در عقد تطابق کامل
دارد؟
آیا امکان تغییر ویژگیها در عقد
انتخابی وجود دارد؟

آیا امکان تأسیس یک عقد جدید
وجود دارد؟

5
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الزامی یا

بررسی سایر

آیا معیارهاي ضروري اقتصادي در
ابزار وجود دارد؟

ترجیحی

الزامی

ترجیحی

ترجیحی

الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
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معیارهای

اقتصادی و
مالی

آیا ابزار مورد طراحی از نظر مالی
و مدیریت ریسک مناسب است؟

کدام روش طراحی از معیارهاي
ترجیحی اقتصادي بیشتري
برخوردار است؟
کدام روش طراحی از کمترین
میزان ریسک و یا بهترین شرایط
مدیریت ریسک برخوردار است؟

بررسی

6
و

7

مقررات،

دستورالعملها
و

رویه های

حسابداری

آیا قابلیت تطبیق با قوانین و
استانداردهاي حسابداري یا
پیشنهاد تدوین یا تغییر قوانین و
استانداردهاي حسابداري وجود
دارد؟
کدام ابزار بیشترین تطابق با
مقررات و رویههاي حسابداري را
دارد؟

الزامی
ترجیحی

ترجیحی

الزامی

ترجیحی
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آسیبشناسی کاربرد عقد وکالت در
تجهیز و تخصیص منابع بانکی در
نظام بانکداری ایران
وهاب قلیچ

چکیده

یکی از عقدهای پرکاربرد در نظام بانکی ایران ،عقد

وکالت است که هم در سمت تجهیز منابع و هم در

سمت تخصیص منابع مورد استفاده قرار میگیرد .این

تحقیق سعی دارد با استفاده از روش تحقیق تحلیلی–
توصیفی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که بر اساس

اصول و قواعد فقهی بانکداری اسالمی ،عقد وکالت در

تجهیز و تخصیص منابع بانکی نظام بانکداری ایران از

 1استادیار و عضو هیئت علمیی پووهکیکده پیولی و بیانکی بانی
مرکزی ج.ا.اvahabghelich@gmail.com .
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چه آسیبها و ضعفهایی برخوردار است و برای
تخفیف این چالشها چه راهکارهایی را میتوان

شناسایی نمود.

شایان ذکر است آشنایی ناکافی مکتریان با مفهوم

وکالت بانکی ،چالشهای پرداخت سود علیالحساب،

عدم قصد واقعی مکتریان در وکالتدهی به بان ،

صوریسازی قراردادهای تخصیص منابع ،تعارض

تسهیالت تکلیفی با مفهوم وکالت ،برهم خوردن

قاعده تجمیع حسابها ،ناهماهنگی و عدم شفافیت
قوانین در وکالتپذیری بان ها و سایر مسائل از جمله

چالشهای شناسایی شده در این مقاله است.

کلیدواژه :نظام بانکی ،وکالت ،بانکداری اسالمی ،تجهیز منابع،

تخصیص منابع
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 -۱مقدمه
با پیروزی انقالب اسالمی ،ضرورت اسالمی شدن روابط پولی و

بانکی اقتصاد ککور به صورت کامل احساس میشد .در این راستا
«قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» در جلسه هکتم

شهریورماه  1362به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و سپس

در تاریخ دهم شهریور ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان
قرار گرفته و جهت اجرا به دولت ابالغ گردید .این قانون گرچه

جامعیت الگوی بانکداری اسالمی را در خود نداشت اما سعی داشته

تا با حذف عملیات ربوی از نظام بانکی گامی موثر و مهم به سوی

این هدف بردارد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا با  27ماده شامل پنج فصل با

عناوین ذیل است:

فصل اول :اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسالمی

ایران

فصل دوم :تجهیز منابع پولی

فصل سوم :تسهیالت اعطایی بانکی
فصل چهارم :بان

فصل پنجم :متفرقه

مرکزی ایران و سیاست پولی

همانطورکه مکخص است فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون

ربا به تجهیز منابع بانکی و فصل سوم آن به تخصیص منابع بانکی

اختصاص دارد .از آنجاکه مهمترین وظیفه ی

بان

واسطهگری

وجوه است ،عملیات تجهیز و تخصیص منابع بانکی ،مهمترین
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بخشهای قانون را شکل دادهاند .در این واسطهگری وجوه ،بان

موظف است منابع را از دارندگان وجوه مازاد به نحو شرعی جذب

کرده و آن را در راستای اهداف اقتصاد کالن و برنامهریزیهای

اقتصادی بان  ،تحت نظارت بان

متقاضیان تسهیالت ،تخصیص دهد.

مرکزی به نحو شرعی به

گرچه استفاده از عقد وکالت که در بند  16از ماده  2قانون

عملیات بانکی بدون ربا به عنوان یکی از وظایف بانکی از آن یاد
شده است ،کاربرد زیادی در نظام بانکی و انواع عملیات بانکداری

میتواند داشته باشد اما این تحقیق صرفا با تمرکز بر دو بخش
تجهیز و تخصیص منابع بانکی سعی در آسیبشناسی استفاده از

این عقد در دو بخش مذکور دارد؛ از اینرو پرداخت به سایر
کارکردهای عقد وکالت در دیگر انواع امور و خدمات بانکی خارج از

بحث ما خواهد بود.

این مقاله پس از بیان سابقه پووهش و معرفی مختصر عقد

وکالت و احکام شرعی آن به آسیبشناسی استفاده از عقد وکالت

در بخش تجهیز و تخصیص منابع بانکی از منظر فقهی – حقوقی
پرداخته و سپس راهکارهایی را جهت تخفیف چالشهای مطرح

شده پیکنهاد میدارد.

 -۲سابقه پژوهش
موسویان و فدایی واحد ( )13۹2ضمن تحقیقی به معرفی تامین

مالی اسالمی بر اساس اعتبیار در حسیاب جیاری بیر مبنیای عقید
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وکالت پرداختهاند .در این تحقیق پس از معرفی روشهای مختلف
تأمین اعتبار در حساب جیاری در بانکیداری متعیارف ،پیکینهادی
مبتنی بر استفاده از عقد وکالت در استفاده از این ابیزار بییان شیده

است .در این راهکار ،بان

اعتباری را در قالب عقد وکالت به بنگاه

تخصیص میدهد و به او وکالت میدهد تا این اعتبیار را در قالیب
هر کدام از عقود مبادلهای که میخواهد با مالحظه شرایط و سیود

معین مدنظر بان

به بنگاه خود اعطا کند و اقساط استفاده از اعتبار

که شامل اصل اعتبار و سود بان
نماید.

میباشد را به بانی

بازپرداخیت

نظرپور و مالکریمی ( )13۹6ضمن معرفی قاعیده شیرط بییان

میدارند که هر شیر ی را نمیتیوان در ضیمن قیرارداد گنجانید و
الزمالوفاء دانست ،بلکه شرط بیا دارا بیودن یکسیری ضیوابط الزم
الوفاء میگردد .ایکان ضمن بررسی شروط ضمن عقد قراردادهای

بانکی ککور بدین نتیجه میرسند که شرو ی ماننید وجیه التیزام،

وکالت بالعزل و جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شیرعی اسیت؛
افزون بر این شرو ی مانند تعیین هزینههای بیمیه ،خسیارتهای

احتمالی ،اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و ی
تضمین منافع بان

رفه در جهت

مقرر شدهاند که تجمیع آن ،قرارداد را از حالت

منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیالت را در شرایط اضطرار قرار

میدهد.

پورمقیم ( )13۹6با ذکر این نکته که سپردههای سیرمایهگذاری

در بان ها ،یکی از انواع سپردهها در نظام بانکداری بیدون ربیا در
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ایران است که مدتها در نظام حقوقی ککور با خال قانونی مواجیه

بوده است به تبیین حقوقی این سپردهها پرداخته است .این تحقیق

با بیان اینکه در تبصره ماده  3قانون عملیات بیانکی بیدون ربیا از

سپردهگذاری مدتدار تحت عنیوان وکالیت یادشیده اسیت اشیاره

میدارد که بررسی دقیقتر نکان میدهد که اوصاف ایین قیرارداد
تحت شمول مقررات عقد وکالت قرار نمیگیرد .این مقالیه ضیمن

تبیین ماهیت حقیوقی سیپردههای سیرمایهگذاری ،راهکارهیایی را

جهت تطبیق این سپردهها با شرایط روز اقتصاد مطرح مینماید.

البتییه تحقیقهییای دیگییری هییم وجییود دارد کییه بییه صییورت

غیرمستقیم به موضوع کاربرد عقد وکالیت در نظیام بیانکی اییران

اشارههایی داشتهاند؛ با بررسی این تحقیقات میتوان بیان کرد کیه
تحقیق حاضر از حییث موضیوع و پرداخیت بیه آن دارای نیوآوری

است.

 -۳عقد وکالت
 -۱-۳تعریف عقد وکالت
وکالت در لغت به معنای تفویض و واگذاری کاری بیه کسیی و

اعتمادکردن به وی است و در اصطالح عقدى است که بیه سیبب

آن یکى از رفین ،دیگرى را براى انجام امیرى ناییب خیود قیرار

میدهد .امام خمینی(ره) وکالت را اینگونه تعریف میکنند« :وکالت

عبارت است از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند که تا
زنده است انجام دهید و ییا تیا زنیده اسیت یکیی از امیور او را راه
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بیندازد» (موسوی خمینی .)267 :1380 ،میاده  656قیانون میدنی

ایران عقد وکالیت را عقیدی میدانید کیه بیه موجیب آن یکیی از
رفین ،رف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

مرحوم صاحب جواهر مکروع بودن این عقد را بدون تردید و آن

را از امور بدیهی و بینیاز از استدالل میداند و برخی دیگر از فقها
جواز آن را مسیتند بیه آییاتی از قیرآن مجیید و رواییاتی از سینت

میدانند (فرزینوش و شعبانی؛ .)578 :1381

عقد وکالت از ارکیان ذییل برخیوردار اسیت (موسیویان:1386 ،

:)118-11۹

الف) ایجاب و قبول :عقد وکالت مانند عقدهای دیگیر نییاز بیه

اعالم اراده و رضایت رفین به انعقاد آن دارد و رفین با هر لفی

و فعلی که مقصود از وکالت را برساند ،میتوانند عقد را واقع سازند.

ب) رفین عقد :شخصى که نایب میگییرد موکیل و ناییب را

وکیل میگویند .وکیل و موکل باید شرایط عمومى قراردادها شامل
بلوغ ،عقل ،قصد و اختیار را داشته باشند.

ج) مورد وکالت :آنچه مورد وکالت واقع میشود باید شرایط ذیل

را داشته باشد:

 -از امورى باشد که نیابتپذیر است.

 از امور ممنوعه برای موکل یا وکیل نباشد. -معلوم و معین باشد.

 -مملوک در تصرف موکل باشد.
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همچنین برای وکالت اقسامی وجود دارد:2

الف) وکالت خاص؛ در این نوع مورد وکالت و محدوده اختیارات

وکیل معلوم است.

ب) وکالت عام که خود به سه دسته تقسیم میشود :
3

 -عام از جهت تصرف و خاص از جهیت متعلیق وکالییت؛ بییه

یور مثیال ،گفتیه شیود ایین سرمایه معین را هر نوع که صیالح

میدانى استفاده کن اعم از بیع و اجاره و ....

 -عام از جهت متعلق وکالت و خاص از جهت تصرف؛ به یور

مثیال ،موکیل بگویید هیر آنچه از اموال من را که صالح میدانى

بفروش.

 -عام از جهت تصرف و متعلق وکالت؛ به ور مثال ،موکل بیه

هر نیوع تصیرفى در جمییع اموال خود وکالت دهد.
 -۲-۳احکام عقد وکالت

مهمترین احکام مرتبط با عقد وکالت بدین شرح است:

 2قابل ذكر است كه تقسيم وكالت به مطلق و مقيد نيز قابلل انالا
است كه البته شباهتهایی با تقسيم وكالت به عا و خاص دارد.
 3وكالت عا داراي احكامی است از جمله اینكه چنانچه مورد وكالت
مال معين و اختيار وكيل مطلق باشد ،برخی حقوقدانان بلهدليل ابهلا
در موضوع وكالت عقد را باطل میدانند یلا وكاللت مطللق الرناظ نلا ر
بهاداره اموال موكل است (ماده 661قانون مدنی) .در ایناا بنا به رعایت
اختصار از تشریح این احكا عبور كردهایم.
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-

عقد وکالت از جمله عقدهای جایز است کیه بیا

فوت یا جنون یکى از رفین ،با ل میشود .البته رفین

میتوانند در ضمن عقد الزم خارجى شرط کنند تا زمانى
که آن عقد باقى اسیت ،عقد وکالیت هیم بیاقى باشید و
رفین حق فسخ آن را نداشته باشند( 4موسویان:1386 ،

 .)11۹موضوع جایز بیودن وکالیت در میاده  67۹قیانون
مدنی تصریح شیده اسیت« :موکیل میتوانید هیر وقیت
بخواهد وکیل را عزل کند ،مگر اینکه وکالیت وکییل ییا

عدم عزل در ضمن عقد الزم شرط شده باشد».
-

وکیل نسبت به آنچه از میوکلش در دسیت دارد

امین است یعنی اگر تلف شد ضامن نیست مگر آنکیه در
حف آن کوتاهی کرده باشد و یا بیش از حد متعارف بیه

کارش بسته باشد مثل اینکه جامهی امانتی را پوشییده و

یا حیوان را سوار شده باشد با اینکه وکییل بیود آن دو را

بفروشد؛ لکن به خا ر این تفریط و تعدی وکالتش با ل

 4بهطور كلی عقود جایزي مانند وكالت كله بلا شلرم ضلمن عقلد ز
غيرقابل نسخ میشوند ،نقط از حيث عد قابليت نسخ مانند عقود ز
میشوند ،لكن سایر آثار عقود جایز را دارند .از جمله اینكه بلا نلوي یلا
جنون هریك از طرنين عقد ،عقد زایلل میشلود .ضلمناظ ایلن موضلوع
اساساظ وقتی احيح است كه این عد عزیلل در ملدي معلين یلا بلراي
اناا امر معين باشد و نه وكالت در تما امور و بدون قيد زمان كه این
امر بهمعناي اعطاي و یت به من یسلتحقله بلوده و بلا نملم عملومی
مناناي دارد.
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نمیشود ،بنابراین اگر همیان جامیه را کیه پوشییده بیود

بفروشد بیعش صحیح است هرچند اگر قبیل از فیروختن
تلف میشد ضامن بود لکن همین که آن را بیه مکیتری

دهد عهدهاش از ضمانت آزاد میشود بلکه بعید نیست که

با عقد بیع ضیمانتش بر یرف شیود (موسیوی خمینیی؛

 .)27۹ :1380به عبارتی با تعدی و تفریط ید امانی از بین

میرود و ذوالید (وکیل) بنا به قاعده ید مطلقا ضامن مال

در اختیار میشود .این حکم هرچند اذن موکل را در نظیر

مکییهور فقهییاء از بییین نمیبییرد لکیین آثییاری دارد از

جملهاینکه چنانچه در صورت تعدی یا تفیریط نقصیی در

قیمت اموال موضیوع وکالیت وارد شیود ،وکییل از بیاب
تسبیب ضامن مابهالتفاوت قیمت میباشد.
-

بر وکیل واجیب اسیت کیه امیوال موکیل را در

صورت مطالبه او به وی بازگرداند .حال اگر بدون عذر از

این امر امتناع ورزید ،ضامن است زیرا ید او از این به بعد
عدوانی خواهد بود .اما اگر عذری در تسلیم داشته باشید،

ضامن نخواهد بود .این عذر میتواند عذر شیرعی ماننید

حج باشد یا عذر عرفی مانند اشتغال به حمام و غذا باشید

و یا عذر عقلی مانند گرفتاری در دست ظالم باشد (شهید
ثانی.)383 :1373 ،
-

وکالت از جمله عقود اذنی است و موکیل بیرای

وکیل تفویض اختیار میکند تا به نمایندگی از جانب او به
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تصرف بپردازد .بدین ریق وکیل حق نیدارد از تصیرفی

که به او اذن داده شده اسیت تجیاوز نمایید؛ بیه عبیارتی

وکیل وظیفه دارد به دقت مواظب رعایت مصلحت موکل
خود باشد و از محل وکالت خود تعدی نکند .البتیه اگیر

قرائن و عرف و عادت داللت بر آن داشته باشد (مطیابق
ماده  667قانون مدنی) که تجاوز از محل میورد رضیایت

موکل است ،اشکال ندارد .مثالً اگر موکل به او گفته باشد

که خانه مرا به هزار دینار بفروش و او خانه را به هیزار و

صد دینار بفروشد و یا گفته باشد فالن خانیه را بیه هیزار

دینار برای من بخر و او همان خانیه را بیه نهصید دینیار

برای موکیل خیود بخیرد ،اشیکالی نیدارد (فیرزینوش و
شعبانی.)587 -586 :1381 ،
-

هییر اقییدامی کییه وکییل در محییدوده اختییارات

وکالتی خود انجام میدهد به منزله عمل و اقیدام موکیل

است؛ به عبارتی هر معاملهای که وکیل در حیدود میورد
وکالت انجام دهد به حساب موکل بوده ،مگر خیالف آن

ثابت شود (قلیچ.)63 :13۹3 ،
-

رعایت مصلحت موکل بیر وکییل الزم اسیت و

وکیل از آنجاکه جانکین موکل است باید همانند او نسبت
به تامین مصالح خویش ،تالش عقالیی داشته باشد؛ ماده

 667قانون مدنی در این خصوص میگوید« :وکیل بایید
در تصرفات و اقدامات خود مصیلحت موکیل را مراعیات
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نماید و از آنچه موکل بیا صیراحت بیه او اختییار داده ییا

برحسب قراین و عرف و عادت داخیل در اختییار اوسیت

تجاوز نکند»؛ البته اقدامات وکیل در حیدود اذن چنانچیه

به مصلحت موکل نباشد ،صحیح و نافذ است.
-

برای وکیل جایز نیست که دیگری را در انجیام

کاری که خودش وکیل انجام دادنش شده ،وکییل نمایید
نه وکیل از رف خود و نه وکیل از رف موکلش ،مگیر
به اذن موکل که به اذن او هر دو قسم توکییل بیرای او

جایز است؛ حال اگر موکل یکی از آن دو قسم را تعییین

کند که همان متبع است و دیگر تعدی از آن جائز نیست
و اگر به وکیل گفته باشد (من تو را وکیل کردم در اینکه

غیر خودت را برای انجام فالن کار وکییل کنیی) بیدون

اشکال اجازه توکیل غیر داده و اما اگر گفته باشید( :غییر
خودت را وکیل کن) هرچند که این نیز ظهور دراین معنا

دارد خالی از تامل نیست .همچنین اگر وکیل دوم ،وکیل

از رف موکل باشد ،نه از رف وکییل ،خیود درعیرض

وکیل خواهد بود پس وکیل اول نمیتواند او را عزل کند؛

بلکه حتی اگر وکیل اول از بیین بیرود ،دومیی همچنیان
وکالتش باقی است؛ اما اگر وکیل از رف خود او باشد او
حق دارد وی را عزل کند و وکالتش تابع وکالت اوست در

نتیجه اگر موکل او را عزل کند و یا عمیر او سیرآید وی
خود به خود منعزل میشیود و بعیید نیسیت کیه در ایین
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صورت نیز موکل حق داشته باشد او را عزل کند هرچنید

وکیل اول عزلش نکرده باشد (موسیوی خمینیی؛ :1380
.)274

به بیان دیگر ،اعطای وکالت به شخص ثالث بر دو قسم

اصلی است -1 :توکیل بهغیر ،بدین نحو که وکییل اول

عالوه بر اختیار انجام امر مورد وکالت ،اختیار توکیل بیه

غیر خود را نیز دارد .بنابراین وکیل اول از رابطیه حیذف

نمیشود و صیاحب اختییار اسیت -2 .تفیویض وکالیت،

بدینصورت که شخص وکیل اول انجام موضوع وکالیت
را به شخص ثالثی واگذار و خود از رابطه حذف میشیود
و فوت و حجر وی دیگر در عقید وکالیت اثیر نیدارد .در

قسم اول باید در عقد وکالت دوم تعییین شیود کیه آییا

وکیل دوم در ول وکییل اول اسیت کیه در اینصیورت

حجر و فوت یا عزل وکیل اول منجر بیه انحیالل عقید

وکالت دوم نیز میشود و یا وکیل دوم در عرض وکییل

اول یا وکیل از موکل است که در اینصورت حجر و فوت
یا عزل وکیل اول اثری در عقد وکالت دوم ندارد.
-

وکالت به چند ریق خاتمه یافته و ییا منقضیی

میشود .این رق عبارتند از با عزل موکل ،بیا اسیتعفای

وکیل ،با موت یا حجر 5وکیل یا موکل و همچنیین بیا از
 5حار در اموري كه سفه مانع از انالا آنهلا نيسلت ،موجلال بطل ن
وكالت نيست (مطابق ماده 682قانون مدنی) .مانند قبول هبه و یا الح
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بین رفتن متعلق وکالت ییا انجیام میورد وکالیت توسیط
موکل.

 -۴آسیبشناسی استفاده از عقد وکالت در تجهیزز
منابع بانکی
 -۱-۴کاربرد عقد وکالت در تجهیز منابع بزانکی در
نظام بانکی ایران
در ی

نگاه کلی میتوان سپردهگذاری بانکی را چنین تعریف

کرد« :سپردن وجوه به بان

قراردادی است که به موجب آن

شخص مبلغ معینی پول را به بان

مورد نظر خود تسلیم میکند.

بانکدار حق دخل و تصرف در این پول را به حساب شخصی خود
دارد و در همین حال تعهد استرداد آن را به محض مطالبه مکتری

بر پایه شروط پیشبینی شده در قرارداد خواهد داشت» (کاشانی،

.)۹۹ :1376

در فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه ماده از ماده

 3تا ماده  6به نحوه تجهیز منابع توسط بان ها پرداخته شده است.
به موجب ماده  ،3دو نوع منبع برای تجهیز منابع بان های بدون
ربا در نظر گرفته شده است:

«ماده  -3بان ها میتوانند ،تحت هر ی

از عناوین ذیل به

قبول سپرده مبادرت نمایند :الف) سپرده قرضالحسنه -1 :جاری
رایگان كه براي سفيه جایز است و بنابراین میتوانلد بلراي انالا ایلن
امور نيز به دیگران وكالت دهد.

83

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

 -2پس انداز ب) سپردههای سرمایهگذاری مدتدار .تبصره ی

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که بان

در بکار گرفتن آنها

وکیل میباشد ،در امور مکارکت ،مضاربه ،اجاره بکرط تملی ،

معامالت اقسا ی ،مزارعه ،مساقات ،سرمایهگذاری مستقیم،
معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد».

سپردههای قرضالحسنه (جاری و پسانداز) بر مبنای قرارداد

قرض بدون بهره است و سپردهگذار حق دارد هر زمانی که مایل
باشد منابع خودش را از حساب خود برداشت نمایند .البته در

حسابهای جاری این امر با استفاده از چ
بان

نیز مقدور است.

در بکارگیری سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که به دو

نوع کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم میشود ،از رف مردم وکیل

است و میتواند این وجوه را در قالب عقود اسالمی بکار گیرد و در
پایان سال مالی سود حاصله را پس از کسر حقالوکاله خود بین

سپردهگذاران توزیع نماید .البته بان ها میتوانند اصل سپردههای

سرمایهگذاری مدتدار را تعهد و یا بیمه کنند (ماده  4قانون
عملیات بانکی بدون ربا).

بخش سوم «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعیی

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حقالوکاله بکارگیری

سپردهها» ،ابالغی  18دی  ،1382نیز متذکر این نکته شده است و
بیان میدارد که سود قطعی (پس از کسر حقالوکاله) در مقایسه با
سودهای علیالحساب پرداختی به سپردهگذاران یی سیال میالی،
یکی از سه حالت زیر را خواهد داشت:
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 .1سودهای علیالحساب پرداختی بیه سیپردهگذاران بیکیتر از

سود قطعی است.

 .2سودهای علیالحساب پرداختی به سپردهگذاران برابر با سود

قطعی است.

 .3سودهای علیالحساب پرداختیی بیه سیپردهگذاران کمتیر از

سود قطعی است.

درحالتهییای اول و دوم سییودهای علیالحسییاب پرداخت یی بییه

سپردهگذاران به عنوان سود قطعی تلقی میگردد .اما درحالت سوم

باید تفاوت ،بین سپردهگذاران تقسیم گردد.
بان

همچنین بند چهارم از ماده  20قانون عملیات بانکی بدون ربیا،
مرکزی را در تعیین انواع و میزان حداقل و حیداکثر کیارمزد

خدمیات بانکی (مکروط بر اینیکه بیش از هزینه کار انجیام شیده،

نباشد) و حقالوکاله بکارگیری سپردههای سرمایهگذاری که توسط

بان ها دریافت میشود ،بق آئیننامهای که بیه تصیویب هیئیت

وزیران میرسد و بر اساس ماده  ،1۹مجیاز بیه دخالیت و نظیارت

دانسته است .افزون بر این بنا بر ماده  23از فصل پنجم این قانون،

وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حقالوکالیه جیزو درآمیدهای

بان ها بوده و قابل تقسیم بین سپردهگذاران نمیباشد.

آنطور که مکخص است عقد وکالت در سپردههای

سرمایهگذاری مدتدار دارای کاربرد است .سپردههای

سرمایهگذاری مدتدار به آن دسته از سپردههایی گفته میشود که
به قصد انتفاع (سود) به بان

سپرده و بان

با قبول وکالت از
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رف صاحبان سپردههای سرمایهگذاری پس از تودیع سهمی از آن

را به عنوان سپردههای قانونی بان ها نزد بان

مرکزی ،بقیه

وجوه مربو ه را در عملیات مجاز بانکی به کار میگیرد .ضمناً
استرداد اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را بر بق

بان

قرارداد منعقده تعهد و یا به هزینه خود بیمه مینماید .بان

در

پایان هر دوره منافع حاصله را پس از کسر حقالوکاله خود به

نسبت مدت و مبلغ سپرده بق آییننامه و دستورالعملهای بانکی

بین سپردهگذاران تقسیم مینماید.

شایان ذکر است ،به استناد قیانون عملییات بیانکی بیدون ربیا،

قرارداد مربوط به سپردههای مدتدار (کوتاهمیدت و بلندمیدت) بیر

رابطه وکیل -موکل مبتنی بوده و میبایسیت در عقیودی از قبییل

مکارکت ،مضاربه ،معیامالت سیلف ،معیامالت اقسیا ی ،مزارعیه،
مساقات ،جعاله و سرمایهگذاری مستقیم مورد استفاده قیرار گییرد.

بایستی سود حاصل از عملیات مذکور را بق قرارداد منعقده

بان

متناسب با مدت و مبالغ سپردهای سیرمایهگذاری و رعاییت سیهم

منابع بان  ،پس از کسر حقالوکاله بین صاحبان سیپردهها تقسییم

کند.

مواد  ۹و  10آئیننامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربیا

(بهره) (تصویب نامیه شیماره  81۹62میور  1362/۹/27هیئیت

وزیران) به این موضوع پرداخته است:

«ماده ۹ی بان ها سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را که در به

کار گرفتن آنها وکیل میباشند ،به عنوان منابع سپردهگذار ،در امور
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مکارکت ،مضاربه ،اجاره بیه شیرط تملیی

 ،معیامالت اقسیا ی،

مزارعه  ،مساقات  ،سرمایهگذاری مستقیم  ،معامالت ،سلف و جعاله

مورد استفاده قرار میدهند.

تبصره ی قبول سپردههای سرمایهگذاری مدتدار برای مصیرف

در ی

رح خاص ،بق مقررات مربوط ،مجاز است .شمول حکم

ماده  8در مورد این قبیل سیپردهها منیوط بیه درج آن در قیرارداد
مربو ه میباشد.

ماده 10ی به هیچ یی

از سیپردههای درییافتی تحیت عنیوان

سپردههای سرمایه گذاری مدتدار رقیم تعییین شیده از قبیل بیه

عنوان سود پرداخت نخواهد شد .منافع حاصله از عملیات موضیوع

ماده  ۹بر اساس قرارداد منعقیده ،متضیمن وکالیت ،بیین بانی

و

از وضع سپردههای قانونی مربوط و رعایت سهم منیابع بانی

بیه

سپردهگذار متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری ،پس
نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در ایین عملییات

تقسیم خواهد شد.

تبصره 1ی حقالوکاله بکیارگیری سیپردههای سیرمایهگذاری از

سهم منافع سپردهگذاران کسر خواهد شد .میزان حداقل و حیداکثر
حقالوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره 2ی در قراردادهای منعقده بین بانی

و سیپردهگذار قیید

مصالحه منافع مصرف مکاع سیپرده و نحیوه محاسیبه و پرداخیت

منافع الزامی است».
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بنا به پیوست چهارم از «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسیبه

سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حقالوکاله

بکارگیری سپردهها» ،ابالغی  18دی  ،1382صورت محاسبه سود

قطعی سپردههای سرمایهگذاری میدتدار بیا احتسیاب حقالوکالیه
بکارگیری سپردهها به شرح ذیل است:

شرح

مبلغ به
ریال

تسهیالت اعطایی به بخش دولتی:
∗ تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی:
∗ سرمایهگذاری و مکارکتها (دولتی):

∗ سرمایهگذاری و مکارکتها (غیردولتی):
اوراق مکارکت:

جمع تسهیالت اعطایی سرمایهگذاری ،مکارکت و اوراق

مکارکت = (:)1

سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت:
سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویوه:
سپرده سرمایهگذاری یکساله:
سپرده سرمایهگذاری دو ساله:
سپرده سرمایهگذاری سه ساله:
سپرده سرمایهگذاری چهار ساله:
سپرده سرمایهگذاری پنچ ساله:
جمع انواع حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار:
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کسر میشود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای

سپرده سرمایهگذاری مدتدار:

خالص منابع سپرده گذاران = (:)2
منابع بان

= (:)2-1

سود دریافتی از تسهیالت اعطایی ،سرمایهگذاری و

مکارکتها و اوراق مکارکت:

وجه التزام دریافتی از محل تسهیالت اعطایی:
جمع سود مکاع = (:)3
سهم سپردهگذاران از سود مکاع (:})1(÷)2({× )3( = )4
جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای

سپردهگذاری مدتدار = (:)5

منافع سپردهگذاران = (:)5+4
کسر میکود حقالوکاله:
سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپردههای سرمایهگذاری

مدتدار:

سود علیالحساب پرداختی به سپردهگذاران ی سال مالی:
کسری (مازاد) پرداختی به سپردهگذاران:

* مبالغ تسهیالت اعطایی ،سرمایهگذاری و مکیارکتها ،اوراق مکیارکت،

انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار و سپرده قانونی مربو ه باید براسیاس

میانگین  52هفته سال محاسبه گردد.

بان

از آنجاکه رابطه سپردهگذار و بان

وکالت است ،سپردهگذار بیه

وکالت عام میدهد که وجوه او را همراه سایر وجیوه و منیابع

بانکی ،به نحو مکاع در فعالیتهای اقتصادی سودآور بکیار گییرد.
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البته بان
از ی

دو نوع رابطه حقوقی با سپردهگذار برقرار خواهد ساخت؛

رف بان

وکییل سیپردهگذار در بکیارگیری وجیه سیپرده

داشته و از رف دیگر شری

وی در تیامین منیابع اسیت .چراکیه

بخکی از منابعی که به نحو مکاع به کار گرفته میشود متعلق بیه
خود بان

بوده یا مربوط به سپردههای جاری و پسانداز است کیه

در مالکیت بان

قرار دارد .از اینرو رابطه هر سپردهگذار بیا سیایر

سپردهگذاران رابطه مکارکت میشود .از این جهت سود سپردههای

سرمایهگذار در ابتدای امر مکخص نخواهد بود (مسیعودی:1387 ،
.)117

حال در ادامه به آسیبشناسی استفاده از عقد وکالیت در سیمت

تجهیز منابع نظام بانکی ایران میپردازیم (قلیچ.)17-12 :13۹6 ،

 -۲-۴چالشهای استفاده از عقد وکالت در تجهیزز
منابع بانکی
اما استفاده از عقد وکالت در سپردهگذاری بانکی از چالشهیایی

برخوردار است .برای آسیبشناسی این موضوع به مهمترین میوارد

اشاره میشود:

 -۱-۲-۴چالشهای پرداخت سود علیالحساب

سود علیالحساب وجهی است کیه قبیل از اتمیام و بیه نتیجیه

رسیدن عملیات سرمایهگذاری و حصول و محاسبه سیود قطعیی از

جانب بان

به صاحبان سپردههای سرمایهگذاری پرداخت میشود.

از آنجاکه صاحبان سپردههای سرمایهگذاری معموالٌ کسانی هستند
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که میخواهند ضمن حف اصل سرمایه خود ،از سود حاصیل از آن
استفاده کنند و از آنجا کیه در یی

نظیام بیانکی بیا حجیم انبیوه

سپردهی سرمایهگذاری مکاع ،امکان محاسبه سود قطعی حاصل از
عملیات و سهم هر ی

ممکن نیست ،بان

از سپردهگذاران در فواصیل زمیانی کوتیاه

باید سود قطعی سپردهگذاری را بعید از پاییان

دوره مالی و پس کسر هزینهها محاسبه کند .بدیهی است ایین بیه

معنای پرداخت ی بیاره سیود پیس از پاییان دوره میالی و اتمیام
محاسبات است که یقیناً به کاهش رغبت و انگیزه صیاحبان وجیوه

برای سپردهگذاری در بان

منجر میشود.

تعبیه نر سود علیالحسیاب (انتظیاری) در بانکیداری اییران و

پرداخت دورهای آن به سیپردهگذاران ،در واقیع بیرای رفیع همیین

دغدغه بوده است .به عبارت دیگر مسئوالن نظام بانکی ککور بیه

این نتیجه رسیدهاند که بیرای جلیوگیری از بیروز بحیران انگییزه،

میتوان با اعالم نر «سود علیالحسیاب» در ابتیدای هیر دوره و

پرداخت دورهای آن ،سیپردهگذاران را نسیبت بیه سیپردهگذاری در

بان

راغب نگه داشت.

اما سود علیالحساب همانگونه که از عنوان آن بر میآیید بایید

صرفا علیالحساب و نه قطعی و نهایی باشد .از اینرو بنابر تبصیره

 2ماده  14دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ،6بان ها نمیتوانند به
هیچ ی

از سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ،رقم تعیینشدهای را

 6مصوبه پانصد و چهلاردهمين جلسله شلوراي پلول و اعتبلار؛ ملور
.1۳62/1٠/18
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از قبل به عنوان سود اعالم و یا پرداخت نمایند ،بلکه سود پرداختی

به صورت علیالحساب بوده و پس از ی دوره مکارکتی بیه یور

قطعی تسویه میشود .به بیان دیگیر تعبییر علیالحسیاب بیودن و

غیرقطعی بودن سود بان ها برای این منظیور اسیت کیه بان هیا
صرفا بر حسب محاسبات و انتظیارات خیود نرخیی حیدودی را بیه

سپردهگذاران اعالم دارند تا امکان تصیمیمگیری و انتخیاب بیرای

سپردهگذاران راحتتر فراهم آید .بدیهی است اگر رفتار سود قطعی

با سودهای علیالحساب شود ،شبهه ربوی شدن عملیات بانکی به

وضوح قابل اثبات میگردد (قلیچ ،)64 :13۹3 ،موضوعی که رخداد

آن در امر وکالتپذیری بان های ککور در سپردهپذیری میدتدار

دور از واقعیت نمیباشد.

نکته قابل توجه آن است که این ایراد منحصر بیه وجیود سیود

قطعی باالتر از سود علیالحساب و عدم پرداخت مابهالتفاوت آن به

سپردهگذاران نمیشود؛ بلکه چه بسا سود قطعیی پیایینتر از سیود
علیالحساب باشد و بان

بنا به تعهدی که به پرداخت حداقل سود

دارد ،از سهم و حقوق سهامداران این کسیری را جبیران کنید کیه

تعارض این امر با مقوله عدالت و قاعده تبعیت نما از اصل محتمل

و قابل تصور است.

دلیل آنکه سود علیالحساب از ماهیت خود فاصله گرفته است و

در عمل به عنوان سود قطعی و نهایی قرار میگیرد آن است که در

بان های ککور به علت پیچییدگی و هزینیهزا بیودن محاسیبات،

عموما تقسیم منافع ناشی از عملیات بانکی (تخصییص منیابع) بیه
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نسبت منابع سپردهگذار و منابع بان

هیچ نسبتی برای توزیع سود بین بان
ی

صورت نمیگیرد و به عبارتی
و سپردهگذاران و بیین هیر

از انواع سپردهها بیه نحیو دقییق و میتقن ،محاسیبه و اعیالم

نمیشود .از این رو سود علیالحساب اعالم شده از سوی بان هیا
سود قطعی تلقی میشود و این از مهمترین آسییبها و اشیکاالت

اجیییرای وکالیییت توسیییط بان هیییا در بکیییارگیری سیییپردههای

سرمایهگذاری مدتدار در پوشش منابع وکالتی است.

بهتر آن است که بان ها در تعیین سود علیالحساب انتظاری با

هم رقابت کنند یعنی به مکیتریان اعیالم نماینید کیه مین وکییل

بهتری هستم و می توانم بازگکت سرمایه بیکیتری را بیرای شیما

تضمین کنم .همچنین آنها باید در ارائه گزارش از عملکرد قطعیی

سرمایه گذاریها با هم رقابت کنند .یعنی در پاییان دوره میالی بیه

سپرده گیذاران مییزان سیود محقیق شیده خیود را گیزارش داده و
مابهالتفاوت را به سپرده گذاران پرداخت نمایند .هر بانکی که سیود

محقق شده بیکتری داشته باشد بیعتیا وکییل بهتیری بیوده و در
دوره بعد می تواند منابع بیکتری جذب کند یا به بیان دیگیر ،افیراد

بیکتری وکالت خود را به این بان
شرایط فعلی بان ها در ی

میی سیپارند .امیا متاسیفانه در

جنگ قیمتی ،تنها در پرداخیت سیود

علیالحساب رقابت میکنند و تعهد چندانی در مورد محاسبه سیود

قطعی و پرداخت مابهالتفاوت ندارند.

چالش دیگر این است که اگر این مککل وجود نداشیته باشید و

سود علیالحسیاب بیه نحیو قطعیی نباشید و مابیهالتفاوت پیس از
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محاسبه نهایی سود و زیان به سپردهگذاران پرداخت شیود در ایین

وضعیت ،این پرسش مطرح است که آن مبلغی که پیش از محاسبه

به سپردهگذار پرداخت میشود از لحاظ حقوقی چه ماهیتی میتواند
داشته باشد؟

چالش بعدی درخصوص سود علیالحساب اینکه گفته میشیود

تنها مبنیایی کیه بیرای تعلیق نر هیای سیود متفیاوت بیه انیواع

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در نظام بانکی ککیور از قیانون

عملیات بانکی بدون ربا و ملحقات آن قابل اسیتفاده اسیت ،تعلیق

نر های حقالوکاله متفاوت به هر ی

ی

از سیپردههای کوتاهمیدت،

ساله ،دو ساله ،سه ساله و پنج ساله است؛ حیال آنکیه تفیاوت

حقالوکالهها چندان مبنای متقن و روشنی ندارد .از اینرو میتیوان

چنین استنباط کرد که هیچ مبنای قانونی جهت تعلق نر های سود

(قطعی) متفاوت به هر ی

از انواع سپردههای سرمایهگذاری وجود

ندارد (توکلی .)7۹ :1381 ،البته باید متیذکر شید کیه تنهیا مبنیای

تفاوت نر سود سپردهها تفاوت نیر حقالوکالیهها نیسیت ،بلکیه

میتوان مبانی متفاوتی را برای آن ذکر کرد .به عنوان نمونه میدت

زمان بیکتر سپرده بهدلیل امکان سرمایهگذاری بلندمدتتر و کسب

سود احتمالی بیکتر موجب میشود که سود علیالحساب بیاالتری
نیز محاسبه شود .با این تفاسیر این چالش چندان جیدی بیه نظیر

نمیرسد.

نکته آخر در خصوص پرداخت سیود علیالحسیاب بیه موضیوع

مصالحه برمیگردد .بق قاعده تبعیت نما از اصل ،سود بعمل آمده
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از سپردههای سیپردهگذاران حیق قیانونی و شیرعی آنیان اسیت و

پرداخت سود علیالحساب صرفا جهت برنامیهریزی اولییه و ایجیاد

ساختار انگیزشی برای سیپردهگذاران اعیالم شیده اسیت .بنیابراین
دریافییت مابییهالتفاوت سییود نهییایی بییا سییود علیالحسییاب حییق

سیپردهگذاران اسییت .امییا یکیی از توجیهییاتی کییه بییرای تصییحیح
چگونگی توزیع سود و زیان ارائه شده است ،اینست کیه بانی
قرارداد پذیرش سپردهها قید «مصالحه بان

در

و سپردهگذار در مورد

منافع و نحوه محاسبه و پرداخت منافع» را ذکر مینمایید و همیین

قید مبنای تصحیح توزیع سود و زیان است؛ زیرا بانی

بیر اسیاس

این مصالحه اولیه برای خود این حق را محفوظ نگه مییدارد کیه
سود حاصل از بکارگیری سپردهها را به صالحدید خود توزیع نماید.
اوال پایه و شالوده قاعده مصالحه آن است کیه بانی

در پاییان

سال مالی و پس از محاسبه سود و زیان دربیاره میوارد ابهیامی بیا

مکتری مصالحه موردی نماید نه اینکه مصیالحه مبنیا و اسیاس و

پایه توزیع سود و زیان قرار داشته باشد .ثانیا گرچه صلح در منیابع
فقهی پذیرفته شده است اما نباید دستاویزی برای صورتسیازی و

دور زدن حرمت ربا و پرداخت سود در مقابیل میدت سیپردهگذاری

قرار گیرد .کما آنکه چنانچه اینگونه استفاده از صیلح در بانکیداری

صحیح باشد پس دلیلی برای رد صلح بین ربادهنده و رباگیرنده در

ی

فعالیت ربوی باقی نمیماند؛ حال آنکه استفاده از هرعقیدی از

جمله صلح نمیتواند مخالف قواعد عمومی فقهی بوده و حرامیی را
حالل و یا حاللی را حرام کند .ثالثا در این راستا این سوال مطیرح
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است که آیا در واقعیت امر ،سپردهگذاران به صیلح میازاد احتمیالی
سود واقعی خود نسبت به سود علیالحسیاب رضیایت دارنید و آییا

حاضرند همواره از سهم و حق شرعی خود به نفع بان

بگذرند و یا

آنکه این مصالحه صرفا بر حسیب شیر ی تحمیلیی و یکطرفیه و
عموما متکی بر عدم اگاهی امضاکنندگان قرارداد برقرار شده است؟

همچنین فارغ از صحت این نوع مصیالحه در بخیش اجیرا نییز

نقائصی وجود دارد .در اکثر موارد ،سپردهگذاران بدون مطالعه مفیاد

قرارداد سپردهگذاری اقدام به افتتاح حسیاب مینماینید و بیه هییچ
عنوان نیت و قصد مصالحه با بان

آن هم بر روی حق مسلم خود

را ندارند و این میتواند از ناحیه عدم قصد صلح به صحت معاملیه

لطمه بزند.

 -۲-۲-۴آشنایی ناکافی مشتریان با مفهوم وکالزت
بانکی

عموم مردم با مفهوم و کیارکرد کلیی وکالیت حقیوقی آشینایی

دارند ،اما در خصوص وکالت بان

در بکارگیری وجوه سپردهها این

آگاهی ناکافی به نظر میرسد .نامانوس بودن عقید وکالیت در امیر

سرمایهگذاری مالی ،متنیوع بیودن منیابع بانی

از جهیت ماهییت

حقوقی ،مکخص نبودن شیوه بکارگیری وجیوه هیر سیپردهگذار و

عوامل دیگر موجب نامفهومی وکالت بانکی نزد مکتریان میشیود.

برای مثال در برخی از فرمهای سپردهگذاری بیانکی آمیده اسیت:
«بان

 ...به وکالت از رف سپردهگذار با داشتن حق توکیل ،وجه

این سپرده را بق قانون عملیات بانکی بدون ربا بیه یور مکیاع
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بکار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حقالوکاله بق آییننامه
و مقررات مربوط با داشتن حق مصالحه منافع بان

و سپردهگذاران

به تناسب مبلغ و مدت به کار گرفته شده تادیه خواهد نمود».

بکییارگیری واژههییای حقییوقی «حییق توکیییل»« ،مکییاع»،

«حقالوکاله» ،و «حق مصالحه» موجب میشود که فهم همین بند
دشوار به نظر برسد .ازاینروست کیه سیپردهگذاران عمومیا بیدون

توجه به متن و مفاد قرارداد آن را امضیا کیرده و وجیوه خیود را در

اختیار بان

قرار میدهنید .ایین درحیالی اسیت کیه در بانکیداری

اسالمی مکتری بان

بایستی علم به ارکان اساسی معامله داشیته

باشد (موسویان .)63 :1377 ،البته مکخص است که این چالش (و
برخی از چالشهای بعیدی) بیکیتر از نیوع چیالش اجراییی اسیت

(هستند) و متوجه ماهیت وکالت بانکی نمیشوند .چراکه مفیروض
آنست کسیی کیه اهلییت انجیام معاملیه دارد و بیا قصید و رضیاء

معاملهای انجام میدهد ،الزم است علم به موضوع و محتیوای آن

قرارداد پیدا نماید و این تفاوتی در عقود بانکی و غیربانکی ندارد.

 -۳-۲-۴عدم قصد واقعی مشتریان در وکالزتدهی
به بانک

سپردهگذاران به علت عیدم ا یالع کیافی از مفهیوم و فرآینید

وکالت بانکی ،عموماً قصد حقیقی در اعطای نمایندگی به بانی

را

ندارند .بنابراین در واقعیت امر وکالت نام برده شده در تبصره میاده
 3قانون عملیات بانکی بدون ربا ،جنبه قراردادی پیدا نمیکند .حتی
اگر به هنگام گکایش حساب ،سیپردهگذار نوشیته ییا فرمهیایی را
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امضا کند که در آن متن تبصره مزبور به کیار رفتیه باشید ،چنیین

وکالتی با قصد واقعی سپردهگذار و بان

منطبق نیسیت (کاشیانی،

 .)10۹ :1376از آنجاکه عقد تابع قصید اسیت ،عیدم قصید کیردن

وکالتدهی به بان ها موجب ایجاد شبهه شرعی در تجهیز اینگونه
منابع بانکی میشود.

 -۴-۲-۴عدم بطالن وکالت با فوت موکزل و عزدم
رعایت حق تنفیذ ورثه
اگر بان

در قراردادهایی که بیا وامگیرنیدگان بسیته اسیت بیه

فوت هر ی

را با ل میکنید (میاده

وکالت از سوی سپردهگذاران (شخص حقیقی) عمیل کیرده باشید،
از سپردهگذاران وکالت بان

 678قانون مدنی)؛ از اینرو گفته شده است که این رویداد موجیب

میشود تا زمان تنفیذ ورثه ،اقیدامات بانی

دچیار اخیتالل گیردد

(کاشانی؛  .)110 :1376این در حالیاسیت کیه در حیال حاضیر بیا
پیشبینی حق وصایت ،سعی در حل این مسأله شده است .بنابراین

با این تدبیر میتوان از کنار این چالش عبور کرد.

-۵-۲-۴تعارض تسهیالت تکلیفی با مفهوم وکالت

تسهیالت تکلیفی که به صیورت قیانون بودجیه هیر سیاله بیه

تصویب نمایندگان مجلس میرسد نظام بانکی را موظیف میکنید

جهت حمایت از اقکار آسیبپذیر یا موسساتی که به دالیلی نیاز به

حمایت دارند مبالغی تسهیالت با لحاظ سیودی پیائینتر در اختییار

آنان قرار دهد ،نظام بانکی در مواجهه با این مسئله دو تا مسئولیت

اساسی دارد؛ از رفی به عنوان یکی از نهادهیای مهیم اقتصیادی
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وظیفه دارد در تحقق اهداف و سیاستهای کلی نظام تالش کند از
رف دیگر به عنوان امین و وکییل سیپردهگذاران مسیئولیت دارد

سرمایه آنان را در بخشهایی که سود مناسبی برای آنها به همیراه

دارد بکارگیرد و این دو با هم در تعارض قرار میگیرند (موسیویان،

.)205 :1378

 -۶-۲-۴عدم امکان نظارت و کنترل سزرردهگذاران
نسبت به بانک

در قرارداد وکالت ،وکیل موظف است در راستای نظرات موکیل

دست به فعالیت بزند .از سویی حق نظیارت و کنتیرل بیر اقیدامات

وکیل برای شخص موکل محفوظ است و این حق تا هنگامی کیه

رابطه وکالت به قوت خود باقی است ،ادامه خواهد داشیت؛ ایین در
شرایطی است که در نظام بانکی سازوکاری جهت نظارت و کنترل

مستقل سپردهگذارانی کیه جایگیاه موکیل را دارنید بیر اقیدامات و
قراردادهای بان

تعریف نکده است.

 -۷-۲-۴مشکل عدم تفکیک بزی رزرا الزیل و
وکیل توسط سرردهگذاران
سپردهگذاران عموماً بان

تلقی میکنند و بان

را رف اصیلی و اصییل در قیرارداد

را متعهد در قبال خود و نه نماینیده و وکییل

خود میدانند؛ از اینرو سپردهگذاران هیچ ی

از تعهداتی که بان

در برابر اشخاص دیگر میکند را نمیپذیرند و این امیر بیر خیالف

نص ماده  674قانون مدنی است که موکیل بایید تعهیداتی را کیه

وکیل پذیرفته است به مورد اجرا گذارد.
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از سییوی دیگییر گرچییه بان ی

در تنظ ییم قراردادهییای اعطییای

تسهیالت از وجوه سپردهگذاران بهرهبیرداری میکنید ولیی بانی

قراردادهای خود را اصالتاً امضا کرده و بیه میورد اجیرا میگیذارد و

وظیفه حساب پس دادن به سپردهگذاران را ندارد و حیال آنکیه بیر
بق ماده  668قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خود را

به موکل بدهد.

از سوی سیوم ،در قراردادهیای تسیهیالتی کیه مییان بانی

و

تسهیالتگیرندگان بسته میشود ،فیرض اصییل بیودن متعیاملین
(ماده  1۹6قانون مدنی) اجرا میشود و تسهیالتگیرندگان ،بانی

را رف واقعی در قرارداد میداننید نیه سیپردهگذاران را (کاشیانی،

.)10۹ :1376

 -۸-۲-۴عززدم کسززب ر ززایت سززرردهگذاران در
برخی از نحوههای لرا وجوه وکالتی

پدیده مهمی که امروزه در نظام بیانکی ککیور ر میدهید آن

است که برخی از بان ها بدون دریافت رضایت سیپردهگذاران بیه
عنوان میوکلین بانی  ،سیپردهها را در مجیاری غیرمولید و صیرفا

سییفتهبازانه همچییون خرییید زمییین و سییاخت و سییاز مسییکن و
مجتمعهای بزرگ تجیاری سیرمایهگذاری میکننید .حیال سیوال
اینجاست که چگونه بان ها به عنوان وکالی سپردهگذاران بیاذن

و بی رضایت موکالن خود ،در اینگونیه فعالیتهیای ریسیکی وارد

میشوند و اصالً آیا این نوع وکالت بانکی در استفاده اینگونیهای از
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سپردهها مطابق با ضوابط و شیرایط شیرعی عقید وکالیت بیوده و
ثمرات عقد را با شبهه مواجه نمیسازد؟ (قلیچ)64 :13۹3 ،

 -۹-۲-۴عززدم امکززان تفکی زک در محاسززبه سززود
سرردهها

از آنجاکه منابع بانکی از محل انواع مختلف سپردهها با ماهییت

قرضیی (سیپردههای پسانییداز قرضالحسینه و جیاری) و ماهییت
وکالتی (سپردههای سرمایهگذاری) به عالوه آورده سهامداران بان

تامین میشود و بان ها عمومیا از منیابع قرضالحسینهای نییز در
فعالیتهای سودآور و انتفاعی استفاده میبرنید ،سیهم هیر یی

از

منابع در سود بعمل آمده مکیخص نبیوده و بیه صیورت مجیزا در
ترازنامه آورده نمیشود .البته برای رفع این مانع از قیراردادن لفی

مصالحه استفاده میشود که البته با این اقدام نمیتوان بطور کامل

حکم به امتزاج این منابع داد (سیفلو.)66 :138۹ ،

 -۱۰-۲-۴تفاوت حقالوکالههای بانکی با یکدیگر

از آنجا که حقالوکاله مزدی است که بان هیا میتواننید بابیت

خدماتی که در بکارگیری سپردههای سرمایهگذاری ارائه کردهانید،

مطالبه نماینید و حقالوکالیه مزبیور میتوانید مکیتمل بیر هزینیه

بکارگیری سپردهها نیز باشد ،از این رو ،حقالوکاله از مقوله هزینیه

به حساب میآید .در واقیع آنچیه بانی

از سیپردهگذاران دریافیت

میکند ،هزینه کار است .بنابراین حقالوکاله الزاما منوط به تحقیق

سود نیست و در صورتی که به صورت مبلغی قطعی و نه سهمی از
سود مطرح شود ،با افزایش حجم سود به تناسب افزایش نمییابید.
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گذشته از آنکه اگر حقالوکاله را میزان مزد مورد مطالبیه بانی

در

بکارگیری وجوه قلمداد کنییم ،چنیین نیسیت کیه اجیرت سیالیانه

بکارگیری سپردههای بلندمیدتتر بیکیتر از اجیرت بیه کیارگیری
سپردههای کوتاهمدتتر باشد؛ یعنی چندان معقول به نظر نمیرسد

که به ور مثال ،از سپردههای پنج ساله ،ساالنه دو درصید اجیرت

بگیریم و از سپردههای دوساله ،ساالنه ی

درصید مطالبیه کنییم،

مگر آن که بگوییم بکارگیری بلندمیدتتر سیپردهها بیرای بانی

زحمیت کمتییری دارد (تیوکلی .)78 :1381 ،البتییه در حیال حاضییر

سپردههای بلندمدت منحصر به سپردههای یکساله است و چیالش

مذکور برای زمانهایی قابل رح اسیت کیه سیپردههای میدتدار
متنوعی در نظام بانکی وجود داشته باشد.

 -۱۱-۲-۴برهم خوردن قاعده تجمیع حسابها

براساس قاعده تجمیع حسابها که در بانکداری متعارف دنیا به

عنوان ی

اصل عرفی پذیرفته شیده اسیت ،هیر مکیتری اگرچیه

ممکن است حسابهای متعددی نزد ی

بدهیهایی نیز به بان

مکتری صرفا ی

بان

داشته و همچنیین

خود داشیته باشید امیا در تحلییل نهیایی،

دین به بان

یا ی

حقوقی متعدد در نهایت در قامت ی

لیب از آن دارد و روابیط

رابطیه واحید خیود را نکیان

میدهند .با استفاده از این قاعده ،امکان تهاتر بدهیها و میدیریت
بهتر ریس

برای بان ها فراهم میشود .به بیان دیگر ،بانکی کیه

به مکتری تسهیالت میدهد و مکتری که سپردههای خود را نیزد
ی
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رف مقابل را متحمل میشوند .تهاتر ،این ریس ها را بیه انیدازه

ریس های متقابل کاهش میدهد و آنها را کمتر میکند.

حییال هنگییامی کییه مکییتری حسییاب سییپرده سییرمایهگذاری

(کوتاهمدت یا بلندمدت) نزد بان

افتتاح میکند ،از بانی

نمیشود بلکه وجوه خود را در اختیار بان

لبکیار

قرار میدهد تا به عنوان

وکی یل وی بییا آن وجییوه سییرمایهگذاری کنیید و چییون بان ی

بییه

سپردهگذار بدهکار نمیشود ،تهاتری نیز ر نخواهد داد .از آنجا که

تهاتری ر نمیدهد ،تجمیع حسابها نیز اتفاق نمیافتد؛ بنیابراین

نیاز به وثایق افزایش مییابید ،هزینیههای معاملیه بیاال مییرود و
ریس های بان

و مکتری افزایش مییابد .در چنین حیالتی اگیر

بان  ،مطالبات خود را از حسیاب سیپرده سیرمایهگذاری مکیتری

برداشت کند ،هیچ بعید نیست که وی را بتوان به اتهیام خیانیت در

امانت تحت تعقیب قرار داد (قنبری.)13۹3 ،

 -۱۲-۲-۴ناهماهنگی و عزدم شزفافیت قزوانی در
وکالتپذیری بانکها

یکی از مککالت موجود در قوانین و مقیررات عملییات بیانکی

بدون ربا در خصوص وکالتپذیری بان ها ،مکخص نبودن حیطه
قانون ،آییننامیه ،دسیتورالعملهای اجراییی و میواردی مکیابه آن

است .برخی از مسائل اساسی در قانون مطرح نکده و بیه صیورت
پراکنده در آییننامیهها و دسیتورالعملهای اجراییی و ییا حتیی در

مواردی در مصوبههای شورای پول و اعتبار بیه آن پرداختیه شیده
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است که این امر نوعی ناهماهنگی در مجموعه مقررات حیاکم بیر
وکالتپذیری بانکی ککور ایجاد کرده است.

به عنوان نمونه میتوان به تقسیمات انیواع سیپردهها و مسیئله

سود علیالحساب اشاره نمود .توضیح آنکه ،قانون عملییات بیانکی

بدون ربا هیچ تقسیمی از سپردههای سرمایهگذاری که مبتنیی بیر

وکالتپیییذیری بان هیییا اسیییت ،ارائیییه نمیدهییید .آییننامیییه و
دستورالعملهای اجرایی قانون آن را بیه سیپردههای کوتاهمیدت و

بلندمدت تقسیم میکنند و به دنبیال آن پیس از گذشیت حیدود 3
سال از اجرای قانون ،سپردههای بلندمدت بر اساس تصمیم شورای
پول و اعتبار به چهار نوع ی

تقسیم میشوند.

ساله ،دو ساله ،سه ساله و پنج ساله،

با توجه به عدم وجود چنین تفکیکی در قیانون عملییات بیانکی

بدون ربا و ملحقات آن ،تفسیر روشنی از نر های سود متفاوت هر

ی

از انواع سپردهها صیورت نگرفتیه و تنهیا تفسییر قابیل ارائیه،

استفاده از حقالوکالهای متفاوت است که مککالت آن مورد اشیاره
قرار گرفت .همچنین علیرغم آن که سود علیالحساب در قیانون و

آییننامییه آن مطییرح نکییده و اییین مسییأله در یکییی از بنییدهای

دسییتورالعمل اجییرای قبییول سییپرده تنهییا در مییورد سییپردههای

سرمایهگذاری مدتدار و آن هم در میواردی کیه میدت سیپرده در
زمان حسابرسی سود و زیان به پایان نرسیده ،مطیرح شیده اسیت؛

این امر با تصویب شورای پول و اعتبار جنبه عمومیت پیدا کیرده و

در مورد تمامی سپردهها و در همه شرایط اعمال میشود .خالصیه
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آنکه ،در قوانین و مقررات نظام بانکی ککور شفافیت و روشینی در

زمینه وکالتپذیری بان ها وجود ندارد (توکلی.)7۹-78 :1381 ،

 -۵آسیبشناسززی اسززتفاده از عقززد وکالززت در
تخصیص منابع بانکی
 -۱-۵کاربرد عقد وکالت در تخصیص منابع بزانکی
در نظام بانکی ایران
در بخییش تخص ییص منییابع ،بان ی هییای ککییور میتواننیید از

قراردادهیای قیرضالحسینه ،عقیود مبادلیهای ،عقیود مکییارکتی و

سرمایهگذاری مستقیم استفاده نمایند .عقید وکالیت آنطیور کیه در
بخش تجهیز منابع بانکی خصوصیا در سیپردههای سیرمایهگذرای

مدت دار مورد کاربرد است در بخش تخصیص منابع کاربرد گسترده
ندارد .در ادامه به برخی از مهمترین کاربردهای این عقد در بخش
تخصیص منابع اشاره میشود.

 -۱-۱-۵تسهیالت فروش اقساری
فروش اقسا ی عقدی است کیه بیه موجیب آن بانی

بنیا بیه

درخواست مکیتری ،نسیبت بیه تیامین ماشیینآالت ،میواد اولییه،

تاسیسات ،ابزار کار ،لوازم یدکی ،مواد اولییه شیرکتهای تولییدی،

خدماتی و ککاورزی اقدام و آن را بیه نحیو اقسیا ی بیه مکیتری
بفروش میرساند .مکتری ملزم است وجوه آن را بیا سیود مناسیب
بق سررسید اقساط به بان

پرداخت نمایند.
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کاربرد عقد وکالت در تسهیالت فروش اقسیا ی بیراین قاعیده

استوار است که متقاضی تسهیالت ،به وکالت از بانی

درخواسیت

خرید کاالیی که مورد نیاز خود متقاضی است را به فروشینده کیاال

منتقل میکند .در این حال فروشنده پیش فاکتوری را برای بانی
مهیا کرده و آن را تحویل وکیل بان

که متقاضی تسهیالت باشد

میدهد .متقاضیی تسیهیالت پییش فیاکتور را بیه بانی
می دهد؛ بان

تحوییل

بر اساس پیش فاکتور ،مبلغ کاالی مورد تقاضا را به

متقاضی تسهیالت میدهد تا وی به وکالت از بان  ،آن کیاال را از

فروشنده برای بان
بان

به نحو نقدی خریداری کرده و سپس از جانب

به خود ،به نحو اقسا ی بفروش برساند.

در این عملیات ،بان

شخصا درگیر خرید نقدی کاال از فروشنده

و فروش اقسا ی به متقاضی تسهیالت نمیشود و صرفا با اعطای
وکالت به فرد متقاضی تسهیالت این عملیات را پیگییری میکنید.

در این وضعیت ،متقاضی تسهیالت به کاالی مورد درخواست خود

رسیده و وجه آن را که شامل قیمیت تمیام شیده بیه عیالوه سیود

فروش اقسا ی بانی

میشیود را در اقسیاط مکیخص بیه بانی

میپردازد .الزم به ذکر است که قیمت تمام شده شامل هزینههای
انجام شده بهعالوه قیمت خرید کاال است.
 -۲-۱-۵تسهیالت سلف
سلف یا سلم که معموال جزء عقود کوتاهمدت است عبارت است

از پیش خرید نقدی محصوالت تولیدی به قیمیت معیین .در عقید
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سلف خریدار ابتدا وجه را پرداخت مینماید و پیس از میدت معیین

کاال تحوییل میگیردد و جیزء عقیود بییع محسیوب میشیود .در
تسهیالت سلف بان

مجاز است محصوالت تولیدی را بیه قیمتیی

کمتر از قیمت نقدی روز خریداری نماید .در این عملیات الزم است

که فروشنده خود تولیدکننده کاالی مورد معامله باشد.

کاربرد عقد وکالت در تسهیالت سیلف عمومیا بیه ایین مرحلیه

برمیگردد که در هنگام انعقاد قرارداد قید میشود کیه مکیتری از
ریق بان

وکیل است که بیه جیای تحوییل کیاال بیه بانی

سررسید ،آن را در بازار به فروش برسیانید و بهای آن را به بانی
تحویل دهد .با توجه به آنکه بان

در

امکیان دریافیت و انبیار کیردن

کاالهای پیش خرید شده را ندارد ،استفاده از این سیازوکار موجیب

میشود بان

صرفا بهای کاالی تهیه شده را در سررسید دریافیت

کند .بدیهی است سود بان

عبیارت اسیت از مابیهالتفاوت قیمیت

خرید کاال در زمان انعقاد قرارداد با قیمیت بیازاری کیاال در زمیان

فروش.

 -۳-۱-۵تسهیالت اجاره به شرط تملیک
بان

اجاره به شرط تملی

بانکی ،عقدی اسیت کیه بیه موجیب آن

(به عنوان موجر) ،کاالی مورد تقاضای مکتری را خریداری و

به صورت اجاره در اختیار او (مستأجر) قرار میدهد و در ضیمن آن

عقد ،شرط میشود اگر مستاجر به تعهدات خود (پرداخت به موقیع
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اقساط) عمل نماید ،در پایان مدت قرارداد ،بان

به ملکیت مستأجر درآورد.

در این فرآیند ،ابتدا مکتری با مراجعه به بان

کاالی میذکور را
جهت خرید ی

کاالی مکخص همانند مسکن تقاضای تسهیالت اجاره بیه شیرط

تملی

میکند .بان

به وی اختیار میدهد تا به وکالت از بانی

و

با مبلغ تسهیالت و آوردهی نقدی خود آن کاال را خرییداری و بیه
عنوان مستأجر بان

از آن استفاده نماید و اجارهی ماهانه را تا مبلغ

و مدت معینی که در قرارداد مکیخص شیده اسیت بپیردازد و اگیر

مکتری اقساط خود را به موقع پرداخت نماید بعد از اتمیام اقسیاط،

سهم بان

از آن کاال به وی تملی

خواهد شد.

 -۴-۱-۵تسهیالت جعاله
جعاله در اصطالح عبارت است از اینکه انسیان متعهید شیود در

مقابل کارى که براى او انجام مىدهنید ،میال (اجیرت) معینیى را

بدهد .جعالهی بانکی ،قراردادی است که بیه موجیب آن متقاضیی

تسهیالت (جاعل) متعهد میشود در قبیال انجیام کیار ییا خیدمتی

معین توسط بان

(عامل) اجرت معین را به صورت اقساط بپردازد.

کاربرد عقد وکالت در این تسهیالت بدین شکل است که بان

جهییت تسییهیل امییور ،انتخییاب پیمانکییار را بییه جاعییل (متقاض یی

تسهیالت) واگذار میکند تا موضوع قرارداد را به سلیقهی خود بیه

انجام برساند .به این معنا که بان  ،مبلیغ تسیهیالت را بیه جاعیل
تحویل میدهد و به وی وکالت میدهید تیا بیا انتخیاب پیمانکیار
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مناسیب ،اجییرت او را همیراه بییا سیایر هزینییههیای الزم از محییل

تسهیالت پرداخت نماید تا پیمانکار ،خدمت مزبور را بیه وکالیت از
بان

برای جاعل انجام دهد .البته گاهی این فرآیند در نظام بانکی،

بدون استفاده از عقد وکالت و صرفا در قالب دو عقد جعاله اولییه و

ثانویه منعقد میشود که اکنون محل بحث ما قرار ندارد.

 -۲-۵چالشهززای اسززتفاده از عقززد وکالززت در
تخصیص منابع بانکی
 -۱-۲-۵فاکتور لوری
قراردادهای بانکی همانند کلییه قراردادهیا ،ترکیبیی از قالیب و

محتوا هستند و در بیکتر موارد ،این قالب بهصورت لفی و محتیوا

بهصورت معنا ظهور میکند و به ور معمول بیین الفیاظ و معیانی

توافق و هماهنگی وجیود دارد .بیهعبارت دیگیر ،آنچیه را یرفین

قرارداد قصد میکنند به زبان آورده و یا مکتوب میکنند.

این مفهوم در قالب قاعده «تبعیت عقد از قصد» نمود مییابید.

بر اساس این قاعده ،در قراردادهای بیانکی بانی

و مکیتری بایید

نسبت به ماهیت عقد آگاهی کامیل داشیته باشیند و موضیوع هیر
قراردادی را به صورت صحیح قصد نمایند تا احکام و آثار خاص آن
عقد جاری شود .عیدم توجیه بیه ایین معنیا موجیب پدیید آمیدن

عارضهای به نیام «صوریسیازی قیرارداد» میشیود .بیه عبیارتی

میتوان بیان داشت که منظور از صوری شدن قراردادهیای بیانکی
آن است که مکتری نیت واقعی در رابطه بیا قیراردادی کیه امضیا
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میکند ،نداشته باشد و بین آنچه گفته ییا نوشیته میشیود و آنچیه
قصد میشود ،تفاوت وجود داشته باشد.

یکییی از جلوههییای صوریسییازی قراردادهییای بییانکی تهیییه

فاکتورهای ساختگی و غیرواقعی خرید است که بیا عنیوان فیاکتور

صوری شناخته میشوند .آنگونه که بیان شد در تسهیالت فیروش

اقسا ی متقاضی تسهیالت ،به وکالت از بانی

درخواسیت خریید

کاالیی که مورد نیاز خود متقاضی است را به فروشنده کاال منتقیل
میکند؛ در این حال فروشنده پیش فاکتوری را بیرای بانی
کرده و آن را تحویل وکیل بانی

میدهد تا با ارایه آن به بان  ،بان
داده تا وی به وکالت از بان

مهییا

کیه متقاضیی تسیهیالت باشید

وجوه را به متقاضی تسهیالت

آن کاال را خریداری کرده و به خیود

به نحو اقسا ی بفروش برساند .حال چنانچه متقاضی تسهیالت به
آن کاال نیازی نداشته باشد و بخواهد از وجیوه درییافتی در مسییر
دیگری بهره بگیرد ،با تهیه ی

فاکتور صوری منابع تسیهیالتی را

دریافت و به منظور خود دست مییابد .مسلما عقد وکالت در اینجا
زیر سوال خواهد رفت چراکه بان

به متقاضی تسیهیالت وکالیت

داده تا با وجوه تسهیالتی ،کاالی میدنظر را خرییداری کنید و هیر

اقدامی غیر از این از سوی متقاضی تسهیالت (وکیل) خالف قاعده

وکالت خواهد بود.

بنا بر نتایج یکی از تحقیقات میدانی ،در زمینه فاکتورسازی برای

دریافت تسهیالت بانکی در شاخه عقود مبادلهای ،حدود  83درصد
کارکنان اعتقاد دارند که فاکتورسازی به وسییله مکیتریان صیورت
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میگی یرد .همچن یین بییق دادههییای بدسییت آمییده  7۹درصیید از

مراجعهکنندگان و مکتریان بانکی بر این باورند کیه بیرای گیرفتن

وامهایی که نیاز به ارایه فاکتور دارد ،فاکتورسازی صورت میگیرد.

همچن یین  57درصیید تسییهیالتگیرندگان عنییوان داشییتهاند کییه

تسهیالت دریافتی از بان

را در مقصدهایی غیر از آنچیه در مفیاد

قرارداد ذکر شده بود ،هزینیه کردهانید (شیهنازی و پنیاهی:13۹5 ،

 1۹1و .)1۹5-1۹4

 -۲-۲-۵ابهام در نحوه تسویه حقالوکاله متقا زی
تسهیالت
مورد دیگر آن است که در آن دسیته از قراردادهیای تخصییص

منابع که از عقد وکالت استفاده میشود ،نیاز است که به وکیل کیه
عموما متقاضی تسهیالت است حقالوکاله پرداخیت شیود .ایین در
حالی است که در عمده قراردادها نحوه تسویه این مبلغ نامکخص

است و معلوم نیست که آیا حقالوکالهای برای امر وکالت متقاضیی
تسهیالت دیده شده است یا خیر؛ و اگر دیده شده اسیت چگونیه از

سود تسهیالت کسر میشود.

 -۶راهکارهای پیشنهادی جهت تخفیف چالشهزای
بکارگیری عقد وکالت در نظام بانکی ایران
یکی از چالشهایی که در وکالتپذیری بان ها در تجهیز منابع

اشاره شد پرداخت سود علیالحساب به نحیو قطعیی و ثابیت بیود.
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یکی از پیکنهادات برای رفع این چالش ،موضیوع نظیارت شیرعی

است .بان

مرکزی میتواند همانند بسیاری از ککورهای دیگر بیا

تاسیس نهاد ناظر شرعی بر این موضوع نظارت داشته باشید .ایین
نهاد که به نحو تخصصی به موضوع تعیین مییزان سیود قطعیی و

نهییایی ورود میکنیید موجییب میشییود بان ی

بییه عنییوان وکیییل

سپردهگذاران ،میزان سود حاصل را پس از کسر حقالوکاله خود ،به
نسییبت سییهم هییر ی ی

(شییامل میییزان سییپرده و مییدت زمییان

سپردهگذاری) به آنان پرداخت نماید .روشن است که قطعی بیودن

سود علیالحساب تنها در حاالت خاص به وجود میآید و با اعمال
نظارت و بازرسی نهیاد نیاظر شیرعی ،مابیهالتفاوتهایی کیه حیق

سپردهگذاران است به آنان پرداخت خواهد شد.

نکتهای که در اینجا قابل رح است ،دشواری احتمیالی تسیویه

پرداخت به افرادی است که پس از یی دوره سیپرده گیذاری ،بیا

بان

سپردهپذیر قطع ارتباط کردهانید .بیا توجیه بیه گسیتردگی و

پیکرفت بانکداری و روابط بازار بین بانکی و نیز با عنایت به آنکیه

بطور معمول سپردهگذاران سابق ،حداقل در ی

بان

دیگر دارای

حساب میباشند ،میتوان با هماهنگی و استفاده از این ظرفیتهیا،

مابهالتفاوت سود محاسبه شده به حساب این دسته از سپردهگذاران
نزد بان های مرتبط با ایکان واریز شود.

از دیگییر پیکیینهادات بییرای رفییع چالشهییای پرداخییت سییود

علیالحساب ،میتوان به متنوعسازی سپردهها اشاره کیرد .در ایین

وضعیت سپردهگذارانی که از ابتدا به دنبال دریافیت سیود قطعیی و
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بدون ریس

هستند از سپردهگذاران ریس پذیر و الیب دریافیت

سود بیکتر ولو غیرقطعی منف

میشوند .بیه عبیارتی بانی

بایید

مجموعهای از سپردههای سرمایهگذاری با نر های سود و سیاختار

زمانی 7مختلف در فهرست پیکنهادی خود داشیته باشید تیا انیواع
مکتریان نظام بانکی بنا به میزان ریس پذیری و برنامه اقتصیادی

خود سپردهگذاری خود را انتخاب نمایند.

اینکه سپردههایی که بان ها بر حسب وکالت از سیپردهگذاران

دریافت میکنند از نر سود متغیر برخوردار باشیند ،امیری روشین
است .مثل آنکه بان
را در ی

سپرده خاصی را تعریف کرده و منابع حاصله

یا چند پروژه مکیخص تسیهیالت مکیارکت میدنی ییا

پورتفویی از اعطای تسهیالت مبتنی بر عقود مکارکتی و مبادلهای

تخصیص نماید و در انتها ارزش افزوده ایجاد شده را پس از کسیر

حقالوکالییه خییود بییه سییپردهگذاران پرداخییت نماییید .امییا اینکییه

سپردهگذاری و تجهیز منابع در قالب عقد وکالیت بیه چیه نحیوی

میتواند دارای نر سود ثابت باشد محل سوال است.

در پاسخ باید اذعان داشت که عقود اسالمی از ظرفیتها و تنوع

فراوانی برخوردار هستند و محدود به امر مکارکت با نر سود متغیر

نمیشییوند .بان ی

میتوانیید بییا اسییتفاده از اییین ظرفیییت سییپرده

سرمایهگذاری خاصی را راحی کرده و به مکتریان اعالم نماید که
کلیه وجوه جمعآوری شده در این نوع سپردهگذاری صرفا بر اساس
(بطور مثال) عقد مرابحه با نر سود ثابت  16درصد تسهیالت داده
Term Structure

7
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خواهد شد .بنابراین مالحظه میشود که نیر سیود ایین دسیته از

سپردهها از ابتدا ثابت بوده و برای جذب مکتریان ریس گریز و یا
کمتر ریس پذیر مناسب میباشد .در این مثال ،بان

میتواند مثال

 18درصد از تسهیالت گیرندگان وجیوه ایین سیپرده خیاص سیود
دریافت نماید و با کسر دو درصد حقالوکالیه خیود 16 ،درصید بیه

سپردهگذاران این نوع سپرده سود قطعی و ثابت پرداخت نماید.
ممکن است این پرسش رح شود که بانی

از کجیا میتوانید

مطمئن باشد که وجوه جمعآوری شده در این نیوع سیپرده خیاص

مرابحه را میتواند با نر سود  18درصد به افراد تسهیالت بپردازد؟
به عبارتی با چه ا مینانی میتواند از افراد دارنده مازاد وجوه با نر

قطعی و ثابت  16درصد سپرده جمع کرده و تضمین پرداخت سیود
مکخص به آنان دهد؟ در پاسخ باید گفت عموماً بان ها با توجه به

ا العات دورههای گذشته از سطح نیازمنیدی ،تقاضیا و نر هیای
رایج بازار مطلع بوده و بر اساس این ا العات سپرده خاص مرابحه

با سود ثابت افتتاح مینماید .البتیه بان هیا قادرنید بیا روشهیای
مدیریت ریس

تا حدی این ریس

را تحیت پوشیش و میدیریت

قرار دهند؛ به عنوان مثال بان ها میتوانند این نوع سپردههای بیا
نر سود ثابیت را بیرای دورههیای کوتاهمیدتتر ماننید دورههیای

ششماهه افتتاح نمایند؛ چرا که احتمال تغییر نر ها و شرایط بیازار
در کوتاهمدت پیایین اسیت؛ ییا آنکیه در قیرارداد وکالیت خیود بیا

سپردهگذاران اینگونه سپردهها شیرط کننید کیه در صیورت تغیییر
شرایط بازار ،حق فسخ قرارداد با سپردهگذاران برای بان
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است (میثمی و موسویان .)46۹-470 :13۹4 ،همچنین اسیتفاده از

بیمه سیپردهها در بکیارگیری آنیان در اعطیای تسیهیالت جهیت
جلوگیری از ضرر بان

در مواقع نکول تسهیالتگیرندگان میتواند

ابییزار دیگییری بییرای مییدیریت ریس ی

علیالحساب باشد.

بان ی

در موضییوع سییود

امروزه یکی از شیوههای راییج بان هیای اسیالمی ککیورهای

مختلف جهان برای تنوعبخکی به تجهیز منابع بیانکی اسیتفاده از

اوراق بهییادار اسییالمی (صییکوک) اسییت .از اییینرو جییدا از ایجییاد

سپردههای مختلف ،میتیوان اسیتفاده از ایین اوراق را نییز جهیت
تجهیز منابع بانکی پیکنهاد نمود .اما نظام بیانکی ککیور بیرخالف

تجربه جهانی ،کمتر از این ابزار برای تجهیز منابع اسیتفاده نمیوده

است .ارزیابی این تجربه نکان میدهد که نهیاد بانی

در فرآینید

انتکار صکوک میتواند نقشهای مختلفی را داشته باشد .از جملیه

این نقشها میتوان به موارد ذیل اشاره داشت (میثمی و موسویان،

:)474-471 :13۹4


عاملیت بانک در توزیع لکوک :در ایین

وضعیت ،بان

بنا به داشتن شعب متعیدد ،بیه وکالیت از

نهاد ناشر وظیفیه توزییع اوراق را برعهیده دارد .در واقیع

بان

به نوعی عامل فیروش بیوده و واسیطه بیین ناشیر

اوراق و خریداران اوراق میشود .مهمترین نفیع بانی

از

پذیرش این نقش در انتکار صکوک ،کسب کارمزد انجام

وکالت در توزیع اوراق است.
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انتشززار لززکوک بززر روی پروژههززا و

داراییهای مشتریان :بان

میتواند بیرای برخیی از

مکتریان خاص که دارای رحهای اقتصادی سودده بوده
و نیازمند تامین مالی قابل توجهی هستند ،صکوک منتکر

کند .به عبارتی بان

بجای (یا در کنار) سپردهپذیری ،در

جایگاه ناشر و عامل ،صکوک منتکر کرده و بدین ریق
تجهیز منابع میکند .استفاده از انواع مختلف صیکوک بیا

اهداف مختلف میتواند در این موضوع بکار آید .به عنوان

نمونییه انتکییار صییکوک قرضالحسیینه بییرای رحهییای

عامالمنفعه و خیرخواهانه ،انتکار صکوک مرابحه و اجیاره
برای تامین مالی بنگاههیای اقتصیادی ،انتکیار صیکوک
استصناع یا مکارکت برای احداث رحهای اقتصیادی از
جمله مصادیق استفاده از این روش است.


انتشار لکوک برای تبدیل داراییهزای

تسهیالتی به اوراق بهادار :در این شیوه بان هایی

کییه منییابع خییود را از راه اعطییای تسییهیالت در اختیییار

متقاضیان نهادهاند میتوانند با تبدیل مطالبیات خیود بیه
اوراق بهادار قابل فروش در بازارهای مالی ،منابع خیود را
آزاد ساخته و آن را به سایر مکتریان اختصاص دهند.


انتشار لکوک برای تبدیل داراییهزای

غیرتسهیالتی به اوراق بهادار :در این الگیو هیدف

بان
116

دستیابی به منابع نقد برای حل مککالت نقیدینگی

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

خییود اسییت .در اییین شیییوه بان ی

میتوانیید بییر اسییاس

داراییهای غیرتسیهیالتی کیه در ترازنامیه خیود دارد –
همانند ساختمانها و زمینهیای تحیت تملی

بانی

-

اقدام به انتکار صکوک بانکی کرده و با واگیذاری آن بیه

متقاضیان به منابع نقد دست یابد .به عنوان نمونه ،بانی

میتواند این نوع داراییهای را در قالب صکوک اجاره به
اوراق بهادار تبدیل کند تا پس از پرداخت سود اوراق کیه

شامل اجارهبهای آن دارایی نیز میشود ،دوباره تمل
دارایی را در اختیار خود بگیرد.8

آن

به هر تقدیر استفاده از صکوک به عنیوان ابیزار تجهییز منیابع،

میتواند برخی از مککالت سود علیالحساب سپردههای وکالتی را
پوشش ببخکد.

اما در خصوص این پرسش که اگر سود علیالحسیاب بیه نحیو

قطعی نباشد و مابهالتفاوت پس از محاسبه نهایی سود و زییان بیه

سپرده گذاران پرداخت شود در این وضعیت ،آن مبلغی که پییش از
 8بانك سامان در سال  1۳۹٠از طریق انتشار اوراق اجاره در نرابورس
به تامين نقدینگی پرداخت .در این اقدا  ،خریلداران اوراق بله شلركت
واسط (شركت واسط مالی اسفند) وكالت دادند تلا از جانلال آنلان و بلا
منابع پرداختی آنان ،تعدادي واحد ساختمانی متعلق به بانك سلامان را
خریداري كرده و سپس به این بانك به مدي چهار سال اجاره به شلرم
تمليك بدهد .بدین وسيله انلزون بلر سلوداوري الاحبان اوراق ،بانلك
سامان نيز در ازاي الرننمر كلردن موقلت از مالكيلت ایلن واحلدهاي
ساختمانی ،به نقدینگی مورد نياز خود دست یانت.
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محاسبه به سپردهگذار پرداخت میشود از لحاظ حقوقی چه ماهیتی
دارد؟ ،میتوان چنین بییان داشیت کیه ،اوال صیاحبان سیپردههای

سرمایهگذاری ،مادام که وکالت بان

را در مورد سیپردههای خیود

ابطال نکردهاند و سود قطعی ناشی از عملیات بانی

نکده است ،حق مطالبه هیچ گونیه وجهیی از بانی

نییز محاسیبه
ندارنید .ثانییا

اصوالً مفهوم «علیالحساب» به معنی مبادله موقت پیول و ماننید

آن بین دو شخصیت حقیقی یا حقوقی است .بدین معنی که یکیی

از رفین وجهی را به رف مقابل میپردازد ،مکروط بر اینکه پس
از محاسبه و حسابرسی ،چنانچه گیرنده ،واقعاً نسیبت بیه تمیام ییا

بخکی از وجه درییافتی ،لبکیار نباشید ،آن را بیه پرداختکننیده

مسترد نماید .بدیهی است قبل از انجام حسابرسی ،به دلیل این که
هنوز بدهکار بودن پرداخت کننده محرز نکده است ،دریافتکننیده

معادل وجهی که به ور علیالحساب دریافت کیرده بیه پرداخیت

کننده مدیون است .این مطلب کلی در مورد رابطیه مییان بانی
صاحبان سپردههای سرمایهگذاری نیز صادق است.

و

به عبارت دیگر ،اگر مفهوم واقعیی سیود علیالحسیاب در نظیر

باشد با پرداخت سود علیالحساب ،اگرچه عین پیول پرداختیی بیه

ملکیت سپردهگذار در میآید ولی ذمه وی تا زمان معلوم شدن سود

قطعی ،معادل همان مبلغ به نفع بان

مکغول میگردد .این مفهوم

چیزی جز مفهوم قرض در عقود اسالمی نیسیت .بیه ایین ترتییب

چنانچه ماهیت حقوقی وجوهی که با عنوان سود علیالحسیاب بیه

سپردهگذار پرداخت شود تنها در قالب مفهوم قرض رح شود ایین
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مورد قابل توجیه و تبییین خواهید بیود (میرجلیلیی؛  130 :1381و

سیفلو.)75-84 :138۹ ،

فارغ از چالشهای سود علیالحساب ،چالشهای دیگری نیز در

امر تجهیز منابع بانکی وجود داشت که به شرح آن پرداخته شد .در

ادامه به اهم راهکارهای سیاستی جهت تخفیف این چالشها اشاره

خواهد شد:

-

همییواره یی

سییوی پیکیینهادات در تحقیقییات

بانکداری اسالمی بیه امیر آمیوزش و فرهنگسیازی بیر

میگردد .مطالعات نکان داده است که عدم ا الع کیافی
مکتریان و بعضا کارکنان نظام بانکی از احکام و مفیاهیم

بانکداری اسالمی سرمنکا برخیی از چالشهیا و شیبهات
شرعی اجرای عملیات بانکی در ککور بوده است .مقولیه

وکالت در بخش تجهیز و تخصیص منابع بانکی از جمله
مواردی است که نیاز اسیت مکیتریان و کارکنیان نظیام

بانکی به خوبی با ابعاد و احکام آن آشنایی داشته باشیند.

آموزش همگانی با استفاده از رسیانههای جمعیی ،ایجیاد

کیوس

ا العرسیانی در شیعب بیانکی ،تهییه و انتکیار

بروشور و جزوات آموزشی در شعب ،الزام کارکنان شیعب
به ارایه توضیحات مقدماتی به مکتریان و اقداماتی از این

دست میتواند در این مسیر راهکگا باشد.
-

در خصوص تسهیالت تکلیفی مناسب است که

در قدم اول از حجم و تعیداد اینگونیه تسیهیالت کاسیته
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شود و نهادهای دولتی راهکیار دیگیری را جهیت تیامین

مییالی پروژههییای خییاص (همچییون انتکییار صییکوک)
برگزینند .دوم آنکیه چنانچیه شیرایط اقتضیا نمایید کیه

تسهیالت تکلیفی به بان ها تحمییل شیود ،سیازوکاری
اندیکیده شود که اینگونه منابع صرفا از منابع سیرمایهای

دولت در اینگونه بان ها برداشت شود و از دسیتاندازی

به منابع وکالتی که تحت مالکیت سپردهگذاران شخصیی
و خصوصی است پرهیز شود.
-

در نظام بانکی سازوکاری جهت نظارت و کنترل

مستقل سپردهگذارانی کیه جایگیاه موکیل را دارنید و ییا
متقاضیان تسهیالتی که موظف بیه اراییه فیاکتور جهیت

دریافت تسهیالت هستند ،تعریف نکده است .با توجه بیه

تعداد فراوان سپردهگذاران و عدم امکان نظارت تخصصی
این افراد بر نحوه اجرای عقد وکالت توسیط بانی

و ییا

مکتری ،توصیه میشود با برپیایی نهادهیای کارشناسیی
نظارت فنی و شرعی ،امر نظارت را به این نهادها سیپرده
و در راس آن بان

مرکزی متولی نظارت بر این نهادها،

دریافییت گزارشهییای دورهای آنییان و انجییام اقییدامات
انضبا ی متناسب با متخلفین قرار داشته باشد .همچنیین
در بخش تخصیص منابع ،با تقویت ابعاد نظارتی میتوان

از وقوع رخداد فاکتورهای صوری تا حد مناسبی اجتنیاب

کرد.
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-

با آمیوزش و ا العرسیانی بیه مکیتریان نظیام

بانکی ،انجام قصد واقعی ایکان در انعقاد عقد وکالیت بیا
و ایجاد و بکارگیری نهادهای مراقبتیی و نظیارتی،

بان

انتظار میرود که چالش «مککل عدم تفکی

بین رف

اصیل و وکییل توسیط سیپردهگذاران» و چیالش «عیدم
کسب رضایت سپردهگذاران در برخی از نحوههای صرف
وجوه وکالتی» هم تا حد زیادی بر رف گردد.
-

یکییی از چالشهییای موجییود اییین اسییت کییه

سپردههای قرضالحسنه به اشیتباه همپیای سیپردههای
سرمایهگذاری توسط بان ها در فعالیتهای سودآور بکار
گرفته میشود و این موضیوع بانی

امکان تفکی

را بیا چیالش عیدم

در محاسبه سود سپردهها مواجه میسازد.

حال چنانچه سیپردههای قرضالحسینه صیرفا در قالیب

قرضالحسنه به مکتریان نیازمند تخصیص یابد و با سایر
تسهیالت انتفاعی بان
مجرا برای بان

عدم امکان تفکی

اختالط نیابد ،دیگر سودی از این

حاصل نخواهد شد که منجر به چیالش

در محاسبه سود سپردهها شیود .ایین

مقوله نیز در سایه استقرار مقررات بازدارنده و بکیارگیری
نهادهای نظارت فنی و شرعی قابل حل و فصیل خواهید

بود.

-

با محاسیبه سیود نهیایی در انتهیای قیرارداد و

تسویه مابهالتفاوت آن با سود علیالحسیاب ،تفاوتهیای
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عموما بدون مبنا در دریافت حقالوکالهها نیز بر رف شده
و معیییار بهتییری بییرای تفییاوت نییر سییود سییپردههای

سرمایهگذاری حاصل میآید.
-

در خصوص مکیکل عیدم تجمییع حسیابها و

عدم امکیان تهیاتر بیدهیها میتیوان از قواعید شیروط
استفاده کرد .در این حالت با درج شرط ضمن عقد وکالت
در هنگام افتتاح حساب ،این امکان وجود خواهید داشیت

که از قاعده تجمیع حسابها با هیدف میدیریت ریسی

بانکی بهره برد؛ گرچه ایین راهکیار نییز کامیل نبیوده و
همراه با محدودیتهایی است.
-

در خصوص ابهام در تسویه حقالوکاله متقاضی

تسییهیالت در بخییش تخصیییص منییابع ،میتییوان بییا

شفافسازی متن قراردادها ،حقالوکاله متقاضی تسهیالت
در ازای انجام امر وکالت را ولو اندک ،مکخص نمیوده و

مکانیسمی جهت کسیر از سیود تسیهیالت برنامیهریزی
نمود .با انجام ایین امیر ،وکالیت متقاضیی تسیهیالت در

قراردادهای تخصیص منابع جنبه عینیتر و واقعیتیر بیه

خود میگیرد.
-

مدتی است که اصالح قوانین و مقررات بیانکی

در دستور کار نمایندگان محترم مجلس و متولیان امر در

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بان

مرکزی قرار گرفته

است .در این مسیر ،اتخاذ اتحاد روییه در قانوننویسیی و
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توجه به نکات اشاره شده در ایین تحقییق ،میتوانید بیه

هماهنگی و شیفافیت قیوانین در وکالتپیذیری بان هیا
برساند.

کم

-

قابییل اعتییراف اسییت کییه بییرای یکسییری از

چالشهییای مطییرح شییده تییاکنون راهحلهییای اجرایییی،
راهگکا و متقن پیدا نکده است؛ از اینرو پیکنهاد میشود

با بکارگیری سایر روشهای تجهیز منابع آنچنان کیه در
گذشته به برخی از آنان اشاره شده است ،تا حد امکیان از

میزان بروز و تحقق اینگونه چالشها بکاهیم.
 -۷جمعبندی و نتیجهگیری

یکی از عقدهای پرکاربرد در نظام بیانکی اییران ،عقید وکالیت

است که هم در سمت تجهیز منابع و هم در سمت تخصیص منابع

مورد استفاده قرار میگیرد .نتیجه این تحقیق نکان داد که کیاربرد
این عقد در دو بخش مذکور همراه با چالشهایی است.

چالشهای پرداخت سود علیالحساب ،آشنایی ناکافی مکتریان

با مفهوم وکالت بانکی ،عدم قصد واقعی مکتریان در وکالتدهی به

بان  ،عدم بطالن وکالت با فوت موکل و عدم رعایت حیق تنفییذ

ورثه ،تعارض تسهیالت تکلیفیی بیا مفهیوم وکالیت ،عیدم امکیان
نظارت و کنترل سپردهگذاران نسبت به بان

وکالت ،مککل عدم تفکیی

متناسب با مقتضیای

بیین یرف اصییل و وکییل توسیط

سییپردهگذاران ،عییدم کسییب رضییایت سییپردهگذاران در برخ یی از
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نحوههای صرف وجوه وکالتی ،عدم امکان تفکی

در محاسبه سود

سپردهها ،تفاوت حقالوکالههای بانکی با یکیدیگر ،بیرهم خیوردن
قاعده تجمیع حسیابها ،ناهمیاهنگی و عیدم شیفافیت قیوانین در
وکالتپذیری بان هیا ،فیاکتور صیوری و ابهیام در نحیوه تسیویه

حقالوکاله متقاضی تسهیالت از جمله چالشهایی بیود کیه بیرای
کاربردپذیری عقد وکالت در بخش تجهیز و تخصیص منابع بانکی

مورد شناسایی قرار گرفیت .در انتهیا راهکارهیایی جهیت تخفییف

چالشها ارایه شد که در آن بین شفافیت متن قراردادهیا ،آموزشیو

ا العرسانی به مکتریان و ایجیاد نهیاد نظیارت شیرعی از جملیه
مهمترین راهکارها بکمار میآید.
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 -۵منابع و مآخذ
.1

پورمقیم ،سید محمدتقی ( ،)13۹6ماهیت

حقوقی سپردههای سرمایهگذاری بان ها ،فصلنامه
اقتصاد و بانکداری اسالمی ،سال شکم ،شماره .1۹
.2

توکلی ،محمد جواد ( ،)1381بررسی توزیع سود

سپردهها در نظام بانکی جمهوری اسالمی (،)1363-7۹
ماهنامه معرفت ،ش .53
.3

سیفلو ،سجاد ( ،)138۹تحلیل مقایسهای قابلیت

تجهیز منابع مالی از ریق وکالتی و مکارکتی در نظام

بانکداری بدون ربا و ارائه الگوی جدید برای بانکداری

ایران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانکگاه امام
صادق(ع).
.4

شهنازی ،روحاله و مجتبی پناهی (،)13۹5

سنجش میزان صوری بودن قراردادهای تسهیالت

بانکی :مطالعه موردی بان

ملت شیراز ،فصلنامه اقتصاد

و بانکداری اسالمی ،سال پنجم ،شماره .16
.5

شهید ثانی ( ،)1373الروضیه البهییه فیی شیرح

.6

فییرزینوش ،اسییداله و احمیید شییعبانی (،)1381

اللمعه الدمکقیه ،بیروت :دارالعلم اسالمی.

بررسی عقود در بانکداری اسالمی ،تهیران :پووهکیکده
پولی و بانکی.
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.7

قلیییچ ،وهییاب ( ،)13۹3وکالییت بان هییا چییه

اقتضایی دارد ،سیود تعییین شیده ییا رقیابتی؟ فصیلنامه
تازههای اقتصاد ،سال یازدهم ،شماره .142
.8

قلیییچ ،وهییاب ( ،)13۹6بررسییی ابعییاد فقهییی

سییپردهپذیری سییرمایهگذاری مییدتدار بییانکی ،مقالییه
سیاستی پووهککده پولی و بانکی ،شماره .۹6-006
.۹

قنبری ،حمید ( ،)13۹3روزنامه دنیای اقتصیاد -

.10

کاشانی ،سید محمود ( ،)1376بررسیی حقیوقی

شماره .3340

چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شیهریور

 ،1362مجموعه مقیاالت هکیتمین همیایش بانکیداری
اسالمی ،تهران :موسسه عالی بانکداری ایران.
.11

مسعودی ،علیرضا ( ،)1387حقوق بانکی ،تهران:

.12

موسوی

(،)1380

.13

موسویان ،سیدعباس و میثم فدایی واحد

انتکارات پیکبرد.

خمینی،

تحریرالوسیله ،قم :دارالعلم.

سیدروحاله

( ،)13۹2تامین مالی اسالمی بر اساس اعتبار در حساب
جاری برمبنای عقد وکالت ،فصلنامه راهبرد مدیریت

مالی ،سال اول ،شماره .3
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.14

موسویان ،سیدعباس ( ،)1377بررسی و تحلییل

نارساییهای عقید وکالیت در معیامالت بیانکی ،نکیریه

تازههای اقتصاد .ش .76
.15

موسیییویان ،سییییدعباس ( ،)1378بانکیییداری

.16

موسویان ،سیدعباس ()1386؛ فرهنگ فقهیی و

اسالمی ،تهران :موسسه تحقیقات پولی و بانکی.

حقیییوقی معیییامالت؛ تهیییران :پووهکیییکده پیییولی و

بانکی.
.17

میثمی ،حسین و سیدعباس موسیویان (،)13۹4

الگییوی مطلییوب تجهیییز منییابع در بانکییداری اسییالمی؛

داللتهایی برای اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا،
مجموعه مقاالت بیست و شکیمین همیایش بانکیداری

اسالمی ،تهران :موسسه عالی آموزش بانکداری.
.18

میرجلیلی ،سیدحسین ( ،)1381مسائل بانکداری

بدون بهره در تجربه ایران ،تهران :پووهشها و

سیاستهای اقتصادی.
.1۹

نجفی ،محمدحسن (1417ق) ،جواهر الکالم فی

شرح شرایع االسالم ،بیروت :مؤسسهی آلالبیت ،إلحیاء

التراث العربی.
.20

نظرپور ،محمدنقی و فرشته مالکریمی (،)13۹6

بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی،
فصلنامه اقتصاد اسالمی ،سال هفدهم ،شماره .65
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تبیین ابزارهای مالی اسالمی(صکوک) در بازار سرمایه
ایران
علی صالحآبادی مجتبی کاوند
1

2

چکیده

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه  1384و

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال  ،1388زمینة
طراحی ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه ایران فراهم شد.
اوراق اجاره ،اوراق مرابحه و سایر انواع صکوک از جمله
ابزارهای جدید در بازار سرمایه ایران پس از تصویب
قانونهای فوق هستند .از سوئی سازمان حسابداری و
حسابرسی نهادهای مالی اسالمی بر اساس استانداردهای
شرعی خود انواعی از گواهیهای سرمایهگذاری را معرفی
 1عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
 2دکترای مدیریت مالی دانشگاه امام صادق

علیهالسالم
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کرده است .برخی از انواع گواهیهای سرمایهگذاری سازمان
حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی با آنچه
بهعنوان صکوک در بازار سرمایه ایران طراحی و یا اجرائی
شده است ،همخوانی دارد و برخی نیز اینگونه نیستند.
در این مقاله پس از مقدمه و تبیین وضعیت انتشار
صکوک در دنیا ،نهادهای مهم منتشرکنندة صکوک معرفی و
پیرامون ساختار غالب صکوک یعنی اوراق مرابحه توضیحاتی
ارائه شده است .سپس بر اساس استاندادهای شرعی سازمان
حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی ،انواع گواهی
سرمایهگذاری معرفی شده و با ساختارهای صکوک در ایران
مقایسه شده است .در نهایت نیز طبقهبندی انواع صکوک در
بازار سرمایه ایران اعم از ساختارهای طراحی شده و
ساختارهای اجرائی شده ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی :صکوک ،گواهی سرمایهگذاری ،سازمان حسابداری و
حسابرسی نهادهای مالی اسالمی ،طبقهبندی صکوک
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مقدمه
امروزه صکوک به عنوان محصول اصلی بازارهای سرمایه
اسالمی محسوب میشود .ابزارهای مالی اسالمی طی 20
سال گذشته به شدت رشد کردهاند .از یک سو این ابزارها به
شرکتها و دولتها برای تأمین مالی پروژههای با مقیاس
بزرگ کمک مینمایند و از سوی دیگر سرمایهگذاران نیز
میتوانند در ابزارهایی سرمایهگذاری نمایند که سود حاصل
از آن از فعالیت واقعی اقتصادی کسب شده و عاری از ربا
است .در طول دهة گذشته ،ناشران دولتی و شرکتی در
کشورهای حوزة همکاری خلیج فارس و جنوب شرق آسیا،
به طور متوسط ساالنه حدود  100میلیارد دالر صکوک
منتشر کردهاند .اگرچه صکوک معموالً بهعنوان اوراق با
درآمد ثابت یا متغیر ساختاربندی میشود و از اینرو بهعنوان
جایگزین منطبق با شرع برای اوراق قرضه محسوب میگردد،
ولی صکوک دارای ساختارهای بسیار متنوعی است که
گزینههای زیادی برای تأمین مالی شرکتها و پروژهها و نیز
گزینههایی برای سرمایهگذاران فراهم میکند .اگرچه حجم
انتشار صکوک از نقطة اوج خود یعنی  137میلیارد دالر در
سال  2012کاهش یافته است ،ولی مجموع ارزش ساالنة
انتشار صکوک جهانی از سال  2010بیش از  50میلیارد دالر
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باقیمانده است .از آنجاییکه مالزی قطب انتشار صکوک
محسوب میشود ،دلیل اصلی این کاهش ،تصمیم اخیر بانک
نگارا برای توقف انتشار اوراق کوتاهمدت بود .در عین حال،
افراد جدیدی شامل ناشران دولتی چون انگلیس و آفریقای
جنوبی و شرکتهایی چون گلدمن ساکس و بانک توکیو-
میتسوبیشی به دنبال توسعة صکوک جهانی هستند.
در نتیجة کاهش نسبی تسلط مالزی ،روزنههایی برای
تغییر در ساختاربندیهای موجود و انتشار صکوک جدید باز
شده است .مالزی و ایران تنها کشورهائی هستند که اجازة
معاملة ساختارهای مبتنی بر بدهی را میدهند ،ولی به دلیل
آنکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بخش
بزرگتر بازار را دارند و استاندارد شرعی باالتر را از مالزی
تقاضا میکنند ،تقاضا به سمت ساختارهای مورد توافق هر
دو گروه یعنی ساختارهای اجاره ،عاملیت (مضاربه) و سود و
زیان تغییر کرده است .در صکوک مبتنی بر دارایی ،روش
ساختاربندی مرجح از ساخنار اجاره به ساختار وکالت
چرخش داشته است؛ زیرا ساختار وکالت این امکان را فراهم
میآورد تا گروه بزرگتری از کسبوکارها به بازار صکوک وارد
شوند.
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متخصصان مالی اسالمی به دقت ترجیح فزایندة
سرمایهگذاران به سمت صکوک و مدیریت دارایی اسالمی را
پیگیری مینمایند .مطالعات جدید نشان داده که بر خالف
تصور گذشته ،اعتقادات مذهبی شخصی سرمایهگذاران و
تصمیمات آنها برای استفادة از محصوالت مالی اسالمی
کامالً به هم مرتبط نیستند ،و این مسئله میتواند روی
تصمیمات آتی از ساختاربندی تا بازاریابی اثرگذار باشد.
وضعیت انتشار صکوک در دنیا
همانگونه که در نمودار  1نشان داده شده است ،رشد
انتشار صکوک در سال  2005و بعد از افزایش قیمت نفت در
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مالزی آغاز
شد .شتاب انتشار صکوک از  11/3میلیارد دالر در سال
 2005به  37/6میلیارد دالر در سال  2007و قبل از شروع
بحران مالی جهانی در سال  2008رقم خورد .از اینرو،
بازگشت بازار به شرایط قبل مدت زمان زیادی طول نکشید.
در سال  ،2010انتشار صکوک از مرز  50میلیارد دالر عبور
کرد .در سال  2012نیز ،انتشار صکوک به عنوان یکی از
روشهای تأمین مالی هم برای ناشران بازارهای مالی متعارف
و هم بازارهای مالی اسالمی در سراسر دنیا مطرح گشت .در
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سال  ،2012باالترین سطح انتشار صکوک تا آن زمان یعنی
 137/1میلیارد دالر رخ داد .در سال  ،2013حجم انتشار
صکوک به  116/93میلیارد دالر کاهش یافت و به دنبال آن
در سال  2014به  113/7میلیارد دالر .همچنین ،تصمیم به
توقف انتشار صکوک کوتاهمدت از سوی بانک نگارا (بانک
مرکزی مالزی) به کاهش حرکت بازار کمک نمود بهطوری
که مجموع انتشار صکوک جهانی به رقم  65/5میلیارد دالر
در سال  2015سقوط کرد .بهعالوه ،کشورهای دیگر نظیر
عربستان که در سال  2015حدود  7میلیارد دالر صکوک
منتشر کرده و بهتازگی در سال  2016تالش کردهاند تا 12
میلیارد دالر اوراق منتشر نمایند.
در سال  ،2014در بازار صکوک جهانی 19 ،کشور
انتشارهای جدید را تجربه نمودند .این رقم باالترین رقمی
بود که این صنعت تا آن زمان و فراتر از رکورد  18کشور در
سال  ،2012تجربه کرده بود .این ناشران شامل گروهی از
ناشران دولتی از کشورهای هنگکنگ ،لوگزامبورگ ،آفریقای
جنوبی و سنگال و نیز ناشران شرکتی نظیر یک شرکت
مستغالت در مالدیو ،گلدمن ساکس و بانک توکیو-
میتسوبیشی بود.
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اوراق بهادار اسالمی (صکوک)
صکوک جمع «صک» است« .صک» به معنای گواهی ،اسناد
حقوقی ،سند رسمی یا چک و در حقیقت معادل عربی کلمه
«چک» است ( .)ISRA, 2015, p. 412کلمه «چک» در
حقیقت فارسی بوده و به همین صورت به زبان انگلیسی و با
اندکی تغییر به زبان عربی رفته است .صکوک در معنای
تخصصی خود عموماً به ابزارهای مالی اسالمی گفته میشود
که مبتنی بر یک دارایی فیزیکی (عِیْنی)1یا غیرفیزیکی
(دِیْنی) منتشر میشوند .بنابراین دارندگان اوراق ،در حقیقت
مالکان دارایی محسوب میشوند .طراحی اوراق مبتنی بر یک
دارایی غیرفیزیکی تحت تأثیر ممنوعیت خرید و فروش ِدیْن
در فقه اهل سنت است .با توجه به اینکه بزرگان فقه شیعه،
خرید و فروش دِیْن را صحیح میدانند؛ بنابراین از این دیدگاه
میتوان اوراق بهادار اسالمی (صکوک) را نه تنها مبتنی بر
دارایی فیزیکی بلکه مبتنی بردارایی غیرفیزیکی (دِیْن) نیز
طراحی نمود.

 .1عِیْن در مقابل دِیْن قرار دارد .عین هرگونه دارایی فیزیکی محسوب میشود در حالیکه
منظور از دِیْن ،مالی است که بر عهدۀ فرد دیگر قرار دارد و وی متعهد است که آن را بپردازد.
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معرفی نیازهای مالی بخشهای مختلف اقتصادی و
روشهای تأمین آن
نیازهای مختلف مالی بخشهای گوناگون اقتصادی را
میتوان از دیدگاههای مختلف بهصورت ذیل طبقهبندی کرد:
الف .تأمین مالی طرحها و پروژهها
بخشهای گوناگون اقتصادی برای تامین مالی طرحها و
پروژههای میان مدت و بلندمدت خود میتوانند از برخی از
انواع صکوک مانند اوراق مشارکت ،اوراق سفارش ساخت،
اوراق جعاله و اوراق منفعت استفاده نماید .بهعنوان مثال ،اگر
بانی انتشار اوراق بهادار اسالمی بخواهد سود ثابت به
سرمایهگذاران پرداخت نماید ،میتواند از اوراق بهادار اسالمی
پروژهمحور با سود ثابت مانند اوراق سفارش ساخت یا اوراق
جعاله استفاده نماید و چنانچه بخواهد جذابیت اوراق را
افزایش داده و سرمایهگذاران را در کل سود ناشی از احداث
پروژه شریک نماید ،میتواند از انواع دیگری از اوراق بهادار
اسالمی که دارای سود انتظاری هستند ،استفاده نماید .این
اوراق میتوانند با توجه به شرایط مختلف یکی از انواع اوراق
مشارکت ،اوراق سلف و یا اوراق وکالت باشند.
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ب .تأمین مالی برای خریدد داراییهدای سدرمایهای و
مصرفی
بسیاری از بخشهای گوناگون اقتصادی برای خرید تجهیزات
مورد نیاز خود به منابع مالی نیاز دارند .این منابع از راههای
گوناگون قابل تأمین است .برای مثال شرکتها میتوانند
برای خرید تجهیزات مورد نیاز خود از محل منابع داخلی
خود تأمین مالی انجام دهند .محدودیت منابع داخلی در
بسیاری از موارد شرکتها را مجبور به تأمین مالی از منابع
بیرون از شرکت میکند .بدین منظور شرکتها میتوانند
بخشی از منابع خود را از نظام بانکی و در قالب تسهیالت
دریافت نمایند ولی محدودیت منابع در نظام بانکی در
پارهای از موارد ،تامین مالی بهمنظور خرید تجهیزات برای
طرحها و پروژههای سودآور و راهبردی کشور از جمله ایجاد
پاالیشگاههای با اندازههای کوچک ،متوسط و بزرگ را با
مشکل روبرو میکند .برای حل این مشکل ،میتوان از
ظرفیتهای باالی بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده
کرد .با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال  1384و
قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی در سال 1388
شرکتهای مختلف دولتی ،خصوصی و تعاونی میتوانند برای
تامین مالی از انواع صکوک استفاده نمایند .تأمین مالی برای
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خرید تجهیزات سرمایهای و مصرفی صنابع مختلف از راه
انتشار برخی از انواع صکوک امکانپذیر است .بهعنوان مثال،
فعاالن بخش پتروشیمی میتوانند برای تامین مالی
داراییهای سرمایهای مثل مخارن بزرگ از انتشار اوراق اجاره
و مرابحه استفاده نمایند و برای تامین مالی خرید داراییهای
مصرفی خود نیز چون نفت ،گاز و ...از اوراق مرابحه یا سلف
استفاده نمایند.
ج .تأمین نقدینگی
امروزه تأمین نقدینگی یکی از نیازهای مالی شرکتها و
بخشهای گوناگون اقتصادی است که راههای متفاوتی برای
تأمین آن وجود دارد .برای مثال ،بسیاری از شرکتها برای
تأمین نقدینگی مورد نیاز خود اقدام به دریافت انواع
تسهیالت از بانکها میکنند .بهدلیل محدودیت منابع در
نظام بانکی از یکسو و افزایش نیازهای مالی شرکتها بهویژه
شرکتهای بزرگ از سوی دیگر ،دستیابی به منابع مالی
نامحدود ضروری است .در اقتصاد ایران ،بسیاری از بخشها
به دالیل مختلف از جمله محدودیت در تامین نقدینگی از
راه تامین مالی خارجی ،تحریمهای مختلف مالی و ...به
تأمین نقدینگی از راه بازارهای داخل کشور از جمله بازار پول
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و سرمایه بهشدت نیازمند هستند .بهعالوه ،سودآوری باالی
این بخش و راهبردی بودن سرمایهگذاری در آن ،تأمین
نقدینگی این بخشها را ضروریتر نموده و تمایل
سرمایهگذاران را برای مشارکت در تامین نقدینگی این بخش
دوچندان میکند .همانگونه که پیشتر اشاره شد ،صنایع
مختلف میتوانند برای تامین نقدینگی بخشی از داراییهای
سرمایهای بادوام ،این داراییها در قالب اوراق اجاره به
سرمایهگذاران واگذار کند و دوباره این تجهیزات را از آنها
اجاره نماید .همچنین میتواند برای تأمین نقدینگی ،بخشی
از محصوالت آینده خود را از راه انتشار اوراق سلف به آنها
پیش فروش نماید.
د .تأمین سرمایه در گردش
تأمین مالی کوتاهمدت یا سرمایه در گردش دارای معنای
واحدی هستند .اگرچه هیچ تعریف واحدی برای تأمین مالی
کوتاهمدت وجود ندارد ولی مهمترین تفاوت میان تأمین مالی
کوتاهمدددت و بلندمدددت ،زمددان جریانهددای نقدددی اسددت.
تصمیمهای مالی کوتاهمدت بهطور معمول شامل جریانهای
نقدی ورودی و خروجی است که در مدت یکسال یا کمتر از
آن رخ میدهد ( .)Ross & Jordan, 2002: 428با این

139

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

توصیف ،بخشهای گونداگون اقتصدادی ،بدرای تدامین مدالی
نیازهای کوتاه مدت خود میتوانند از راه انتشار اوراق بهدادار
اسالمی مانند اوراق سلف یا اوراق وکالت استفاده نمایند.
انواع صکوک سرمایهگذاری
بر اساس استاندارد شرعی شماره  17سازمان حسابداری و
حسابرسی نهادهای مالی اسالمی ،انواعی از صکوک
سرمایهگذاری وجود دارند .هدف این استاندارد تشریح احکام
شرعی با ذکر جزئیات برای انتشار و معامالت صکوک
سرمایهگذاری و نیز توضیح انواع صکوک سرمایهگذاری،
ویژگیهای آن ،شرایط و مقررات شرعی برای انتشار صکوک
و معامالت آنها توسط نهادهای مالی اسالمی است:
وضعیت استاندارد
 .1محدودة استاندارد
این استاندارد برای صکوک سرمایهگذاری کاربرد دارد .این
صکوکها شامل صکوک مالکیت داراییهای اجاره شده،1
صکوک مالکیت منافع ،2صکوک مالکیت خدمات ،3صکوک

Ownership of Leased Assets
Ownership of Usufructs
Ownership of Services
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مرابحه ،صکوک سلف ،صکوک سفارش ساخت (استصناع)،1
صکوک مضاربه ،صکوک مشارکت ،صکوک مزارعه و عامل
سرمایهگذاری ،2صکوک مشارکت کشاورزی و مساقات 3است.
این استاندارد برای سهام شرکتهای سهامی ،گواهی
صندوقهای سرمایهگذاری و پرتفوی سرمایهگذاری کاربرد
ندارد.
 .2تعریف صکوک سرمایهگذاری
صکوک سرمایهگذاری ،گواهیهائی با ارزش برابر هستند
که نشاندهندة سهم غیر قابل تقسیمی (مشاعی) از مالکیت
دارائیهای مشهود ،منافع و خدمات یا (در مالکیت)
دارائیهای پروژههای خاص یا فعالیت سرمایهگذاری مشخص
است ،در نتیجه ،این درست بعد از گرفتن ارزش صکوک،
بستن انتشار و به کارگیری وجوه دریافت شده برای اهداف
صکوک منتشره است.
در این استاندارد ،صکوک به عنوان صکدوک
سرمایهگدذاری طراحدی شده اسدت تا میان آن و سهام و
اوراق قرضه تمییز داده شود.
Istisna`a
Investment Agency and Sharecropping
Irrigation and Agricultural Partnerships

1
2
3
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 .3انواع صکوک سرمایهگذاری
صکوک سرمایهگذاری دارای انواع متفاوتی است که برخی
از آنها عبارت است از:
 .1گواهی مالکیت در داراییهای اجاره شده
این گواهیهای با ارزش برابر یا توسط مالک دارائی اجاره
شده یا دارائی مشهودی که تعهد شده که اجاره میشود،
منتشر میشود یا اینکه این گواهیها توسط واسطههای
مالی که از طرف مالک با هدف فروش دارائی و پوشش ارزش
آن از طریق عرضه اقدام میکند ،منتشر میشود در نتیجه،
دارندگان گواهیها مالک دارائیها شوند.
 .2گواهی مالکیت منافع
.2.1

موجود

گواهی مالکیدت مندافع دارا دیهدای

این گواهی دو نوع است:
الف .گواهیهائی با ارزش برابر که توسط مالک
دارائی موجود توسط خود وی یا از طریق واسطة مالی
با هدف اجارة دارائی و دریافت اجاره منتشر میشود.
مبلغ اجاره در مرحلة عرضة اوراق از سرمایهگذاران
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جمعآوری میشود و مالکیت منافع دارائیها به
دارندگان گواهیها منتقل میشود.
ب .گواهیهای با ارزش برابر توسط مالک منافع
دارایی موجود (موجر) توسط خود وی یا از طریق
واسطة مالی با هدف اجارة خرد منافع دارائی و دریافت
اجاره در مرحلة عرضة اوراق از سرمایهگذاران منتشر
میشود در نتیجه ،دارندگان گواهیها مالکان منافع
دارائی میشوند.
 .2.2گددواهی مالکیددت منددافع آینددده دارا ددیهددای

مشخص

این گواهیهای با ارزش برابر با هدف اجاره کردن دارائی
مشهود آینده و برای جمعآوری اجاره از محل درآمد عرضه
منتشر میشود در نتیجه ،منافع آتی دارائی مشخص از مالک
به دارندگان گواهیها منتقل میشود.
الف .گواهی مالکیت خدمات یک شخص مشخص
این گواهیهای با ارزش برابر با هدف فراهم کردن خدمات
از طریق یک ارائهدهندة خاص (مانند مزیتهای آموزشی در
یک دانشگاه کاندیدا شده) و جمعآوری هزینههای خدمات
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در قالب درآمد عرضه است در نتیجه ،دارندگان گواهی
مالکان این خدمات میشوند.
ب .گواهی مالکیت خدمات مشخص آینده
این گواهیهای با ارزش برابر با هدف ارائة خدمات آتی از
طریق ارائهدهندة مشخص (مانند خدمات آموزشی از یک
دانشگاه بدون ذکر نام نهاد آموزشی) و گرفتن کارمزد در
قالب در قالب درآمد عرضه است در نتیجه ،دارندگان گواهی
مالکان خدمات خواهند بود.
 .3گواهی سلف
این گواهیهای با ارزش برابر با هدف تجهیز سرمایه سلف
منتشر میشود در نتیجه کاالهائی که در آینده بر اساس
قرارداد سلف تحویل داده خواهد شد ،مالکیت آن متعلق به
دارندگان گواهی خواهد بود.
 .4گواهی استصناع
این گواهیهای دارای ارزش یکسان برای تجمیع وجوه
الزم برای ساخت کاالها استفاده میشوند در نتیجه کاالهای
ساخته شده متعلق به دارندگان گواهی صکوک است.
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 .5گواهی مرابحه
این گواهیهای با ارزش یکسان با هدف تأمین مالی خرید
کاالها بر اساس قرارداد مرابحه منتشر میشود .در نتیجه،
دارندگان گواهی مالک کاالی مرابحه هستند.
 .6گواهی مشارکت
این گواهیهای با ارزش یکسان با هدف استفاده از وجوه
تجهیز شده برای ساخت یک پروژه جدید ،توسعة یک پروژه
موجود یا تأمین مالی فعالیتهای کسبوکار بر اساس هر یم
از قراردادهای مشارکت منتشر میشود در نتیجه دارندگان
گواهی مالکان پروژه یا داراییهای فعالیت در حال انجام به
نسبت سهم خود هستند .گواهیهای مشارکت بر مبنای
مشارکت یا مضاربه یا عامل سرمایهگذاری مدیریت میشود.
گواهی مشارکت
این گواهیها حاکی از پروژهها یا فعالیتهائی است که بر
اساس مشارکت توسط فرد مشخصی از شرکا مدیریت
میشود و یا ممکن است توسط شخص دیگری عملیات آن
مدیریت شود.
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صکوک مضاربه
این گواهیها حاکی از پروژهها یا فعالیتهائی است که بر
اساس مضاربه توسط فردی مشخصی از شرکا مدیریت
میشود یا شخص دیگری به عنوان مضارب اقدام به مدیریت
عملیات مینماید.
صکوک عاملیت در سرمایهگذاری
این گواهیها که حاکی از پروژهها یا فعالیتهائی است که
بر مبنای عاملیت در سرمایهگذاری مدیریت میشود .عملیات
از طرف دارندگان گواهی توسط یک عامل مشخص مدیریت
میشود.
 .7گواهی مزارعه
این گواهیهای با ارزش یکسان با هدف استفاده از وجوه
تجهیز شده از طریق عرضة عمومی برای تأمین مالی پروژه بر
مبنای مزارعه منتشر میشود .در نتیجه ،دارندگان گواهی
مالک سهمی از زمین کشاورزی مبنای انتشار اوراق بر حسب
شرایط قرارداد خواهند بود.

146

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

 .8گواهی مساقات
این گواهیهای دارای ارزش یکسان با هدف به کارگیری
وجوه تجهیز شده از طریق عرضة عمومی برای آبیاری
درختان دارای میوه ،مراقبت و نگهداری از آن درختان بر
اساس قرارداد مساقات منتشر میشود در نتیجه ،دارندگان
مالک سهمی از محصول بر اساس شرایط قرارداد خواهند
بود.
 .9گواهی مغارسه (کشاورزی)
این گواهیهای دارای ارزش یکسان بر مبنای قرارداد
مغارسه با هدف استفاده از وجوه برای کاشت درختان و تعهد
به انجام کار و هزینههای مورد نیاز توسط درختکدار منتشر
میشود در نتیجه ،دارندگان گدواهی مالدک سهمی از زمین
و درختکاری خواهند بود.
از میان چهارده نوع صکوک فوق برخی از انواع آن مانند
اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق مرابحه ،اوراق سفارش
ساخت (استصناع) و گواهی سلف در بازار سرمایه ایران
اجرایی شدهاند .البته اوراق رهنی در انواع ذکر شده در باال
نیست ولی در بازار سرمایه ایران اجرائی شده است .برخی
دیگر نیز مانند اوراق مضاربه ،اوراق مساقات ،اوراق وکالت،

147

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

اوراق مزارعه و غیره مصوبه کمیته فقهی دارند ولی تاکنون
اجرایی نشده و سابقة انتشار ندارند .در جدول زیر مقایسهای
میان  14نوع صکوک معرفی شده از سوی سازمان
حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی و انواع صکوک
منتشره یا طراحی شده در بازار سرمایه ایران ارائه شده است:
جدول  -1مقایسه انواع صکوک در طبقهبندی
سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی
و بازار سرمایه ایران
صکوک

معادل یا

سابقة

سابقة

ردیف

پیشنهادی

مشابه

انتشار

طرح در

سازمان

صکوک

در بازار

کمیته

حسابداری و

در بازار

سرمایه تخصصی

حسابرسی

سرمایه

ایران

فقهی

ایران
1

گواهی مالکیت اوراق
در





دارائی اجاره

اجاره شده
2
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-
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منافع

منفعت

دارائیهای
مشخص که در
آینده ساخته
میشود
3

گواهی مالکیت اوراق

-



منافع دارایی منفعت
موجود

4

گواهی سلف

5

گواهی مرابحه

6

گواهی

اوراق

مشارکت

مشارکت

گواهی





سلف
موازی
استاندارد
اوراق





مرابحه

7

گواهی مضاربه اوراق


-




مضاربه
8

گواهی عاملیت اوراق

-

-
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در

وکالت

سرمایهگذاری
9

گواهی مزارعه

10

گواهی

اوراق

مساقات

مساقات

اوراق

-



مزارعه

11

گواهی مغارسه -

14

گواهی

اوراق

استصناع

سفارش

-


-

-





ساخت
در ادامه در جدول  2طبقهبندی انواع اوراق بهادار اسالمی
(صکوک) بر اساس فقه امامیه (شیعه) ارائه شده است .برخی
از انواع این صکوکها در بازار سرمایه ایران سابقة انتشار
دارند و برخی هنوز اجرایی نشدهاند .در مورد هر یک از
عناوین ستونهای جدول زیر توضیحاتی به شرح زیر الزم
است:
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تبیین انواع اوراق بهادار اسالمی (صکوک) در بازار
سرمایه ایران
 .1نام اوراق
در این ستون نام هر یک از انواع اوراق بهادار اسالمی
(صکوک) که تاکنون در جلسات کمیته تخصصی فقهی
مطرح و تصویب شده و برخی از انواع آنها نیز در بازار
اجرایی شده ارائه گردیده است .البته برخی از اوراق ذکر شده
مانند اوراق وکالت سابقه طرح در کمیته فقهی را ندارند و در
مقاالت علمی به آن پرداخته شده است.
 .2قرارداد پایه
در هر یک از انواع صکوک ،از عقود مختلف مانند وکالت،
بیع ،مضاربه ،مشارکت و ...جهت طراحی اوراق استفاده
میشود .در طراحی یک نوع از صکوک نیز معموالً از چندین
قرارداد به صورت همزمان استفاده میشود .بهعنوان مثال ،در
اکثر مدلهای انتشار صکوک از عقد وکالت استفاده میشود
ولی یکی از قراردادها در انتشار هر نوعی از صکوک بهعنوان
قرارداد پایه شناخته میشود .منظور از قرارداد پایه نوع رابطة
حقوقی میان دارندگان صکوک و بانی است و اساساً
نامگذاری صکوک نیز از همین منظر است .بهعنوان مثال ،در
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اوراق اجاره قرارداد میان بانی و دارندگان اوراق عقد اجاره
است؛ بنابراین اوراق اجاره خوانده میشود.
 .3دورة انتشار
منظور از دورة انتشار اوراق بهادار اسالمی همان مدت
زمان یا فاصلة میان زمان انتشار اوراق تا سررسید میباشد.
دورة انتشار بهطور کلی در سه دسته طبقهبندی میشود:
الف .دورة کوتاهمدت که تا یک سال را شامل میشود؛
ب .دورة انتشار میان مدت شامل یک سال تا پنج سال؛ و
ج .دورة بلندمدت بیشتر از پنج سال را شامل میشود.
 .4هدف انتشار
منظور از هدف انتشار ،نیت و قصد بانی از انتشار اوراق و
محل مصرف وجوه حاصل از انتشار اوراق است .بهعنوان مثال
در اوراق اجاره هدف بانی ممکن است تأمین مالی برای
خرید تجهیزات و کاالهای سرمایهای باشد و ممکن است
هدف وی تأمین نقدینگی برای طرح توسعه ،پرداخت بدهی
و یا تأمین سرمایه در گردش باشد .بر این اساس ،نوع مدل
انتشار اوراق بر حسب هدف انتشار نیز ممکن است ،متفاوت
باشد.
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 .5نوع سود
منظور از نوع سود همان بازدهی است که به سرمایهگذار
پرداخت میشود .برخی از انواع صکوک اساساً برای کسب
سود طراحی نشدهاند (مانند اوراق قرضالحسنه و اوراق
وقف) .برخی دیگر که با هدف کسب سود طراحی شدهاند
دارای سود ثابت هستند؛ مانند اوراق اجاره و برخی دیگر
دارای سود متغیر یا انتظاری مانند اوراق مضاربه.
 .6کاربردهای نمونه
در این محور برخی کارکردها یا کاربردهای این اوراق
معرفی شده است .برای مثال ،اوراق اجاره برای تأمین مالی
خرید دارایی سرمایهای مانند ناوگان حملونقل از قبیل
هواپیما ،کشتی ،واگن قطار ،توربینهای نیروگاه و غیره
کاربرد دارد.
 .7انواع مدلهای انتشار اوراق
هر یک از انواع صکوک بسته به نوع طراحی آن میتواند
یک یا چند مدل عملیاتی جهت انتشار داشته باشد .برخی از
انواع مدلها جنبة نظری داشته و در عمل اجرایی نشدهاند،
برخی قابلیت اجرایی داشته و در دستورالعملهای مربوط به
انتشار اوراق نیز وجود دارند ولی ممکن است ناشران اوراق
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بهادار بنا به مصالح خود به استفاده از برخی مدلها تمایل
داشته باشند و برخی دیگر را به کار نگیرند .بهعنوان مثال،
در مورد اوراق اجاره مدل تأمین نقدینگی که مبتنی بر
فروش دارایی و اجاره مجدد آن است ،بیشتر مورد استقبال
ناشران در بازار سرمایه ایران بوده است و مدل تأمین مالی
برای خرید دارایی کمتر به کار گرفته شده و یا اصالً استفاده
نشده است .در مورد مدلهای نظری نیز میتوان به اوراق
مزارعه بانکی اشاره کرد.
 .8ماهیت معامالت اوراق در بازار ثانوی
معامالت انواع اوراق در بازار اولی و ثانوی دارای ماهیت
متمایز است .برای مثال ،ماهیت اوراق مرابحه تأمین مالی
برای خرید دارایی در بازار اولی از نوع بیع مرابحه و در بازار
ثانوی از نوع خرید و فروش دین میباشد.
 .9انگیزة سرمایهگذاران
هدف سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در هر یک از انواع
ابزارها و بازارهای مالی ممکن است با دیگری متفاوت باشد.
این امر مختص بازار سرمایه نیست و در بازار پول نیز برخی
از ابزارهای غیرانتفاعی مانند سپردههای قرضالحسنه
استفاده میکنند .در بازار سرمایه نیز انواع مختلفی از
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سرمایهگذاران وجود دارند ولی با چشمپوشی از میزان
ریسکپذیری آنان ،اکثریت سرمایهگذاران بازار سرمایه به
دنبال کسب سود در این بازار هستند؛ البته ممکن است
عدهای نیز قصد سرمایهگذاری با اهداف خیرخواهانه داشته
باشند .برای مثال در ابزارهای مالی بازار سرمایه اوراق
قرضالحسنه و صندوقهای نیکوکاری دو ابزاری هستند که
سرمایهگذار سرمایه خود را با هدف و انگیزههای خیرخواهانه
در اختیار دیگران قرار میدهد تا از سود آن استفاده نمایند.
 .10انگیزة بانی
انگیزة بانی در واقع به نوعی به همان هدف انتشار اوراق بر
میگردد .برای مثال در اوراق اجاره با هدف تأمین نقدینگی
ممکن است بانی انگیزههای سرمایهگذاری مجدد و توسعه و
یا انگیزههای مصرفی از انتشار اوراق داشته باشد.
 .11تصویب کمیته فقهی
برخی از انواع اوراق صکوک در کمیته تخصصی فقهی
سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفتهاند و کمیته فقهی در مورد آنان مصوبه دارد .این
مصوبه در صورت مهیا شدن شرایط قانونی از جمله تدوین
دستورالعمل انتشار اوراق قابلیت اجرایی در بازار سرمایه را
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دارند؛ مانند اوراق مضاربه و یا اوراق مزارعه .البته برخی از
انواع اوراق تنها در تحقیقات پژوهشگران مالی اسالمی مورد
بحث قرار گرفتهاند و بیشتر جنبه علمی و توسعهای دارند؛
چون بیشتر منعکسکنندة نظرات پژوهشگران هستند و برای
اجرا وجهة قانونی ندارند.
 .12سابقة انتشار در ایران
برخی از انواع صکوک که در کمیته تخصصی فقهی سازمان
بورس و اوراق بهادار تصویب شدهاند ،دارای دستورالعمل
انتشار بوده و در بازار سرمایه اجرائی شدهاند و برخی هنوز یا
مصوبه کمیته فقهی ندارند مانند اوراق وکالت و یا اگر دارند،
دارای دستورالعمل انتشار نیستند ،مانند اوراق مزارعه و
مساقات.
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جدول  -2تبیین ابزارهای مالی اسالمی (صکوک) در بازار سرمایه ایران
ردی
ف

نام اوراق

قرارداد
پایه

دوره

انتشار

هدف انتشار بانی

نوع سود

کاربردهای نمونه

تأمین مالی
غیرانتفاعی
(با انگیزه
خیرخواهانه)

غیر
انتفاعی و
بدون سود

توسعه طرحهای
عامالمنفعه

تأمین مالی بخش
وقف

غیر
انتفاعی و
بدون سود

تأمین مالی و تأمین
نقدینگی برای
خرید تجهیزات و
کاالهای مصرفی یا

سود ثابت

انواع مدلهای انتشار
اوراق

اوراق قرضالحسنه

1

2

قرض
الحسنه

وقف

قرارداد
قرض

قرارداد
صلح و
وقف

کوتاهمدت
و
میانمدت

بلندمدت

کوتاهمدت،

قرارداد
بیع
مرابحه

میانمدت

4

اجاره

قرارداد
اجاره

میانمدت
و
بلند

5

اجاره

اجاره و

بلندمدت

3

مرابحه

و بلندمدت

سرمایهای

تأمین مالی طرحهای
عامالمنفعه

اوراق قرضالحسنه به
منظور اعطای وام
قرضالحسنه به
نیازمندان

گسترش فرهنگ وقف،
توسعه بخش وقف
(توسعه اماکن زیارتی و
بقاع متبرکه ،توسعه
طرحهای عامالمنفعه،
توسعه بیمارستانهای
خیریه و )...

 توسعه ناوگان حملو نقل کشور
 تأمین مواد اولیه وتجهیزات شرکتها و

کارخانجات
...

مدت1

تأمین مالی و تأمین
نقدینگی تجهیزات
و کاالهای
سرمایهای

تأمین مالی جهت

سود ثابت

تأمین مالی دولت

مبتنی بر خرید
و فروش دین
مبتنی بر خرید
و فروش دین

اهداف
خیرخواهانه
اهداف
خیرخواهانه

ساخت و توسعه طرحهای
عامالمنفعه



 اشتغال اقشار کم درآمد رفع نیازهای ضروری -و...



ــ

-

اهداف
خیرخواهانه

اوراق مرابحه تأمین
مالی

مبتنی بر خرید
و فروش دین

کسب سود ثابت

تجهیز مواد ،وسائل و
امکانات مورد نیاز

اوراق مرابحه تأمین
نقدینگی

اوراق مرابحه تشکیل
سرمایه شرکتهای
10
تجاری (بدون
سررسید -سررسید
معین)

اوراق اجاره تأمین مالی

سود ثابت

ثانوی اوراق

 توسعه وقف توسعه طرحهایعامالمنفعه در قالب موقوفات

اوراق مرابحه رهنی

 توسعه ناوگانحمل و نقل کشور
 تأمین کاالها وتجهیزات سرمایهای
شرکتها و
کارخانجات
...

ماهیت

معامالت بازار

انگیزه

سرمایهگذاران

انگیزه بانی

اوراق اجاره تأمین
نقدینگی
اوراق اجاره تشکیل
سرمایه شرکتهای
لیزینگ
(بدون
سررسید_سررسید
معین)

مبتنی بر خرید
و فروش دین

کسب سود ثابت

مبتنی بر خرید
و فروش
سهمالشرکه
تجاری
مبتنی بر خرید
و فروش دین
مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
فیزیکی
مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
فیزیکی
مبتنی بر خرید
و فروش
سهمالشرکه
( ترکیبی از
پول نقد،
دارایی فیزیکی
و اجارهبها )

تصویب

کمیته فقهی

تجربه انتشار
در ایران

-

-









تأمین نقدینگی و سرمایه در
گردش

×

-

کسب سود ثابت

تأمین سرمایه نقدی برای
انجام فعالیتهای تجاری
مرابحهای مستمر



-

کسب سود ثابت

آزادسازی و تجدید منابع
ناشی از تسهیالت مرابحه





کسب سود ثابت

تهیه دارایی و کاالهای
سرمایهای



-

کسب سود ثابت

تأمین نقدینگی و سرمایه در
گردش





تأمین سرمایه نقدی فعالیت
تجاری لیزینگی مستمر

-

-

اوراق اجاره رهنی

مبتنی بر خرید
و فروش دین
یا دارایی
فیزیکی

کسب سود ثابت

آزاد سازی و تجدید منابع
ناشی از تسهیالت اجاره و
اجاره به شرط تملیک



-

اوراق اجاره مبتنی بر

مبتنی بر خرید

کسب سود ثابت

تأمین مالی جهت تسویه





کسب سود ثابت

 - 1منظور از کوتاهمدت افق زمانی کمتر از یکسال و منظور از بلندمدت بیش از یکسال است.
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دولتی

سفارش

5

ساخت

6

سلف

(استصناع)

فروش
اقساطی

قرارداد
استصناع

قرارداد
بیع سلف

تسویه دیون

میانمدت
و
بلندمدت

کوتاهمدت
و

جهت تسویه دیون
شرکت ماهان و
صندوق آیندهساز

تأمین مالی طرحها
و پروژههای ساخت

سود ثابت

تأمین نقدینگی و
سرمایه در گردش

سود متغیر

 توسعه بخش مسکنو شهرسازی
 توسعهزیرساختهای کشور
در بخش حمل و نقل،
انرژی ،بهداشت
 توسعه بخشسالمت و بهداشت
...

-توسعه بخش انرژی

فروش نسیه اقساطی
دارائی اشخاص طلبکار
به دولت
اوراق اجاره مبتنی بر
اجاره به شرط تملیک
دارائی اشخاص طلبکار
دولت

و فروش سهم
مشاع از دارایی
فیزیکی
مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
فیزیکی

کسب سود ثابت

تأمین مالی جهت تسویه
دیون

اوراق استصناع+
فروش نقدی

مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
فیزیکی

کسب سود ثابت

انجام طرح ساخت و احداث

اوراق استصناع +اجاره
بهشرط تملیک

مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
فیزیکی

کسب سود ثابت

انجام طرح ساخت و احداث و
اجاره بشرط تملیک دارایی
ساخته شده

اوراق استصناع+
فروش اقساطی

مبتنی بر خرید
و فروش دین

کسب سود ثابت

اوراق استصناع قابل
تبدیل به سهام

مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
فیزیکی

کسب سود ثابت

12

اوراق مزارعه خاص
(موردی)
توسعه بخش کشاورزی

7

مزارعه

قرارداد
مزارعه

کوتاهمدت
و
میانمدت

تأمین مالی بخش
کشاورزی

سود متغیر
(سود
انتظاری)

اوراق مزارعه عام (
باسررسید معین یا
بدون سررسید)

اوراق مزارعه بانکی

اوراق مزارعه تأمین
نقدینگی

13
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کسب سود ثابت

اوراق سلف موازی

...

میانمدت

دیون

مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
(زمین و دیگر
نهادههای
زراعی)
مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
(زمین و دیگر
نهادههای
زراعی)
مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
(نهادههای

انجام طرح ساخت و احداث و
تبدیل پروژه به سهام
تأمین نقدینگی و سرمایه در
گردش از طریق پیش فروش

بافرض اتحاد
بانی و پیمانکار
مورد تأیید
نیست.
بافرض جدایی
بانی و پیمانکار
مورد تأیید
است.

-



-

بافرض اتحاد
بانی و پیمانکار
مورد تأیید
نیست.
بافرض جدایی
بانی و پیمانکار
مورد تأیید
است.

-

-

-





محصول

مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
پیش خرید
شده

مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
(زمین و دیگر
نهادههای
زراعی)

انجام طرح ساخت و احداث و
فروش اقساطی دارایی ساخته
شده





کسب سود

تأمین مالی جهت خرید و
آمادهسازی زمین مشخص
جهت کشت محصول و
واگذاری آنها در قالب
مزارعه عادی یا مزارعه
بشرط تملیک

کسب سود

تأمین مالی جهت خرید و
آمادهسازی مستمر زمینها
جهت کشت محصول و
واگذاری آنها در قالب
مزارعه عادی یا مزارعه
بشرط تملیک





-

-

کسب سود

تشکیل سرمایه نقدی برای
شرکتها و تعاونیهای فعال
در بخش کشاورزی



-

کسب سود

تأمین نقدینگی و سرمایه در
گرش مورد نیاز جهت
بهرهبرداری از زمینهای
موجود (تهیه مواد اولیه



-
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زراعی)

اوراق مساقات خاص
(موردی)

کوتاهمدت

8

مساقات

قرارداد
مساقات

9

مضاربه

قرارداد
مضاربه

میانمدت

10

مشارکت

قرارداد
مشارکت

میانمدت
و
بلند مدت

و
میانمدت

تأمین مالی بخش
کشاورزی

سود متغیر
(سود
انتظاری)

تأمین مالی بخش
بازرگانی

سود متغیر
(سود
انتظاری)

 توسعه بخشبازرگانی و صادرات
...

تأمین مالی طرحها
و پروژههای ساخت
و تولید

سود متغیر
(سود
انتظاری)

 توسعه بخش مسکنو شهرسازی
 توسههههههههههههههعهزیرساختهای شههری
و برون شهری
 توسههههعه بخههههشسالمت و بهداشت
...

توسعه بخش کشاورزی

اوراق مساقات عام
(باسررسید معین یا
بدون سررسید)

اوراق مساقات بانکی

اوراق مساقات تأمین
نقدینگی

کوتاهمدت،
و بلندمدت

اوراق مضاربه خاص
(موردی)
اوراق مضاربه عام
( باسررسید معین یا
بدون سررسید)

14

اوراق مضاربه بانکی

اوراق مشارکت تأمین
مالی طرحها و
پروژههای عمومی

اوراق مشارکت تأمین
مالی طرحها  +اجاره
بشرط تملیک

اوراق مشارکت تأمین
مالی طرحها  +فروش
نقد یا اقساطی

مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
(باغ و دیگر
نهادههای
مورد نیاز)
مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
(باغ و دیگر
نهادههای
مورد نیاز)

مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
(باغ و دیگر
نهادههای
مورد نیاز)
مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
(نهادههای
مورد نیاز)
مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
(سرمایه)
شرکت تجاری
مبتنی بر خرید

زراعی مانند بذر ،آب ،کود و
)...

کسب سود

کسب سود

مبتنی بر خرید
و فروش سهم
الشرکه از
دارایی
مبتنی بر خرید
و فروش
سهمالشرکه از
دارایی (دوره
ساخت و
بهرهبرداری)
مبتنی بر خرید
و فروش
سهمالشرکه از
دارایی(دوره
ساخت) _
خرید و فروش
دین (دوره



-

تأمین مالی مستمر تبدیل
زمینهای مناسب به باغ و
واگذاری آنها در قالب
قرارداد مساقات عادی و
مساقات بشرط تملیک



-

تأمین مالی شرکتهای
سرمایهگذاری و تعاونیهای
فعال در عرصة باغداری



-

کسب سود

تأمین نقدینگی و سرمایه در
گردش مورد نیاز جهت
بهرهبرداری از باغهای
موجود (تأمین بذر ،آب ،کود
و )...



-

کسب سود

تأمین مالی فعالیت تجاری
خاص (خرید و فروش کاالی
خاص)



-

کسب سود

تأمین مالی فعالیت تجاری

کسب سود

و فروش سهم
مشاع از دارایی
(سرمایه)
شرکت تجاری

مبتنی بر خرید
و فروش سهم
مشاع از دارایی
(سرمایه)
شرکت تجاری

تأمین مالی تبدیل زمین
مشخصی به باغ و واگذاری
آن در قالب قرارداد مساقات
عادی و مساقات به شرط
تملیک



-

عام (خرید و فروش مستمر
عموم کاالها و خدمات)

کسب سود

تأمین سرمایه نقدی
فعالیتهای تجاری



-

کسب سود

ساخت و احداث طرحها و
پروژهها

-



کسب سود

ساخت و احداث طرحها و
پروژهها و اجاره بشرط
تملیک آنها

-

-

کسب سود

ساخت و احداث طرحها و
پروژهها و فروش نقد یا
اقساطی آنها

-

-

15
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ابزارهای مالی اسالمی و کاربستهای آن مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی
ردیف

سیاستهای اقتصاد مقاومتی

1

مشارکت آحاد جامعه در فعالیت
اقتصادی
(بند )1

8

اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی
کشور
(بند )9

ابزارهای مالی
طراحي و پيادهسازي انواع
ابزارهاي مالي
 oاوراق اجاره ،مرابحه ،مشاركت ،سلف
موازي در بورس انرژي ،قرارداد آتي ،قرارداد
اختيار تبعي
 oاوراق قرضالحسنه ،اوراق وقف ،اوراق
استصناع ،اوراق جعاله ،اوراق منفعت ،اوراق
سلف نفتي،اوراق مضاربه ،اوراق مزارعه و
مساقات

 استفاده از مشتقات مالي چون قراردادهاي آتي وقراردادهاي اختيار تبعي براي ایجاد ثبات بيشتر و
كاهش ریسك
 طراحي و پيادهسازي ابزارهاي مالي متنوع چونانواع صكوك ،مشتقات مالي مانند قراردادهاي آتي.
 طراحي و توسعه انواع ابزارهاي تأمين مالي جدیدمانند اوراق وكالت ،اوراق تركيبي ،اوراق مشاركتي و
غير مشاركتي قابل تبدیل به سهام و ...

کاربستها
 oتأمين مالي خرید دارایيهاي
سرمایهاي و مصرفي ،تأمين نقدینگي
براي سرمایهدر گردش ،تأمين مالي
ظرحها و پروژهها ،تأمين مالي
صادرات و غيره

 oپوشش ریسك ،تأمين مالي خرید
دارایيهاي سرمایهاي و مصرفي،
تأمين نقدینگي براي سرمایهدر
گردش ،تأمين مالي ظرحها و پروژهها،
تأمين مالي صادرات و غيره

نتیجهگیری
نتیجهگیری
در این مقاله پس از معرفی صکوک و وضعیت انتشار آن در بازارهاای هااانیا اناواک صاکوک بار ا اا

در این مقاله پس از معرفی صکوک و وضعیت انتشدار آن

ا تانداردهای ازمان حسابداری و حسابر ی ناادهای مالی ا المی ارائه شده ا ت .پس مقایسهای میان انواک

صکوکدربر ا ابازارهای جهانی ،انواع صدکوک بدر اسداس اسدتانداردهای

ا تانداردهای ازمان حسابداری و حسابر ی ناادهاای ماالی ا االمی و اناواک آن در باازار

رمایه ایران ارائه شده ا ت.

اسدالمی
حسابداری و
سازمان
ارائدهممکن
طراحی شده و
مالی تاکنون
نهادهای ایران که
حسابرسیدر بازار رمایه
ابزارهای مالی ا المی
این مقایسها انواک
پس از انجام

ا ت به تصویب کمیته فقای نیز ر یده و یا حتی اهرائی شده باشندا
اندواعبرا اصدکوک بدر اسداس
شده است .سپس مقایسهای میان

مولفههای مختلف معرفای و بار

مبنای نیازهای مختلف طبقهبندی شده و به نوعی تبیین روی این ابزارها صورت گرفته ا ت.

استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی

اسالمی و انواع آن در بازار سرمایه ایران ارائه شده است.
پس از انجام این مقایسه ،انواع ابزارهای مالی اسدالمی در
بازار سرمایه ایران که تاکنون طراحی شده و ممکن است بده
تصویب کمیته فقهی نیدز رسدیده و یدا حتدی اجرائدی شدده
17

باشددند ،براسدداس مولفددههددای مختلددف معرفددی و بددر مبنددای
نیازهای مختلف طبقهبندی شده و به نوعی تبیین روی ایدن
ابزارها صورت گرفته است.
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طراحی مدل تعیین نرخ سود در بازار بین
بانکی ایران

دکتر سید سعید شمسی نژاد 1مرضیه نوراحمدی

2

چکیده
امروزه بازارهای بین بانکی نقش بهسزایی در تامین ماایی کوتااه
مدت بانکها و سایر نهادهای پویی و مایی داشته که ایان خاود
باعث میشود بانکها بدون استفاده از اضافه برداشا ،نیازهاای
اعتباری خود را تامین نمایند .در اغلا کشاورهای دنیاا باویژه
کشورهای اسالمی اعضاء فعال در بازار بین بانکی با اساتفاده از
ابزارهای متنوع میتوانند نیازهای نقدینگی و کوتاهمدت خود را
مرتفع نمایند .از آنجائیکه یکی از مهمترین وظایف باازار باین
بانکی مداخله فعاالنه و موثر بانک مرکازی در اجارای سیاسا،
 1دکتری مدیری ،مایی دانشگاه امام صادق (ع)( .نویسنده مسئول).
،saeed.shamsinejad@gmail.com

 2کارشناسی ارشد مدیری ،مایی دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم).
nourahmadim@yahoo.com
،mnourahmadi@ut.ac.ir
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پویی از طریق راهبری نار هاای ساود اسا ،سیاسا،گاااران
انگیزه باالیی برای ایجاد یک باازار باین باانکی کارآماد و قاوی
دارند تا بانک مرکزی بتواند به نر سود مطلوب مورد نظر خاود
دس،یابد و مؤسسات مایی نیز بتوانند به شکل کارایی به مبادیه
نقدینگی در میان خاود برردازناد .ساوال اصالی در ایان مقایاه
چگونگی طراحی سیستم کریدور تعیین نر سود و شایوههاای
تعیین نر سقف و کف برای این سیساتم در باازار باین باانکی
ایران میباشد .بدین منظور در این مقایه تاال شاده اسا ،باا
استفاده از رو توصیفی -تحلیلی به معرفی و تبیین بازار باین
بانکی پرداخته و ضمن ارائه تجربیات کشاورهای متتلاف بارای
تعیین نر سود به معرفی شیوه تعیاین نار ساود مناسا در
بازار بین بانکی ایران پرداخته شود .در نهای ،با توجه باه وجاود
قانون بانکداری بدون ربا در کشاور ایاران باه معرفای برخای از
ابزارهای اساالمی بارای تعیاین میازان ساقف و کاف سیساتم
کریدوری اشاره گردید .به نظر میرسد اساتفاده از ایان ابزارهاا
میتواند به طراحی سیستم کریدوری نر ساود و تقویا ،باازار
بین بانکی منطبق با شریع ،اسالمی کمک بسیاری نماید.
کلمات کلیدی :بازار بین بانکی نر سود قیما،گاااری سیساتم

کُریدور
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 .1مقدمه
بازار بینبانکی یکی از ارکان بازار پول اس ،که در آن بانکهاا و
موسسات اعتباری جه ،تامین مایی کوتاهمدت و ایجااد تعاادل
در وضعی ،نقدینگی خود با یکدیگر وارد معامله میشوند .ایان
بازار محلی برای عرضه و تقاضاای وجاوه در مقاادیر کاالن باه
منظور رفع نیازهای نقدینگی (خصوصاً کوتاهمدت) اعضاا و هام
ابزاری در دس ،بانک مرکزی به منظور راهباری سیاسا،هاای
خود در مورد نر سود میباشد .بازار پول بر خالف بازار سرمایه
بازار مایی میباشد که در آن تنها ابزار بدهی کوتاهمدت (عمومااً
با سررسید کمتر از یکسال) معامله میشود .وساع ،معاامالت
اوراق بازار پول نسب ،به اوراق بلندمدت به مرات بیشتر باوده
و نتیجتاً نقدینگی بیشتاری را باه دنباال خواهاد داشا .،ایان
نقدیندگی منجر به نوسانات قیمتی کمتار در مقایساه باا اوراق
بهادار بلندمدت میشود که این امر به نوبه خود باعث مایشاود
که در شمار سرمایهگاااریهاای امان قارار گیرناد .باناکهاا و
موسسات مایی از این ابزار جه ،کس سود از وجوه مازادی که
موقتاً در اختیار دارند استفاده میکنند .بهعبارت دیگر باناکهاا
برای بقای خود به بازار پول وابسته هستند به طاوریکاه اغلا
بازار پول به عنوان بازار پول بین بانکی شناخته مایشاود .باازار
پول بین بانکی هیچ تفاوتی با بازار پول ندارد جاز آنکاه تحا،
سیطره بانکهاا اسا .،در ایان بازارهاا باه اساتمنای آمریکاا از
ابزارهای سررده بانکی منجمله پایر هاای باانکی 3و گاواهی-

های سررده 4جه ،انتقال وجوه استفاده میشود.

- Securities Dominated
- BA: Banker's Acceptance

3
4
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منابع موجود در شبکه بانکی پاستگوی تقاضای روزافزون باازار
نمیباشد از این جه ،رونق باازار باین باانکی و متعاقبااً خلاق
ابزارهای نوین میتواند کارکرد بهینه بازارهای مایی را به هماراه
داشته باشد .واضح اس ،وجود قوانین و مقررات شافاف در ایان
راستا عملکرد مطلوب این بازار را در پی داشته و نتیجتاً افزایش
کارکرد بازار جه ،نیل به اهداف بازار را به دنبال خواهد داش.،
از مهمترین کارکردهای این بازار میتوان به ایفای نقش فعاال و
مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاسا ،پاویی از طریاق راهباری
نر ها و انتقال نقدینگی باه شاکل مطلاوب از موسساات ماایی
دارای مازاد به موسسات دارای کسری وجوه اشاره کرد.
در این مقایه ضمن تبیین بازار بین بانکی و پژوهشهاای انجاام
شده در خارج از کشور در خصوص نر گاااری باین باانکی باه
بررسی نر گااری در بازار بین بانکی ایاران و ابزارهاای تعیاین
نار ساود سقف و کف برای سیستم کریدوری بازار بین باانکی
ایران پرداخته میشود .در راستای بررسی فاوق سااختار مقایاه
حاضر به این شکل اس ،که در بتش دوم به پیشاینه پاژوهش
در ایران و خارج از کشور پرداخته مایشاود سارس باه مباانی
نظری انجام پژوهش پرداختاه خواهاد شاد وتجرباه کشاورهای
غربی و اسالمی در خصوص شیوههای تعیین نر ساود بررسای
میگردد .سرس در بتش دیگری به بحث تعیین نار ساود در
بازار بین بانکی ایران میپردازیم و در بتش پایاانی باه بحاث و
نتیجهگیری در این خصوص میپردازیم.
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 .2پیشینه پژوهش
مقویه تعیین نر سود بانکی از جمله موضوعاتی اس ،که کمتار
مورد توجه محققاین داخلای قارار گرفتاه اسا .،هار چناد در
خصوص بازار بین بانکی در ایران پژوهش هایی انجام شده اس،
ویی در مورد تعیین نر سود بانکی برای باازار ایاران پژوهشای
صورت نگرفته اس.،
در زیر به بررسی اهم پژوهشهای انجام شده در خصاوص باازار
بین بانکی و تعیین نار ساود در باازار باین باانکی در ایاران و
خارج از کشور میپردازیم.
 .2.1پژوهشهای انجام شده در ایران
مقدسی( )1373در مقایه خود پیشنهاد میکند کاه باناکهاا و
موسسات اعتباری از محل منابع خود کاالهای مورد نیاز دوی،
را به صورت نقد خریداری کنند و به صورت نسایه مادتدار باه
دوی ،بفروشند .در ازای این معامله دوی ،اسناد ماایی باا مباای
معین و سررسیدهای مشتص( اوراق خرید دویتی) به بانکها و
موسسههای مایی میپردازد و ایان اوراق در باازار ثانویاه ماورد
معامله قرار میگیرند .در این بازار ثانویه نیز بانک مرکازی مای-
تواند ورود کرده و سیاس،های پویی خود را اعمال کند .فراهانی
فرد ( )1381در تحقیق خود پیشنهاد میکند یک موسسه مایی
خصوصی کاالی مورد نیاز دوی ،را تامین کرده و آنرا به قیم،
بیشتری به صورت نسیه به دوی ،بفروشد .دوی ،در ازای خریاد
خااود اسااناد بهاااداری بااا مبل ا اساامی معااین و بااا سررسااید
مشتص(اوراق بدهی دوی )،به موسسه خصوصی تحویال دهاد
که این اوراق در بازار ثانویاه قابال خریاد و فارو مایباشاند.
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محمدرضااا حاجیااان و همکاران(ملکااان و اکرماای)( )1385در
کتاب«بازار بین بانکی ریایی» ابتدا به شناسایی بازار بین باانکی
و ادبیااات رایااض موضااوع پرداختااه و ساارس بااه بررساای برخاای
کشورها مانند مایزی اندونزی ژاپن و چین پرداختاه اسا .،در
این کتاب برای اویین بار در ایران راجع به ویژگیهای این باازار
و پیشنویس مقررات ناظر بر این بازار مطایبی ارایه شده اسا.،
نظر پور ( )1385در مقایهای تح ،عنوان «عملیات باازار بااز از
طریااق اوراق استصااناع مشااکالت و راه حاال هااا» بااه بررساای
چگونگی تامین ماایی خریاد اوراق استصاناع باه وسایله باناک
مرکزی میپردازد وبیان میدارد کاه باا اوییا ،دادن باه تنزیال
مجدد اوراق استصناع به طور کلی یا تنزیل مجدد در چهارچوب
"اضااافه برداشاا "،ماای تااوان از اوراق استصااناع کنااار اوراق
مشارک ،بانک مرکزی برای اعماال سیاسا ،هاای انبسااطی و
انقباضی استفاده و خال اوراق قرضاه و عملیاات باازار بااز را تاا
حدودی پر کرد .سید عباس موسویان و مهدی ایهی( )1389در
مقایه « امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی در بانکداری
اسالمی» به بررسی برخی ابزارهای بازار پول بین بانکی متعارف
و اسالمی و قابلی ،اساتفاده آنهاا در باازار باین باانکی ریاایی
پرداختهاند .پیشنهادهای آنها برای ابازار باین باانکی در ایاران
بیشتر معطوف به موارد جایگزین این باازار اسا .،ساید عبااس
موسویان و مجتبیر کاکاوند( )1389در مقایه «مدیری ،نقدینگی
در بانکداری اسالمی» از تشکیل باازار باین باانکی اساالمی باه
عنوان ابازار مناسابی جها ،مادیری ،نقادینگی در باناکهاای
اسالمی یاد میکند .آنها در مقایاه خاود ریشاههاای پیادایش
ریسک نقدینگی را بررسی و بستهای از ابزارهاای پوشاش آن را
ارائه میکنند .محمدرضاا حاجیاان ( )1390در مقایاهای تحا،
عنوان «ریسک نقدینگی و بازار بین بانکی ریایی» به نقش باازار
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بین بانکی ریایی در کاهش ریساک نقادینگی و بررسای آماار و
عملکرد بازار در سالهای  1388و  1389میپردازد.
توکلیان ( )1390در مقایهای تح ،عناوان «باازار باین باانکی
ریایی و قابلی ،معرفی یک ابزار جدید سیاس،گاااری پاویی»
عملکرد بازار بین بانکی ریایی را در کشور ایران ماورد بررسای
قرار داده و امکان سیاس،گااری پویی بهوسیله باناک مرکازی
در ایان بااازار از راه نار سااود یااک شابه را ممکاان میدانااد.
موسویان و صفری( )1391در مقایه خود به نام«تحلیل فقهای
اقتصادی اختیار فرو گواهی سررده سرمایهگااری به عناوان
یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بازار اسالمی» باه
بررسی ابزار پوشش ریسک نقدینگی پرداختهاند .در این مقایه
قرارداد اختیار فرو گواهی ساررده سارمایهگاااری از منظار
فقهی و عملیااتی در بانکاداری اساالمی بررسای شاده اسا.،
خوانساری( )1393در مقایه خود باا عناوان «آسای شناسای
بازار بین بانکی ریایی در ایران با تاکیاد بار ابعااد فقهای» باه
تبیین اهمی ،بازار بین بانکی و معامالت رایض در آن چاایش-
های توسعه بازار بین بانکی ریایی در باازار باین باانکی ریاایی
ایااران بااا تاکیااد باار ابعاااد فقهاای و شاارعی پرداختااه اساا ،و
پیشنهادهای عملیاتی خود را جها ،بهباود ایان باازار و رفاع
چایشها ارائه نموده اس .،میممی و ندری ( )1394در مقایاه-
ای تح ،عنوان «عملیات بازار باز اوراق بهاادار دویا ،و باناک
مرکزی» ماهی ،عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد
بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از "اوراق بهادار دویا "،و
"اوراق بهادار بانک مرکزی" جه ،این عملیات را باا یکدشاگر
مقایساه مااینمایناد .عااالوه بار ایاان تجرباه اسااتفاده از اوراق
مشارک ،بانک مرزی در کشاور ایاران را نیاز ماورد بررسای و
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تحلیل قرار مایدهاد .میممای نادری و توکلیاان ( )1395در
مقایه « ارائه تسهیالت قاعدهمند بانک مرکازی باا اساتفاده از
ابزارهای اسالمی؛ چارچوبی ناوین جها ،سیاسا ،گاااری در
کریدور نر سود بازار بین بانکی» تال مینمایند تا موضاوع
سیاس ،گااری پویی در کریدور نر سود در بازار باین باانکی
(بازار پول) را ارزیابی نمایند و امکان اساتفاده از ایان یگاو در
نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نمایند.
 .2.2پژوهشهای انجام شده در خارج
وایتسل ( )2006در مقایه نر بهره کریدور و ذخایر باه ارزیاابی
رژیم ذخایر در مقابل نر بهره کریدور که به عنوان چهاارچوب
رقابتی برای پیاده سازی سیاس،هاای پاویی تبادیل شاده باود
پرداخ .،نر کریدور متکی بر اعطای وام و سررده بارای ایجااد
سقف و کف برای نر بهره شبانه نتایض متعاددی را در کنتارل
نوسانات نشان داد .کسیم و ماناپ ( )2008در مقایاه اطالعااتی
در خصااوص مفاااد ناار بااازار پااول بااین بااانکی در مااایزی
( )IIMMRبه تجزیه و تحلیل محتوای اطالعات نر بازار پاول
بین بانکی مایزی با توجه باه شااخص هاای کاالن اقتصاادی از
قبیل بازده تورم صاادرات واردات وامهاای باانکی و شااخص
بازار سهام و مقایسه آنها با نر بازار پول بین بانکی متعارف باا
استفاده از دادههای مایزی میپردازند .باچا ( )2008فعایی ،بازار
بین بانکی اسالمی مایزی را در یک نظام بانکداری دوگانه با بازار
بین بانکی متعارف مقایسه و ریسک نر بهره را به عناوان یکای
از ریسک های مهم این بازار بررسی کرده اسا .،کاان ()2010
در مقایه سیاس ،پویی براساس چارچوب عملیااتی کریادور باه
بررسی پیاده سازی سیستم کریدور در تئوری و عمل پرداخا.،
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در بتش اول مقایه به بررسی ایان کاه چگوناه فادرال رزرو باه
رو سنتی در پی رسیدن به هدف خود برای نر وجوه فدرال
میرسد و این که چرا کار میکند .و در بتاش دوم باه توصایف
مزایای استفاده از سیستم عملیاتی کریدور میپاردازد .و نشاان
میدهد کاه چگوناه باناکهاای مرکازی دیگار همانناد چناین
سیستمی را پیادهسازی نمودهاند و در مورد مشکالت باایقوه در
خصوص پیادهسازی این سیستم کریدور در ایاالت متحده بحث
مینماید.
بیکرتون و همکار ( )2013در مقایاه نار بهاره باین باانکی
پیشاانهادی یناادن ( )LIBORو بااازده ساااخ ،و ساااز صاانع،
انگلستان بین سال های  2008-1990در خصوص این کاه آیاا
نر بهره عمده فروشی مانند نر بهاره باین باانکی پیشانهادی
یندن ( )LIBORمی تواند به عنوان یاک ابازار ماوثر سیاسا،
برای تاثیر در بازده ساخ ،و سااز اساتفاده گاردد بحاث نماود.
سینیکاکوا و همکارانش ( )2014در پاژوهش خاود باه بررسای
وابستگی نر بهره بین بانکی در کشورهای  V4میپاردازد باه
عنااااوان ممااااال ناااار بهااااره (BUBORمجارسااااتان)
(BRIBORاسااالواکی) (PRIBORجمهاااوری چاااک) و
(WIBORیهستان) ارزیابی مینمایند .آنها فرض ماینمایناد
کااه تکاماال ایاان ناار هااا ماایتوانااد نساابتاً توساار رفتااار
(EURIBORمنطقه یورو) تح ،تاثیر قرار بگیرند (سینیکاکوا
و همکارانش  2014ص  .)74بچ و مان )2016(،در مقایه خود
در خصاوص ماادلهااای بااازار پااول بااین بااانکی و پیااادهسااازی
سیاس،های پویی کار نمودهاند .بانکها ملزم به نگهداری ذخیره
نزد بانک مرکزی میباشند .پرداخ،های باین باانکی منجار باه
توزیع مجدد پولهای ذخیره شده میگردد و باناکهاا در باازار
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غیرمتمرکز (خارج از بازار) با یکدیگر معامله مینمایناد .باناک-
مرکزی دستورایعمل و تسهیالتی را فراهم مینماید که باناکهاا
میتوانند مازاد سررده خودشان را قرض بدهند یاا کساریهاای
خودشان را از طریق قارض گارفتن از یکادیگر در باازار شابانه
پوشش بدهند .مدل آنها بینشی را در خصوص نقدینگی حجم
معامالت و پراکندگی نر در بازار بین باانکی فاراهم مایآورد و
متناس با آن حقایقی را در خصوص سیستم اروپاایی مشااهده
شده در طول دوره سیاس،های پویی غیرمتعارف فراهم میآورد
و عالوه بر آن بینشی را در خصوص اساتفاده از آن در بازارهاای
باااا سااااختارهاااای متفااااوت ارائاااه ماااینمایاااد .گااارین و
همکارانش( )2016در پژوهش خود به بازار بین باانکی شابانه و
تعیین نر بین بانکی پرداختناد .بازارهاای باین باانکی شابانه
تسهیالتی حیاتی برای سیساتم بانکاداری باهمنظاور مادیری،
شراک ،و توزیع مجدد ذخایر نقادی فاراهم مایآورد .آنهاا در
پژوهش خودشان به بررسای یکساری از بازارهاای باین باانکی
منتت پرداختند و ساختار عمومی بازار شابانه -شاامل شابکه
روابر درگیر در آن به عنوان یک پیش نیاز ضروری برای درک
روشنی از کارکرد بازار شبانه -بررسی نمودند .و نهایتا مطایعاات
نظری و تجربی در خصوص تعیین نر شبانه را بررسی نمودند.
 .3مبانی نظری پژوهش

 .3.1بازار بین بانکی

بازار بین بانکی یکی از اجزای باازار پاول شامرده میشاود و
بازاری اس ،که در آن مبادیهها بین موسسههای سرردهپایر
امکانپایر اس .،موسسههای سرردهپایر و دیگر نهادهایی که
مجوز ورود به این بازار را دارند میتوانناد ذخیرههاای ماازاد
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خود را در این بازار وام دهند یا ذخیرههای مازاد موسسههای
دیگر را وام بگیرند .در این رو بانکهای تجااری میتوانناد
بدون اساتفاده از اضافهبرداشا ،نیازهاای اعتبااری خاود را
تامین کنند (حاجیان  1385ص.)1
شروع به کار بازار بین بانکی به بیش از  100ساال پایش بااز
میگردد .بازار بین بانکی ژاپن به عنوان اویین بازار بین باانکی
از اوایل قرن بیستم راهاندازی شد .در ابتدا نحوه مبادیه در این
بازار طبق توافق طرفین و بدون استفاده از وثاایق و ضامان-،
های رایض بود؛ ییکن بحران مایی سال  1927شرک،کننادگان
در بازار بین بانکی را به سم ،به کارگیری رو هاایی جها،
اطمینان از بازگش ،وجوه هدای ،نمود (حاجیان و همکااران
 1385ص .)2از آن زمان به بعد تنهاا یاک باازار کوتااهمادت
مبتنی بر وثیقه فعال بود .در سال  1971بازار اوراق بهادار باه
منظور انجام بتشی از معامالت عندایمطایبه5مبنی بر وثیقه دو
ماهه یا بیشتر ایجاد شد .در سال  1985بازار نقد بدون وثیقاه
هم ایجاد گردید .با ایجاد بازارهای جدیاد و بررسای مادیری،
بازار پول کوتاهمدت در سال  1988بازار بین باانکی ژاپان باا
روند ثاابتی رشاد کارد و در پایاان ساال  1992ارز ماناده
معامالت این بازار  47تریلیون ین ژاپن اعالم شاد (حاجیاان و
همکاران  1385ص .)63این باازار حاداقل دو نقاش حیااتی
درنظامهای مایی نوین ایفا میکنند .اویاین و مهمتارین نقاش
آنها مداخله فعاالنه و موثر باناک مرکازی در اجارای سیاسا،
پویی از طریق راهبری نر های سود اس.،

Call Transactions
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دوم بازارهای بین بانکی کارآمد نقدینگی را به شکل مطلوبی
از موسسات مایی دارای مازاد وجوه به موسسات دارای کسری
وجوه انتقال میدهند .بنابراین سیاس،گااران انگیازه بااالیی
برای ایجاد یک بازار بین بانکی کارآمد و قوی دارناد تاا باناک
مرکزی بتواند به نر سود مطلوب مورد نظر خود دس،یاباد و
مؤسسات مایی نیز بتوانند به شکل کارایی به مبادیه نقادینگی
در میان خود برردازند .
بر این اساس بازار پول بین باانکی نقشای اساسای در اجارای
سیاس،های پویی دارد .این بازار نقطه شروع مکاانیزم انتقاال
تکانههای سیاس،های پویی اس ،و در کشورهای صنعتی نر
سرردههاای یاک شابه ) (overnightدر ایان باازار هادف
عملیاتی بانک مرکزی اس .،بنابراین اطالع از عملکرد این بازار
و عوامل تعیین کنناده نار باازار باین باانکی دارای اهمیا،
باالیی میباشد.
در بازار بین بانکی نهادهایی که مجاز به انجام معامله هستند
به خرید و فرو ابزارهای بازار پول مانند اوراق قابل پاایر
بانکها اوراق تجاری گواهی سررده و  ...که سررسید کمتر از
یااک سااال دارنااد میپردازنااد (حاجیااان  1385ص  .)2از
مهمترین کارکردهای بازار بین بانکی مایتاوان باه کماک باه
خلق پول در نظام بانکی رفع مشکالت نقادینگی کوتااهمادت
بانکها برقراری ارتباط صحیح و نظاممند بین بانکها کاهش
ریسک ورشکستگی و بحران مایی در بانکها کااهش کساری
اتاق پایاپای کمک به اجرای سیاس،های پویی بانک مرکازی
و هدای ،صحیح نقدینگی در جامعه و کماک باه کشاف نار
سااود تعااادیی و قیماا ،اوراق بهااادار در بااازار اشاااره کاارد.
(موسویان و ایهی )1389
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از مهمترین کارکردهای دیگر این بازار میتوان به ایفای نقاش
فعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاسا ،پاویی از طریاق
راهبری نر ها و انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از موسساات
مایی دارای مازاد به موسسات دارای کسری وجوه اشااره کارد.
به عبارت دیگر نر رایض در این بازار باه عناوان نار مرجاع
تلقی شده که نمایانگر کارکرد اقتصاد کالن مایباشاد .در هار
کشور نر بهره بین بانکی با عنوان خاصی شناخته مایشاود.
نر بهره بین بانکی در آمریکاا باا ناام نار وجاوه فادرال در
انگلستان با نام الیبور 6در منطقاه یاورو باا ناام یوریباور 7در
چین با نام شایبور8و در مایزی با نام کی الیبور9معروف اسا.،
یکی از مباحث مطرح در این حوزه تعیین نر سود بین بانکی
میباشد .در این مقایه نر گااری در بازار باین باانکی و نحاوه
تعیین نار ساود علای ایحااساب و قطعاای ماورد تجزیاه و
تحلیل قرار خواهد گرف.،
 .3.2تجربه طراحی نرخ سود در بازار پول
از مهمترین شیوههای عملیاتی مورد اساتفاده در نظاام پاویی
ایاالت متحده ذخاایر قاانونی 10پنجاره تنزیال( 11تساهیالت
قاعدهمند)و عملیات بازار باز میباشاد .در واقاع سیاسا،گااار
پویی با ارائه چهارچوبی منسجم و استفاده گسترده از این ساه
شیوه (در تعامل با یکدیگر) توانسته اس ،به خوبی به اهادافی
چون کنترل تورم دس ،یابد .چرا که میانگین نر تورم در دو
- London Interbank Offered Rate
)- Euro Interbank Offered Rate (LIBOR
8
)- Shanghay Interbank Offered Rate (SHIBOR
9
)- Kuala Lumpur Interbank Offered Rate (KLIBOR
10
Required Reserves
11
Discount Window
6
7
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دهه اخیر نسب ،به دو دهه قبال از آن کااهش قابال تاوجهی
یافته اسا( ،ییناد 2012 12ص  .)265شایوههاای عملیااتی
مورد استفاده در ترکیه نیز مشابه شیوههای ایگوی فدرال رزرو
میباشد( .میممی و ندری  1394ص .)135
در تایلند نیز تا قبل از ساال  2000سیاسا،گاااری پاویی در
بانک مرکزی بر کنترل حجم پول استوار بود از این ساال باه
بعد چهارچوب هدفگااری تورمی در دستور کار سیاس،گاار
قرار گرف .،این روناد همنناان اداماه دارد و در حاال حاضار
هدف تورمی "نیم تا سه درصاد" توسار باناک مرکازی ایان
کشور اعالم شده اس .،ابزار اصلی مورد استفاده جه ،دسا-،
یابی به هدف ماکور مشابه سایر کشورها نر بهره کوتاه مدت
میباشد که توسر "کمیته سیاستگااری پویی "13باه صاورت
پیوسته تعیین میشود .بانک مرکزی تایلند جه ،دسا،یاابی
به نر بهره (ابزار) تعیین شده توسر کمیته سیاس ،پاویی از
شیوههای متعارفی چون ذخایر قانونی تسهیالت قاعادهمناد و
عملیات بازار باز استفاده میکناد .شایوه اساتفاده نیاز دقیقاا
تشکیل کریدور بارای نار بهاره در باازار پاویی و اساتفاده از
عملیات بازار باز به منظور جه،دهی به نار باازار باه سام،
ناار هاادف ماایباشااد ( میمماای و ناادری  1394ص )137
(ویمسونتی  2014ص .)31
در مکزیک یک تفاوت جدی بین ایگوی هدفگااری تورمی با
تجربه سایر کشورها وجود دارد و آن عدم استفاده از نر بهره
کوتاه مدت به عنوان ابزار سیاستی میباشد .در واقاع در باین
Lind
Information System for Instruments of Monetary
Policy
12
13
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سالهای  1995تا  2003بانک مرکزی به طور عمده از ابازار
"مجموع ذخایر بانکهای تجاری در حساب جااری خاود نازد
بانک مرکزی "14که اصطالحا "کورتو "15نامیاده مایشاد باه
عنوان ابزاری برای جه،دهای اقتصااد باه سام ،نار تاورم
هدفگااری شده استفاده مینمود .براین اسااس در شارایطی
که بانک مرکزی قصد اعمال سیاس،های انقباضی در راساتای
افزایش نر بهره را داش ،تال مینمود تاا حجام کورتاو را
افزایش دهد (بانکها منابع خود را نزد بانک مرکازی ساررده-
گااری کنند) و در مقابل کااهش حجام کورتاو ابازاری بارای
سیای ،انبساطی به حساب میآمد .با این حال در سال 2003
بانک مرکزی مکزیک به صورت رسمی بازار نار بهاره کوتااه
مدت بازار پاول را جاایگزین کورتاو نماود (میممای و نادری
 1394ص ( )139سرمینو و دیگران  2012ص .)21
 .3.3تجربه تعیین نرخ سوود در بوازار بوین بوانکی
کشورهای غربی

در بازار بینبانکی همانند سایر بازارهاا نار تعاادیی نشاانی از
شرایر عرضه و تقاضا برای این وجوه در بازار اس .،باال باودن
این نر نشان از مازاد تقاضا برای وجوه اعتباری و پایین بودن
آن نشان از نیاز کم بانکهای فعال در این بازار و قایا باودن
عرضه بر تقاضا میباشد .چگونگی تعیین نر تعاادیی در باازار
بینبانکی تا حد زیادی به نر وام دهای باناکمرکزی در پای
اعمال سیاس،های پویی وابسته اس .،بهطور کلی نر اعالمی
در بازار بینبانکی همان میانگین نار هاای اساتفاده شاده در
14
Sum of the Level of Commercial Banks’ Current
Account Balances at the Central Bank
15
Corto
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بازار در روز قبل اس ،که باه ناام نار ماوثر باازار بینباانکی
خوانده میشود که هدف بانکمرکزی نزدیک کردن ایان نار
به نر موثر بانکمرکزی اس ،کاه باه عناوان هادف در نظار
گرفته شده اس .،نر موثر در باازار بینباانکی متااثر از چناد
عامل منجمله اهمی ،و سهم اعضای شرک،کنناده در باازار
ریسک اعتباری وامگیرنده حجم نقدینگی مورد نیاز و شارایر
فعلی و اقتصادی جامعه میباشد .بناابراین نحاوه تعیاین نار
سود معامالت مجاز در بازار بینبانکی مطابق با ناوع مصارف و
عقود بکار گرفته شده در چارچوب قراردادهاای تعریاف شاده
اس ،و مدیران بازار بینبانکی تال دارند تا باا هادای ،نار -
های موجود در این عقود آنرا به سم ،نر موثر بانکمرکزی
(نر هدف) هدای ،نمایند.
در آمریکا تعیین نر بهره و متعاقباً اعمال سیاس،هاای پاویی
توسر فدرال رزرو شدیداً روی نر وجوه فدرال اثرگاار اس.،
هر سایه در کمیته بازار باز فادرال نار هادف وجاوه فادرال
اعالم میشاود .کمیتاه باازار آزاد فادرال 16زیرمجموعاهای از
سیسااتم فاادرال رزرو اساا .،ایاان کمیتااه بااا تصااوی قااانون
بانکداری در سال  1933تشکیل شده و به سیاس،گاااری در
مورد مسائل پویی میپردازد همننین این کمیته مایتواناد از
طریق عملیات بازار باز نرخی را به عنوان هدف در بازار وجاوه
فدرال تعیین کرده و به متوییان سیاس ،پویی در فادرال رزرو
نیویورک دستور دهد که در صورت یزوم برای حفظ نر بهاره
در هدف تعیین شده وارد باازار شاود .خاود ایان نار هادف
موقتی اس ،و  FOMCدر جلسات منظمای کاه تقریبااً هار
شش هفته یکبار برگزار میکناد (یاا زودتار از آن در صاورت
)- Federal Open Market Committee (FOMC

16
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بروز شوکهای مایی و اقتصادی) آنرا مورد تجدید قارار مای-
دهد 17.نر بهره هدف بهمنظور تااثیر گاااری بار نار بهاره
کوتاهمدت به عناوان یاک سیاسا ،پاویی بارای باناکمرکزی
تعیین میشود.
یکی از ابزارهایی که فدرال رزرو برای هدای ،نر ساود انجاام
میداد عملیات خرید و فرو اوراق قرضه بود .باا ایان حاال
این ابزار به تنهایی نمیتوانس ،نقدینگی تزریق شده به بازار را
کنترل نماید یاا فدرال رزرو آمریکا بارای کنتارل نار بهاره
باانکی از دو ابازار جدیاد رونماایی کارد .نتسا ،ایان بانااک
مشتص کرد که به بانکها برای میزان اضافه ذخیره آنها نازد
این فدرال رزرو بهرهای میپردازد که نام آن را «سود پرداخ،
شده به ذخایر مازاد» 18گااش .،بانکهاایی کاه ذخاایر ماازاد
داشته و قصد وام دادن آن را به همتایان خود دارند هم اکنون
میدانند گزینه مطمئنی باه ناام فادرال رزرو وجاود دارد کاه
میتوانند پول خود را نازد آن متوقاف کارده و از بهاره بادون
ریسک آن (نر وجوه فدرال) برخوردار شوند و به عبارت دیگر
از شرایر پنجره تنزیل 19استفاده نمایند .در نتیجه هیچ بانکی
نتواهد خواس ،که مازاد ذخیره خود را به دیگاری باا نرخای
کمتر از نر بهره ( )IEORقرض دهد.

با وجود این همه موسسات اعتباری به حسااب ذخیاره فادرال
رزرو دسترسی ندارند؛ که موسسات غیربانکی و صندوقها از این
جملهاند .این نهادها حاضر هستند در بازار بینباانکی باا نرخای
- https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/fedfunds-search-result-page
18
)- Interest On Excess Reserve (IOER
19
- Discount Window
17
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پایینتر از نر بهره فدرال پول به دیگری قرض دهند .در واقاع
این نهادهای غیربانکی نقش «نر شکن» را در باازار بینباانکی
ایفا میکنند و سب میشوند نر بهرهای که فادرال رزرو بارای
ذخایر مازاد تح ،عنوان  IOERتعیین میکناد باهعنوان یاک
سقف برای نر بهره بازار بینبانکی عمل کناد .باهطور خالصاه
بانکها حاضر نیستند با نرخی کمتر از نار «فاد فاناد» قارض
دهند و همواره نهادهای غیربانکی هستند که حاضرند باا نرخای
کمتر از «فد فاند» به دیگری وام دهند .این سب میشاود نار
«فد فاند» ممل یک آهنربا عمل کند و نقش یک ساقف را بارای
محدوده باالیی نر بهره بینباانکی باازی کناد .در اواخار ساال
 2015میالدی فدرال رزرو پس از  6سال نر فدفاند را تغییار
و از  0 /25درصااد قبلاای آن را بااه  0 /5درصااد افاازایش داد و
نزدیک به  2 /3تریلیون دالر ذخایر مازادی که بانکهاا در حاال
حاضر در فدرال رزرو دارند باا ایان ساقف بهاره باه گارد در
میآیند.
دومین اقدام فدرال رزرو آمریکا برای کنترل نر بهاره باانکی
ایجاد یک حد پاایین بارای نار بهاره در باازار بینباانکی از
طریق اقدام باه فارو اوراق بهاادار و بازخریاد آن باا نرخای
مشتص و پس از دوره زمانی معین میباشد .ایان نار بهاره
نر بازخرید معکوس شابانه 20شاناخته میشاود .هنگامیکاه
یک نهاد قصد وامدهای باه دیگاری را دارد پایش روی خاود
گزینه دیگاری را میبیناد کاه آن خریاد ایان اوراق بهاادار از
فدرال رزرو و برخورداری از سود بدون ریسک آن خواهد باود.
در این شرایر فدرال رزرو اوراق بهادار خود را بصاورت شابانه
به نهاد سرمایهگاار فروخته و متعهد میگردد ایان اوراق را در
)- Over Night Reverse Repurchase Rate (ONRRR

20
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روز آینده با نر بهره مشتص بازخرید نماید .در نتیجه هیچ
وامدهندهای در بازار بانکی مایل نتواهد بود کمتر از نر بهاره
این اوراق به دیگری قرض دهد .این به سادگی باعث میشاود
کفی برای نر بهره در بازار بینبانکی پدیاد بیایاد .همنناین
روشن اس ،نهادهایی که با این حاد کاف نار بهاره برخاورد
مینمایند همان نر شکنهای باازار بهاره بینباانکی هساتند.
فدرال رزرو از سال  2013که از این ابزار برای تعیین کف نر
بهره در بازار بینبانکی استفاده نموده اس ،باا پاایش مساتمر
این بازار و ارائه گزار از آن نشاان داده توانساته باه اهاداف
خود دس ،یابد و هم اکنون به گفته این نهاد کمیته بازار بااز
فدرال رزرو  2تریلیون دالر در قای اوراق قرضه برای عملیات
بازخرید معکوس شبانه اختصاص داده اسا .،تاا پایش از 16
دسااامبر سااال  2016ماایالدی ناار بهااره عملیااات بازخریااد
معکوس شبانه صفر درصد تعیین شده بود که این نار بارای
سالها دوام داش .،در آخرین اعاالم فادرال رزرو در ایان روز
نر بازخرید از صفر به 0 /25درصد تغییر یاف21.،
کُریادوری23

بانک مرکزی اروپا )ECB( 22متکی باه سیساتم
برای پیادهسازی سیاس،های پویی خود میباشد .نر ساررده
تسهیالت بانک مرکزی 24به عنوان "کف" برای نر های باازار
بین بانکی شبانه در نظر گرفته میشود و تساهیالت وامدهای
نهایی به عنوان "سقف" برای نر های بازار بین باانکی شابانه

- http://www.donya-e-eqtesad.com
European Central Bank
23
corridor system
24
central bank’s deposit facility serves
21
22
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در نظر گرفته میشود (بچ و مان 2016 ،ص ECB, ( .)34
.25)2002
قبل از اکتبر  2008هدف تامین مایی مجدد عملیاات ECB
(بانک مرکزی اروپا) نگه داشتن ذخایر مازاد نزدیاک باه صافر
بود .این [کار] به  ECBاجازه داد که نر  Eoniaرا کامالً به
نر حاداقل مناقصاه؛ در رونادهای نار متغیار هفتگای -باه
اصطالح عملیات اصلی تأمین مایی مجدد نزدیک کناد .نار
 MROدر نقطه میانی کُریدور تعیین مایگاردد( شاکل  1را
ببینید) .ذخایر مازاد کمی پایینتر از نر بازاری کاه باناکهاا
نگه میدارند تعیین میشد .این مادل باازار پاول باین باانکی
ذخایر را از "دارا" باه "نادارهاا" تبادیل نماود( .باچ و مانا،
 2016ص .)34
در اکتبر  2008چهارچوب عملیااتی باه طاور قابال تاوجهی
تغییر نمود( .)ECB,2014در مواجهه با تقاضای زیااد بارای
نقدینگی و باازار پاول نسابی  ECBعملیاات مناقصاه را باا
سهمیه کامل در نر ثاب ،معرفی نمود .از آن زمان بانکهاای
منطقه اروپا با ذخایر اضافی مازاد سهمیه دو-سه ساایه خاود-
به بیش از  800میلیارد در مارچ  2012رساید -کاه عملیاات
تامین مایی مجدد ( )LTROsنامیده میشود عمل نمودند .با
این حال در اوایل  2013در حاییکه شرایر مایی بهبود پیادا
مینمود -برخی از بانکهای منطقه اروپا شروع به باز پرداخ،
وجوه قرض گرفته شده خود نمودند و ذخاایر اضاافی باه زیار
 200میلیااارد در اواساار سااال  2014سااقوط کاارد .در سااال
ECB, 2002. The liquidity management of the ECB.
ECB Mon. Bull.May, 41–53.
25
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 2015بانک مرکزی اروپا با خرید اوراق بهادار بتش عماومی
و خصوصی ذخایر مازاد خود را دوباره تح ،فشاار قارار داد
(بچ و مان 2016 ،ص .)34

شکل()1
 .3.4تجربه تعیین نرخ سود در کشورهای اسالمی
نر بهره بین بانکی در هر کشور با عنوان خاصی شناخته می-
شود .نر بهره بین بانکی در انگلستان باا ناام الیباور معاروف
اس .،یکی از مفااهیم پایاهای در تحلیال باازار پاول تحلیال
نر های بهره الیبور میباشد.
کلماه  LIBORاز حاروف اول London Inter Bank
Offered Rateگرفته شده اس .،نر الیبور عبارت اس ،از
میانگین نر بهره بین بانکی کاه بانکهاا در کوتااه مادت باه
یکدیگر وام میدهند ( .درس ،اس ،که ناام ینادن در ابتادای
این متفف آمده اس ،اما مهم نیس ،که این بانکها متعلق به
کشور انگلیس باشند بلکه میتوانند چنادین باناک از چنادین
کشور متتلف باشند ).مرجع تعیینکنناده نار بهاره الیباور
مانند نر بهره فدرال یا نر تنزیل نیسا ،کاه توسار باناک
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مرکزی تعیین شود این نار توسار هایچ کاس باه تنهاایی
تعیین نمیشود بلکه میانگینی اسا ،از نر هاای بهاره میاان
بااانکی کااه توساار موسسااه The British Bankers
 Associationهر روز ساع 11 ،صبح انتشار مییابد.
درواقع این موسسه فقر یک نظرسانجی از 16باناک بازر
دنیا نسب ،به نر وامی که بین آنها رد و بدل میشود انجام
میدهد .به گزار عصر بانک دات آیآر ابتادا نر هاا را باه
رو صعودی در جدویی رتبه بندی میکنند و چهار باناک از
کمترین نر ها را به همراه چهار باناک از بیشاترین نر هاا از
جدول حاف میکنند .در نهای 8 ،باناک بااقی میمانناد کاه
نر های اینها با یکدیگر جمع و بر تعداد  8تقسیم میشوند و
نر بدس ،آمده همان نر الیبور میباشاد  .سارس موسساه
نر ها را به تمام ارزها منتشار میکناد( .دالر یاورو پوناد
فرانک و  ).....نر الیبور دالر امریکا با نر الیبور پوند انگلیس
متفاوت اس ،زیرا نر های تبادل ارز و همننین سیاسا،های
پویی این دو کشور برابر نیستند .زمانیکه نر الیبور در حاال
افزایش اس ،دو مفهوم را میتاوان برداشا ،نماود -بازودی
نر بهره اسامی افازایش مییاباد( .توسار باناک مرکازی) -
ریسک اعتبارات افزایش یافتاه اسا( ،باه علا ،بحاران ماایی
احتمال سوخ ،شدن وام زیاد شاده اسا ).،بناابراین بانکهاا
برای جبران ریسک نر بیشتر را از وامگیرنده (باناک دیگار)
مطایبه میکنند.
زمانیکاه نار الیباور در حاال کااهش اسا ،دو مفهاوم را
میتااوان برداشاا ،کاارد باازودی ناار بهااره اساامی کاااهش
مییابد(توسر بانک مرکزی) یا ریسک اعتبارات کاهش یافتاه
اس ( ،بعل ،بحران مایی احتمال سوخ ،شدن وام کام شاده
اس ).،نر الیبور به عنوان نر پایه حادود 360تریلیاون دالر
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تراکنش مایی میان بانکهای جهان به حساب میآیاد .برخای
از کارشناسان بازارهاای ماایی کااهش نار الیباور را نشاانه
کاهش ریسک اقتصاد جهانی و ایجاد ثبات در بازارهاای ماایی
میدانند و این در حایی اس ،که فعاالن بتش باانکی از عادم
تمایل بانکیها به استقراض از یکدیگر به علا ،احتماال عادم
توانایی در بازپرداخ ،و درپای آن ساقوط الیباور را باه میاان
میآورند .هم اکنون جایگزینهاای اساالمی و واقعگرایاناه باه
جای نر الیبور نظیر نر های مرجاع باازار محلی(باه عناوان
مماال نار مرجاع اساالمی کواالالمراور )  (KLIRRنار
ساایبور ) (SAIBORدر عربساتان ساعودی نار کیباور
)(KIBORدر کویا ،نار ایباور ) (EIBORدر امااارات
متحده عربی) شکل گرفته اس.،
چون نر الیبور معموالً نمایانگر این اس ،کاه حاشایه ساود
) (Marginبه بیشترین نر بهره اضافه شود یاا باه عقیاده
برخی از فعاالن بتش بانکی کس پول و افزایش آن از طریق
سرمایهگااری مبتنی بر نر الیبور و یا از طریق هر نرخی کاه
به عنوان معیار تلقی شود از نظر تفکرات اسالمی حرام در نظر
گرفتااه ماایشااود یاااا بااه دنبااال ایگااویی مناساا جهاا،
قیم،گااری پول در بازارهای مایی کنونی هستند .ترجیحااً از
طریق خرید و فرو اجاره و سرمایهگااری دارائیها میتاوان
درآمد کس کرد و سهم عمده تأمین مایی موسساه اساتفاده
از نر الیبور به عنوان یک نر مرجع که در فعایی،های مایی
قیم ،را تعیین میکند از طریق زیر میسر میشاود انتشاار
صکوک (اوراق قرضه اسالمی) چه از طریق قرارداد اجاره چاه
از طریق عقد مرابحه (آشکارسازی کامل هزینه به عالوه ساود
توزیع کننده فرو ) و چه از طریق عقد مشاارک( ،مشاارک،
در سود).
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هم اکنون جایگزینهای اسالمی و واقعگرایاناه باه جاای نار
الیبور نظیر نر های مرجع بازار محلای شاکل گرفتاه اسا.،
موسسه تامسون رویترز با همکاری بانک نگارا مایزی (BNM
) نر مرجع اسالمی کواالالمرور را تح ،عناوان ) (KLIRR
مطرح نمود نر  KlIRRبا مشارک 12 ،بانک و توسر باناک
BNMو به صاورت روزاناه در  11صابح بوقا ،محلای ارائاه
میگردد .این نر بر مبنای نر های بازده مورد نظار باناک در
سرمایهگااری اس .،بعاالوه موسساه تامساون رویتارز معیاار
قیم،گااری در خاورمیانه را بر پایه عقد مرابحه قرارداده اس،
که در آن نر های بهاره باه صاورت روزاناه توسار برخای از
بانکهای اصلی ارائه میشود .بازده سرمایهگااری یاا برگشا،
دارائیها در بانکهای اسالمی باید مبنای تعیینکننده در نار
مرجع اسالمی داشته باشد .انتظارات از بازده سرمایهگااری که
به عنوان یاک ورودی در چناین نار مرجعای مطارح اسا،
بستگی به هزینه مورد انتظار یا هزینه ضامنی سارمایهگااری
در بانک خاص دارد که به ترکی مایی کوتاه مدت بین بانکی
تأمین مایی میانمدت تا بلندمدت و تاأمین وجاه سارردهگاار
ارتباااط دارد و بایااد انتظااارات در بازارهااای مااایی بسااوی
سرمایهگااران سوق داده شود .در نتیجه بانکها باه بازارهاای
مبتنی بر بازده مورد انتظار به همراه معیارهای مشاابه الیباور
مانند نر های سایبور (عربساتان ساعودی) کیباور (کویا)،
ایبور (امارات) سوق داده شده اند.

 .4روش شناسی پژوهش

 .4.1تجربه تعیین نرخ سود در بازار بین بانکی ایران

بر اسااس قاانون پاویی و باانکی کشاور مصاوب تیرمااه 1351
بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایاران تنهاا مقاام مسائول نظاام
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پویی و اعتباری کشور اس ،و به عنوان بانکدار دوی ،اختیاارات
وسیعی در زمینه نظارت و امور بانکداری کشور دارد .یاا با توجه
به این قاانون باناکمرکزی جمهاوری اساالمی ایاران مسائول
تدوین و اجرای سیاس،های پویی و اعتباری با در نظار گارفتن
سیاس ،کلی اقتصاد کشور اسا .،طباق قاعاده سیاسا ،پاویی
متداول که هم اکنون در بیشتر بانکهای مرکزی مورد اساتفاده
قرار میگیرد نر سود با توجه به شکاف تویید و تورم از هادف
آن تعیین میشود .مداخله بانکمرکزی در تعیین نار بهاره از
طریق عملیات بازار باز صورت میگیرد .از آنجا که تاا کناون در
ایران با توجه به شرایر اعمال سیاس،های پویی از طریاق نار
سود بانکی میسر نبوده اس ،یااا توجاه باه بازارهاا و ابزارهاای
دیگر حائز اهمی ،اس .،آننهکه مسلم اس ،هیچ بانکی در بازار
بینبانکی انگیزه استقراض با نرخی بیشتر از نار تنزیال باناک
مرکزی را ندارد؛ زیرا میتواند نیازهای نقدینگی کوتاهمدت خود
را از طریق استقراض در بازار بین باانکی تاأمین کناد .بناابراین
میتوان گف ،در بازار بین باانکی ساقف نار ساود یاک شابه
توسر نر تنزیل بانک مرکزی تعیین میشود .اما چناننه برای
ذخایر مازاد نر سودی پرداخ ،شود میتوان برای نار ساود
یکشبه نر کف نیز ایجاد نمود .بدین صورت که اگر نر ساود
ذخایر مازاد کمتر از نر سود مورد هدف باناک مرکازی باشاد
هیچ بانکی انگیزه قرض دادن ذخایر اضافی خاود در باازار باین
بانکی را نتواهد داش ،زیرا میتواند با ریسک حداقل در باناک
مرکزی سرردهگاااری کارده و بارای ذخاایر ماازاد خاود ساود
دریاف ،کند .با ایجاد چنین کف و سقفی برای نار ساود یاک
شبه بازار بین بانکی کُریادوری ایجااد مایشاود کاه باه باناک
مرکزی امکان محدود کردن نوسانهای نر ساود یاک شابه را
میدهد .زمانیکه اقتصاد در رونق باه سار مایبارد و باه دییال
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تقاضای زیاد تسهیالت شرایر تورمی بر اقتصااد حااکم اسا،
بانک مرکزی میتواند از طریق افزایش سود پرداختی به ذخاایر
اضافی و بنابراین کاهش انگیزه بانکها در اعطاای تساهیالت از
محل ذخایر اضافی خود نر سود کوتاه مادت باازار را افازایش
داده و از فشار تورمی بکاهد و بدین ترتی به سم ،اساتفاده از
قاعده تیلور به عنوان ابزار سیاس ،پویی حرکا ،کناد .در حاال
حاضر نر ثابتی برای نر سود وجوه استقراضی بانکهاا از هام
وجود ندارد و این نار بادون دخایا ،باناکمرکزی و باه طاور
توافقی بین دو بانک تعیین میشود .پاس از دریافا ،ایان پاول
توسر بانک درخواس ،دهنده بانکمرکزی وارد بازار شاده و باا
بررسی عملکرد این بانک توانایی او را در بازپرداخ ،پول ارزیابی
میکند و در صورتی که محاسبات آن نشان دهد اعتبارات بانک
به حدی نیس ،که بازپرداخا ،را میسار ساازد در آن صاورت
بانکمرکزی با ارائه اعتبارات آنی کوتاهمادت ( )overnightباا
نر  18درصد به کمک آن بانک میشتابد.
برای منطقی کاردن دامناه ساود در باازار بینباانکی پیشانهاد
میشود که بتش بازار بینبانکی بانکمرکزی با ارائه دامنهای از
ابزارهای مناس مایی و پویی راه را برای تعیین نر ساود ایان
بازار از طریق این ابزارها هموار سازد .به عبارت دیگر این ابزارها
هستند که با توجه با ماهی ،عقد بکار رفته در آن نحوه عرضاه
و تقاضای وجوه ریسک اعتباری و قدرت وام دهی و وام گیاری
اعضا و نیز شرایر کلی حاکم بر فضای پویی ماایی و اقتصاادی
باعث خواهند شد که نر مشتص و ثابتی را نتاوان بارای ایان
بازار تعیین نمود بلکه میتوان نار ساود باازار بینباانکی را در
محدوده ای ترسیم و آن را به سم ،نر هدف راهنمایی کرد .به
عبارت دیگر متناس با رو های مرسوم در بازار تعیاین نار
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سود با توجه باه نحاوه تاامین منباع و ناوع عقاود اساالمی در
قراردادها متفاوت خواهد بود .در صاورتیکاه عملیاات در باازار
بینبانکی مبتنی بر سرردهگااری یک بانک در بانک دیگر باشاد
(شرایر فعلی بازار بینبانکی ایاران) و مصارف مناابع در عقاود
مبادیهای باشد نر های سود باه صاورت معاین و قطعای قابال
پرداخ ،و تسویه خواهد باود اماا اگار مصارف مناابع در عقاود
مشارکتی باشد نر های سود علیایحسااب بایاد در پایاان دوره
مایی و یا در انتهای اجرای پاروژه از ساوی باناک دوم قطعای و
مابه ایتفاوت آن اعم از سود یا زیان تسویه گردد.
پیشنهاد بر این اس ،که بانکمرکزی در ابتدای بازار و در همان
مرحله نتس ،ورود پیدا کرده و با بهکارگیری ابزارهایی همنون
اسناد خزانه اسالمی صکوک بیع دین صاندوق مشاترک باازار
پول و ...نیااز بانکهاا را تاامین کناد بعاد از آن بانکهاا قاادر
خواهند بود این اوراق را در همان بازار به فرو رسانند .یاا به-
کارگیری سایر ابزارها در بازار بینبانکی منجر به بهبود وضاعی،
این بازار میگردد .این ابزارها منجر میگردند که نر انتظاارات
تورمیدر جامعه به طور دقیقتر محاسبه گردد .از طرفای باا در
اختیااار داشااتن ابزارهااای بااازار پااول در دساا ،بانااکمرکزی
بانکمرکزی قادر خواهد بود با توجه به شارایر اقتصاادی نار
سود یا هزینه پول را باال یا پایین برده و از این طریاق بار نار -
های سود بانکی و تسهیالت اعتباری بانکها تااثیر بگااارد .یااا
این ابزارها میتواند نقش بسیار مهمیدر نظام پویی کشاور ایفاا
کنند و در تنظیم سیاسا،هاای پاویی باه کماک باناکمرکزی
بیایند و دخای ،بانکمرکزی به این صورت میتواند تاثیر زیادی
بر بهبودی و کارایی سیستم پویی کشور داشته باشد.
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پیشنهاد دیگار آن اسا ،کاه در باازار بینباانکی ریاایی ایاران
بانکمرکزی با توجه به موفقی ،سیاس،هاای کُریادور راهباری
نر بهره در بازارهای پول بینبانکی بسیاری از کشورهای دیگر
بایستی با اتتاذ شیوهای مشابه عالوه بر اینکه نر باالتر از نار
هدف خود در بازار برای تامین وجوه مورد نیاز بانکهاا در نظار
میگیرد نر سودی نیز برای ذخایر بانکها یحاظ نماید .به این
طریق نقش بانکمرکزی به عنوان آخرین مرجع تاامین وجاوه
عملکرد مناس و باه جاایی بارای هادای ،نار ساود در باازار
بینبانکی ریایی مییابد( .میسمی توکلیان )1394
در سیستم کُریدور نر سود امکانات قرضدهی و قارضگیاری
بانکمرکزی به نحوی ایجاد میشود که این بانک بتواند در نار
کف سیستم اقدام به قرضگیری و در سقف آن اقدام به قرض-
دهی نماید .کف نر میزان بهرهای اسا ،کاه باناکمرکزی باه
منابع سرردهگااری شاده بانکهاا نازد خاود پرداخا ،میکناد
وسقف آن نیز نر بهرهای اسا ،کاه باناکمرکزی بابا ،ارائاه
تسهیالت به بانکهای متقاضی درخواس ،مینمایاد (وایتسال
 2006ص .)24ایبته سایر بانکها میتوانند در نر باالتر از این
سقف کُریدور نسب ،به یکادیگر تباادالت ماایی داشاته باشاند.
شکل زیر به تبیین رابطه نار هاای ساود در سیساتم کُریادور
پیشنهادی میپردازد
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شکل  2سیستم کریدور نر سود در بازار بینبانکی ریایی
با استفاده از سیستم کُریدور نر سود در بازار بینباانکی عماالً
ساختاری مناس جه ،انجام «عملیاات باازار بااز» در اختیاار
بانااکمرکزی قاارار میگیاارد .بااه ایاان صااورت کااه در ابتاادا
بانکمرکزی با مراجعه به بازار بینبانکی نر بهره واقعای باازار
پول (نر بهره بازار) 26را شناسایی میکند .از طرفی با توجه باه
اینکه نر بهره بازاری بین نر کف و ساقف سیساتم کُریادور
قرار داشته و نر بهره هدف بانکمرکزی نیز با توجه به اهاداف
نهایی (مانند کنترل تورم) و متغیرهای اساسی دیگار مشاتص
گردیده اس ،یاا بانکمرکزی قادر خواهد بود باا ورود باه باازار
بینبانکی و تح ،تاثیر قراردادن عرضه و تقاضای ذخایر در ایان
بازار نر بازاری را به نر هدف خود نزدیاک کناد (بیندسال و
جابلکی  2011ص.)34
در خصوص میزان اختالف باین نار هاای ساود ساقف و کاف
کُریدور با نر سودده بانکمرکزی (یعنی  )Pباید ابراز داش ،که
این اختالف در کشورهای پیشرفته معموالً در حد چناد صادم
درصد اس،؛ در نظام بانکی ایران با توجه به آنکه نر های ساود
معموالً خیلی باالتر از نار هاای متاداول در بازارهاای جهاانی
- Market Interest Rate
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اس ،طبعاً این بازه اختالف هم وسایعتار (مامالً در حاد چناد
درصد) خواهد بود.
برای اجرا نمودن سیستم کُریدور نر سود نمیتوان در ساقف و
کف این سیستم از نر بهاره (ساود) مشاتص اساتفاده نماود؛
چون در این حای ،رابطه میان بانکهاا و باناکمرکزی همانناد
سایر کشورها در قای حقوقی قرض همراه با شرط زیاده انجاام
میشود که قابلی ،اساتفاده در چاارچوب فقاه امامیاه و قاانون
بانکداری بدون رباا را نادارد .در ایان شارایر بایاد از ابزارهاای
جایگزین اسالمی برای ایجاد این سیستم استفاده نمود.
برای اجرای سیستم کُریدور در تعیین نر سود بازار بینباانکی
با  3نر مواجه هستیم .نر هدف نر کف کریدور و نر سقف
کریدور .به عبارت دیگر سیساتم کریادور کاه معماوالً در باازار
بینبانکی مورد استفاده واقع میشوند به بانکهای فعال در این
بازار کماک میکنناد تاا در صاورتیکاه باا چایشهاای موقا،
نقاادینگی مواجااه شاادند بتواننااد نیاااز خااود را از بانااکمرکزی
برطرف کنند و در مقابل در صورتیکه در کوتاهمادت باا ماازاد
منابع مواجه بودند منابع خود را نزد بانکمرکزی سارردهگااری
کنند( .بیندسیل  2014ص)70
در شکل زیر به صورت شماتیک عملکرد بانک مرکزی به عنوان
رابر در بازار بین بانکی در تعیین نر سود بین بانکی به تصویر
کشیده شده اس.،
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وجوه

 .4.2تعیین نرخ هدف در بازار بین بانکی ایران
یکی از مهمترین وظایف باناکمرکزی و شاورای پاول و اعتباار
هدای ،مناس منابع مایی و پویی کشور به سم ،تویید و کس
بازدهی معقول برای سرردهگاااران و سارمایهگاااران میباشاد.
دیدگاههای متتلفی در خصوص تعیین دستوری یا غیردستوری
بودن نر سود در بازارهای مایی و پویی ایران ارائاه شاده اسا،
اما نتیجه اکمر این بررسیها و دیدگاهها به این امر رسیده اسا،
که عرضه و تقاضای بازار باید مبنای تعیین نر ساود باشاد .باه
عبارت دیگر در شرایر عادی و طبیعی کسی حق قیم،گااری
را نداشته و تعیین نار بارای کاالهاا و خادمات در باازار و بار
اساس اختیار طرفین صاورت میگیارد .بناابراین نار ساود در
بانکداری اسالمی باید متناس با ارز افزوده اقتصادی و باازده
واقعی بازارهای کاال و خدمات ایجاد گردد .یعنای نار ساود در
بانکداری اسالمی بصورت یک متغیر درونزا اسا ،کاه از درون
اقتصاد شکل میگیرد( .موسویان  1389ص .)4اساساً قیما-،
گااری از منظر اسالمی امری غیرشرعی اسا ،و جاز در ماوارد
بسیار استمنایی نباید انجام شود( .موسویان و میسامی 1393
ص)474
 .4.3آثار اقتصادی تعیین دستوری نرخ های سود
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مقویه تعیین دستوری نر های سود تنها از منظار فقهای قابال
نقد نیس،؛ بلکه از منظر اقتصادی نیز مشاکالت زیاادی ایجااد
خواهد نمود که جه ،درک صاحیح موضاوع باه ذکار آثاار آن
میپردازیم (موسویان و میسمی  1393ص)478
 .1تاثیر منفی بر سرردههای سرمایهگااری
 .2عدم تاثیر بر افزایش سرمایهگااری
 .3ایجاد ران،
در حال حاضر برای رسیدن به محدوده نر سود هدف در نظام
بانکی و به تبع آن در بازار بینبانکی از دوقاعاده مهام اساتفاده
میشود؛ رابطه فیشر و قاعده تیلور .فیشر نشان داد که نر بهره
واقعی از تفاضل نر بهره اسمی و نر تورم بدس ،مایآیاد .باه
عبارت دیگر اثر فیشر میگوید که نر بهره اسمی در برگیرناده
بهره واقعی و نر تورم مورد انتظار اس .،یاا در کشورهایی کاه
نر تورم به صورت افسارگسیتته افازایش ماییاباد بانکهاای
مرکزی و تجاری آن کشور تال دارند تا با افزایش میازان نار
سود به خروج مناابع ماایی و پاویی از آنهاا کماک نمایناد .از
قاعده تیلور به عناوان یکای از قواعاد متتلاف سیاسا،گاااری
میتوان در خصوص نحوه تعیین نر ساود هادف باناکمرکزی
استفاده کرد .بر این اساس نر هدف را تاابعی از تفااوت نار -
های تورم موجود و هدف بهعالوه اختالف باین توییاد ناخاایص
داخلی واقعی و میزان آن در اشتغال کامل میداناد( .میشاکین
 2005ص)907
بر اساس رابطه فیشر و قاعده تیلور در تئوری و میازان عرضاه و
تقاضای منابع مایی در عمل و واقعی ،باناکمرکزی باه عناوان
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متویی بازار بینبانکی میتواناد باه حادود ساود هادف در باازار
بینبانکی دس ،یابد .در نظام بانکی سانتی بانکهاای مرکازی
برای مداخله مستقیم و غیر مستقیم در بازار پول به طور عماوم
از ابزارهای عملیات بازار باز بر روی اسناد خزانه یاا اوراق قرضاه
دویتی نسب ،سررده قاانونی و نار تنزیال مجادد و نیاز ابازار
عملیات شبه بازار باز در چهارچوب نظام کُریدوری و بر اسااس
نر بهره بازار بینبانکی استفاده میکنند .با توجه به اینکه این
ابزارها در این اقتصاد مبتنی بر بهره و ربا هساتند؛ بناابراین در
نظام باانکی اساالمی قابلیا ،اساتفاده ندارناد .باهعنوان مماال
بانکمرکزی به «سرردههای قانونی بانکهاا» نازد خاود حادود
یاک درصااد سااود تحاا ،عنااوان «جااایزه ساارردههای قااانونی»
پرداخ ،میکند که عمالً ثاب ،باوده و کاارکرد سیاسا،گااری
ندارد یا اینکه در ماوارد معادودی نیاز باناکمرکزی بهصاورت
توافقی اقدام به قبول «سررده ویژه» نزد خود کرده و نار ایان
سرردهها نیز بهصورت «طرفینی» تعیین میشود.
همننین تسهیالت باناکمرکزی باه بانکهاا یاا «دریناههای
اعتباری بانکمرکزی» نیز به دو شایوه اجارا میشاود اگار «باا
قرارداد» صورت بگیرد «خر اعتباری» نامیده میشود و اگر هم
«بدون قرارداد» باشد «اضافه برداشا »،ناام میگیارد ویای در
خطوط اعتباری (ممل مسکن مهر) معموالً نار ساود بهصاورت
ترجیحی و مشتص توسر دوی ،برای تاامین ماایی پروژههاای
سفارشی تعیین میشود و به همین دییل در حاال حاضار نار
سود خطوط اعتباری بانکمرکزی کارکرد سیاس،گااری نادارد.
درخصوص اضافهبرداش ،بانکها نیز بانکمرکزی نر ثاابتی را
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(که معادل  2718درصد اس )،اعمال میکناد کاه تاابع شارایر
اقتصادی نبوده و بهصورت غیرسیاستی تعیین میشود.
بنابراین با توجه به مادلهاای اقتصاادی مانناد قاعاده فیشار و
تیلور و نیز شرایر خاص حاکم بر فضای پویی مایی و اقتصادی
کشور میتوان نر هدف بازار بینباانکی کاه هماان نار ساود
هاادف بانااکمرکزی اساا ،را تعیااین نمااود .ایاان ناار مبنااای
سیاس،گااری پویی و مایی کشور قرار داشته و همه این نهادهاا
بتصوص اعضای بازار بینبانکی و بانکمرکزی بایاد در رسایدن
به آن تال کنند.
 .4.4تعیین نرخ سقف کریدور در بازار بوین بوانکی
ایران

همانطورکه اشااره شاد در بازارهاای بینباانکی سایرکشاورها
اعضای این بازار مایتوانناد در دامناهای از نار هاای پایش رو
حرک ،نمایند بطاوریکاه در شارایر اضاطرار بایاد در ساقف
کُریدور منابع بدس ،آورده و در کف آن در صورت وجود مناابع
مازاد اقدام به سرمایهگااری نمایند .این سقف و کف معماوالً از
طریق مقام ناظر بازار بینبانکی ایجاد شده و بانکهاای مرکازی
در کل دنیا از این رو برای اتتاذ سیاس،های پویی و هادای،
منابع در بازار بینبانکی استفاده میکنند.
در کشور ما ایران نیاز باه دییال شارایر بانکاداری بادون رباا
بانکمرکزی میتواند از طریق برخی ابزارهاای اساالمی میازان
سقف این سیستم را مشتص نماید .یکی از این رو ها تنزیال
http://www.yjc.ir
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اسناد تجاری بانکها نزد بانکمرکزی (بیع دین) اسا .،در ایان
رو بانکها اسناد مطایباتی خود از مشتریان و یا سایر بانکها
را بصورت یاک مجموعاه درآورده و آن را نازد باناکمرکزی باا
نرخی که ایان باناک تعیاین میکناد (ساقف کُریادور) تنزیال
میکنند به عبارت دیگر بانکها از ظرفی ،تنزیل مجادد دیاون
خود استفاده میکنند .ویژگی عقد بیاع دییان کاه ماورد تاییاد
مشهور فقهای شیعه و شورای نگهباان میباشاد آن اسا ،کاه
میتواند بصورت بسیار کوتاهمدت مورد استفاده واقع شود .بهتار
اس ،اسناد تجاری که مبنای ایان عملیاات قارار میگیارد؛ باه
یحاظ سررسید همگن باشد .همننین بانکها میتوانند صکوک
بیع دین ناشی از عقود دیگر را که باه عناوان یکای از ابزارهاای
مورد استفاده در بازار بینبانکی معرفی شده اس ،را در این بازار
به بانکمرکزی در سقف کُریدور مجدداً تنزیل نمایند.
الزم به ذک ر اس ،که در عقد بیع دیین امکان تمدید قارارداد در
سررسید با نر های باالتر وجود نداشته و این کار در زمره رباای
جاااهلی قاارار میگیاارد .باارای حاال ایاان مشااکل بانااکمرکزی
میتواند از بانک بتواهد اسناد مطایباتی جدیدی ارائه نموده و با
تنزیل آنها (بانر هایی باالتر از نر های قبل) به منابع نقد دس،
یابد و از این منابع نقد جه ،تسویه بدهی قبلی اساتفاده کناد.
(میسمی توکلیان  1394ص)7
رو دوم برای تعیین نر سقف کُریدور از طریاق شایوه هاای
اسالمی و بدون تعیاین نار مشاتص و دساتوری اساتفاده از
ظرفی ،قرارداد اجااره باه شارط تملیاک اسا .،در ایان شایوه
بانکمرکزی اعالم میدارد که بانکهای نیازمند منابع میتوانناد
مجموعهای از اسناد دارایایهاای غیرمنقاول (باه عناوان مماال
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ساختمان شع ) را به صورت یک مجموعاه درآورده و باه ایان
بانک بصورت نقد فروخته و همزمان (و با نرخی کاه ایان باناک
تعیین میکند) اجاره به شرط تملیک نمایند .الزم به ذکر اسا،
که در عقد اجاره برخالف بیع دین امکان تمدید قرارداد با نر -
های باالتر به یحاظ شرعی وجود دارد .به عناوان مماال اگار در
سررسید بانک تجاری امکان بازگردانادن مناابع باناکمرکزی را
نداشته باشد بانکمرکزی اگر باه هار دییال باا تمدیاد موافاق
نباشد اسناد داراییهایی که در اختیار دارد را به فرو رساانده
و به منابع خود دس ،مییابد .اگر هم با تمدید موافقا ،داشاته
باشد میتواند داراییها را با نار هاای اجااره جدیاد باه باناک
تجاری اجاره دهد.
برای ممال میتوان (شکل( ))3فرض کارد کاه باانکی باه طاور
موق ،دچار کسری منابع شده اس ،و در اتااق پایاپاای تواناایی
نقد کردن چک های خود راندارد و قصد اضافه برداش ،از منابع
بانک مرکزی (به میزان  2000میلیارد ریال بارای یاک مااه) را
کرده اس .،در این شرایر نر تسهیالت ساالنه باناک مرکازی
 2428درصد (ماهانه  2درصد) میباشد و این تساهیالت در ازای
دریاف ،اسناد ساختمانهای شع پرداخ ،شدنی اس.،
در ادامه بانک تجاری مجموعه ای  2000میلیارد ریایی از اسناد
ساختما های شع خود را به صورت یک مجموعه در مای آورد
و به صورت نقد به بانک مرکزی می فروشد و هم زمان اجاره به
شرط تملیک می کند .باناک مرکازی نار اجااره را باه میازان
ماهانه  2درصد تعیین می کند .در سررسید باناک مرکازی در

 28اعداد به صورت فرضی بیان شده است.
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ازای دریاف 2000 ،میلیارد دوباره این اسناد را به تملیک بانک
تجاری در می آورد (بیع مجدد).

بانک
مرکزی

منابع نقد با نر سقف
 24درصد

بیع نقد اسناد دارایی ها

بانک تجاری
دچار کسری
منابع

همراه با اجاره مجدد

شکل ()3
رو سوم برای تعیین نر سقف کریدور استفاده از توافقنامه
بازخرید اسالمی اس .،در صورت ایجاد شرایر الزم برای اجرایی
شدن توافقنامه بازخرید اسالمی می توان از ظرفی ،این ابزار
در توسعه بازار بین بانکی کشور استفاده نمود .در این حای،
بانکهای عضو بازار بینبانکی میتوانند انواع اوراق بهادار خود را
در قای این ابزار به بانک مرکزی واگاار و در مقابل ضمن
دریاف ،منابع مایی در نر سقف سیستم کریدوری نر سود
در قای قرارداد دوم اوراق خود را در روزهای آینده دریاف،
کنند .حسن این رو آن اس ،که به دییل ضمان ،خوب این
ابزار از طریق اوراق بهادار واگاار شده و نیز دراختیار داشتن
حجم مناس اوراق بهادار از سوی بانکهای متقاضی فرایند
مبادالت مایی به سرع ،شکل میگیرد .ایبته همانگونه که در
بتش قبل اشاره گردید به دییل نوع اوراق بهادار واگاار شده
نر این معامالت نیز متغیر و در محدوده سقف سیستم خواهد
بود .بانک مرکزی میتواند در سامانه مبادالت ایکترونیکی
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بینبانکی نر های مبادالت از طریق توافق نامه بازخرید ونیز
نوع اوراق مورد نظر را مشتص نماید.
 .4.5تعیین نرخ کف کریدور در بازار بین بانکی ایران
با استفاده از ظرفیا،هاای موجاود در ابزارهاای پاویی فعلای و
طراحی شده که در آینده اجرایی خواهد گردیاد میتاوان نار
کف این بازار را مشتص نمود .در قسم ،قبل اشاره شد کاه در
بازارهای مایی دنیاا باه خصاوص باازار بینباانکی آمریکاا کاف
قیمتای باازار بینباانکی از طریاق توافاقناماه بازخریاد تعیاین
میشود به این شکل که آخرین دقایق بازار زماانیکاه اعضاای
بازار محلی را برای سرمایهگااری کوتاهمدت به دس ،نمیآورند
اقدام به خرید انواع اوراق بهادار در قای توافاقناماه بازخریاد از
فدرال رزرو میکنند .عل ،پائینتر باودن نار باازار توافاقناماه
بازخرید به خاطر داشتن وثیقاه مطمائن (هماان اوراق بهاادار)
بوده یااا از ایان طریاق کاف نار تباادالت بینباانکی تعیاین
میشود .در صورت اخا مجوزهای الزم برای راهاندازی توافقنامه
بازخرید اسالمی در بازار بینبانکی عمالً باناکمرکزی میتواناد
انواع اوراق بهادار خود را در سامانه تابا برای عرضه به بانکها در
طول روز معرفی و بانکها میتوانند مانده منابع خاود را کاه در
طول روز نتوانستهاند وام دهند برای خرید توافقناماه بازخریاد
اسالمی اقدام کنند .بانکمرکزی با اعالم نر های مربوط به ایان
ابزار از طریق اعالن قیم،های خرید و فرو بارای اختیارهاای
موجود در این توافقنامهها کف قیمتی در بازار بینبانکی ریاایی
را تعیین میکند.
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رو دیگر برای تعیین نر کف این سیساتم اساتفاده از رو
تنزیل اسناد تجاری بانکمرکزی نزد بانکهاا میباشاد .در ایان
شرایر باناکمرکزی اساناد مطایبااتی کاه از ساایر بانکهاا در
اختیار دارد را نزد بانک دارای مازاد منابع تنزیال میکناد .ایان
رابطه براساس عقد بیع دین سامان مییابد که مورد تائید مشور
فقهای شیعه و شورای نگهبان نیاز اسا .،طبیعتااً باناکمرکزی
باید اسناد و مطایبات کافی از بانکها در اختیار داشته باشاد تاا
بتواند آنها را نزد بانک دارای مازاد (با کف) تنزیل کنند .بهترین
منبااع جهاا ،تااامین اسااناد مطایباااتی ماااکور تسااهیالت
بانکمرکزی باه بانکهاا در ساقف کُریادور اسا .،در واقاع در
شرایطی که بانکمرکزی تسهیالت خود (شامل اضافه برداشا-،
های بانکها) را مشروط به ارائه اسناد مطایباتی بانکهای دارای
کسری نمایاد ایان اساناد در طاول مادت قارارداد در اختیاار
بانکمرکزی قرار داشته و میتواند در کف کُریدور تنزیل شود.
همننین میتوان از ابزار اجاره که در تعیین نار ساقف کاناال
استفاده گردید در طراحی نر کف کانال استفاده کرد .در ایان
حای ،اسناد داراییهای غیرمنقول بانکمرکزی فروخته و مجدداً
در قای اجاره به شرط تملیک اخا گردد .بر اسااس ایان رو
در شرایطی که باناکمرکزی قصاد سارردهپایری مناابع ماازاد
بانکها را داشته باشاد اساناد داراییهاای غیرمنقاول خاود را
به صورت نقد به بانک تجاری فروخته و همزمان اجاره به شارط
تملیک میکند .اجارهبها در این رابطه معادل نر کاف کُریادور
تعیین میشود .این راهکار در شرایطی عملیاتی خواهد شاد کاه
بانکمرکزی داراییهای غیرمنقویی در اختیار داشاته باشاد کاه
بتواند آنها را بهصورت نقد فروخته و همزماان اجااره باه شارط
تملیک کند.
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هرچند بر اساس موارد فوق ایاکر میتوان کف و سقف کُریادور
سود در بازار بینباانکی را از طریاق سیساتمهاای باناکمرکزی
طراحی نمود اما میتوان با استفاده از ظرفی ،عقود مبادیهای و
ابزارهای طراحای شاده در حاوزه باازار بینباانکی شایوههاا و
اقاادامات مناساابی جهاا ،ایجاااد ایاان کُریاادور ناار سااود در
چهارچوب بانکداری بدون ربا طراحی نمود .تشکیل کُریدور نر
سود در بازار بینبانکی میتواند به کشف نر منابع در بازار پول
و استتفاده از آن جها ،سیاسا،گاااری پاویی باناکمرکزی و
سیگنالدهی به سایر بازارهای مایی نقش مهمیداشته باشد.
همننین در ساختار جدید بازار بینبانکی بانکمرکزی از حای،
منفعل خارج شده و به عنوان یک باازیگر فعاال وارد ایان باازار
میشود .ورود بانکمرکزی و خرید و فرو ابزارهای مایی ذکار
شده باعث میگاردد کاه سیساتم تعیاین نار ساود (سیساتم
کریدوری) بتواناد از عملکارد مناسابی برخاوردار باوده و باازار
بینبانکی کشور از نوسانات زیاد در طول سال از ناحیه نر هاای
مبادالتی در امان باشد .ایبته همانند سایر کشورها سیاس،های
بازار بینبانکی باید بطور شفاف در قایا دساتورایعمل و بتاش
نامههای متتلف از سوی بانکمرکزی اعالم و در آنها نسب ،باه
تعیین دامنه نر سود در این بازار و اعاالم مرتا آن تصامیم-
گیااری ش اود .همننااین وجااود سااامانه تبااادالت ایکترونیکاای
بینبانکی کاه معارف نار کاف و ساقف اناواع ابزارهاای باازار
بینبانکی باشد میتواند نسب ،به کنترل و هدای ،نار ساودها
در بازار بینبانکی موثر باشد.
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص نر سود در بازار پویی آن اس،
که این نر متاثر از سیستمهاای باناکمرکزی شاورای پاول و
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اعتبار شرایر دوی ،و ..بوده و این اقدامات تااثیرات خاود را در
سه بازار سررده و تسهیالت بازار بینبانکی ریایی و بازار ذخاایر
بانکمرکزی میگاارد .مسلماً تغییرات و نوساانات در ایان ساه
بازار به یکدیگر وابسته بوده و افزایش حجم عرضه و تقاضا منجر
به تالطم در حجم منابع و به تبع آن تغییر در نر سود در ایان
بازارها میگردد .یاا حرک ،به سم ،خصوصیساازی بانکهاا و
فعال نمودن بتش خصوصی در عملیاات واساطهگاری ماایی و
آزادسازی نر هاای ساود کماک شاایانی باه افازایش کاارایی
سیستم کُریدور نر سود خواهد نمود.

 .5بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش به بررسی بازار بین بانکی و تجربه طراحای نار
سود در بازار بین باانکی کشاورهای غربای و اساالمی پرداختاه
گردید .سرس به بررسی تعیین نر ساود در باازار باین باانکی
ایران پرداختیم در ایران نیز مشابه با آمریکا و اروپاا از سیساتم
کُریدور برای تعیین نر سود در بازار بین بانکی اساتفاده مای-
نمایند با این تفاوت کاه در کشاور ماا ایاران باه دییال شارایر
بانکااداری باادون ربااا بانااکمرکزی میتوانااد از طریااق برخاای
ابزارهای اسالمی میزان سقف و کف ایان سیساتم را مشاتص
نماید اما همان طور که اشاره گردید بانک های مرکزی در کال
دنیا این سقف و کف معموالً از طریق مقام ناظر باازار بینباانکی
ایجاد شده برای اتتاذ سیاس،های پویی و هدای ،منابع در بازار
بینبانکی استفاده میکنناد .در راساتای تکمیال ایان پاژوهش
مناس اس ،ابعاد و جزئیات ماایی حقاوقی فقهای و عملیااتی
ابزارهای یادشده در پژوهشهای آتی بررسی گردد.
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منابع
منابع فارسی
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.8

توکلیان حساین؛ باازار باین باانکی ریاایی و قابلیا،
معرفی یک ابزار جدید سیاسا ،گاااری پاویی؛ تاازه
های اقتصاد؛ سال 1390نهم؛ شماره .133
میسمی حسین و توکلیان حسین؛ طراحی ابزارهاای
اسالمی جه ،ارائه تسهیالت قاعدهمند توسار باناک
مرکاازی؛ پژوهشااکده پااویی و بااانکی بانااک مرکاازی
1394
حاجیان محمدرضا؛ بازار بین بانکی ریایی؛ پژوهشکده
پویی و بانکی بانک مرکزی .1385
حاجیان محمدرضاا؛ ریساک نقادینگی و باازار باین
بانکی ریایی؛ مجموعه مقاالت بیس ،و دومین همایش
بانکداری اسالمی شهریور .1390
خوانساری رسول؛ آسی شناسای باازار باین باانکی
ریایی در ایران با تاکید بار ابعااد فقهای پژوهشاکده
پویی و بانکی .1393
فراهانی فرد سعید؛ سیاس ،های اقتصادی در اساالم؛
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1381
مقدسی محمدرضا؛ سیاس،های پویی انتتااب ابازار
بهعنوان جایگزین؛ معاون ،امور اقتصادی وزارت اماور
اقتصادی و دارایی 1373
موسویان سید عباس و ایهی مهدی؛ امکاان سانجی
فقهی تشکیل بازار بین باانکی در بانکاداری اساالمی؛
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فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اساالمی؛ ساال دهام؛
شماره  38تابستان سال .1389
 .9موسویان عباس و صافری محماد " تحلیال فقهای
اقتصادی اختیار فرو گواهی سررده سرمایه گاااری
به عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در
بازار اسالمی" جستارهای اقتصادی ایاران ساال نهام
پاییز و زمستان  1391شماره .18
 .10موسااویان عباااس کاکاونااد مجتباای "ماادیری،
نقدینگی در بانکاداری اساالمی" ساال دوم شاماره
اول پیاپی سوم پاییز و زمستان  1389صفحه  35ا
.63
 .11موسویان عباس میسمی حسین "بانکداری اسالمی
مبانی نظاری -تجاارب عملای" پژوهشاکده پاویی و
بانکی تابستان .1393
 .12میممی حسین و ندری محمد "عملیات بازار بااز باا
اوراق بهااادار دویاا ،و بانااک مرکاازی" دو فصاالنامه
علمی-پژوهشی تحقیقات مایی اسالمی؛ ساال پانجم
شماره اول پاییز و زمستان  1394صص .156-121
 .13میممی حسین و ندری محمد و توکلیان حساین "
ارائه تسهیالت قاعدهمند بانک مرکازی باا اساتفاده از
ابزارهاای اسااالمی؛ چااارچوبی نااوین جهاا ،سیاساا،
گااری در کریدور نار ساود باازار باین باانکی" دو
فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای ایاران ساال13
شماره 26پاییز و زمستان  1395صص.9-31
 .14نظر پور محمد نقی «عملیات بازار باز از طریق اوراق
استصااناع مشااکالت و راه حاال هااا» مجلااه اقتصاااد
اسالمی سال ششم تابستان .1385
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چکیده
نظامهای مالی و کسبوکارها وارد عرصه جدیدی از رقابت شدهاند،
نیازهای مشتریان و سرمایهگذاران متنوع شده است و تحوالت در
عرصه بانکداری ،چهره این صنعت و کارکرد اجزای آن را دستخوش
تغییرات بسیاری قرار داده است .از جمله مهمترین تحوالت،
جایگزینی تدریجی تامینمالی از طریق انتشار اوراق بهادار با پشتوانه
دارایی برای اعطای وامها و اعتبارات سنتی بانکی و ارتباط متقابل
بازار پول و بازار سرمایه میباشد .اوراق بهادار به پشتوانه حسابهای
دریافتنی کارتهای اعتباری از طریق فروش و انتقال حسابهای
دریافتنی کارتهای اعتباری منجر به آزاد شدن منابع بانکی میشود.
از آنجا که خاستگاه اصلی اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای
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میباشد ،بهره و جریانات نقدی ناشی از این اوراق مصداق ربا و حرام
است .لذا این ضرورت وجود دارد تا با استفاده از عقود اسالمی و
قوانین و شرایط متناظر بر آن در جمهوری اسالمی ایران راهکار
مناسب ارائه گردد.
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا انتشار
اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری مبتنی بر
عقد مرابحه ،مطابق احکام فقهی ناظر بر قراردادهای اسالمی
میباشد؟ مطابق روش تحقیق این پژوهش ،مدل عملیاتی انتشار
اوراق به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری ،در قالب
پرسشنامه ساختاریافته از منظر ضوابط حاکم بر قراردادهای اسالمی،
مورد نظرخواهی  20نفر از خبرگان مالی اسالمی قرار گرفت .فرضیه
تحقیق این است که انتشار اوراق بهادار به پیشتوانه کارتهای
اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه .مطابق فقه امامیه بوده و قابلیت
اجرایی دارد .نتیجه تحقیق حاکی از تایید این فرضیه است.
واژگان کلیدی :اوراق بهادار سازی ،کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه ،اوراق بهادار
به پشتوانه دارایی ،خرید دین
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 .1مقدمه
در شرایط پسابرجام و با رفع تحریمهای اقتصادی ،در ماههای گذشته
کشور مواجه با ورود صنایع و سرمایهگذاران خارجی بوده است .چشم
انداز و دورنمای این اتفاق میتواند رونق تولید داخلی و بهبود شرایط
اقتصادی کالن کشور باشد .با این وجود این امر زمانی میسر است
که عالوه بر توجه به بخشهای تولید و عرضه ،نسبت به تحریک
تقاضا در بازار اقدامات مقتضی صورت پذیرد .از جمله این اقدامات
میتوان به بحث انتشار کارتهای اعتباری اشاره نمود که میتواند
از طریق اعطای تسهیالت خرد در سطح جامعه موجب بهبود میزان
تقاضا و حمایت از تولیدات داخلی گردد.
فعالیتهای اقتصادی و بطور کلی اقتصاد ایران وابسته و متمرکز بر
شبکه بانکی است که علی رغم عدم تعادل موجود در منابع و مصارف
آن ،وظیفه عمده تأمین مالی و تخصیص منابع تجهیز شده به بنگاه
های اقتصادی را نیز بر عهده دارد .با توجه به شرایط نظام بانکی
کشور و درصد باالی مطالبات معوق و مشکوکالوصول و ضرورت
حفظ نسبت کفایت سرمایه مناسب توسط بانکها ،به نظر میرسد
انتشار اوراق به پشتوانه حسابهای دریافتنی کارتهای اعتباری
میتواند کمک زیادی به حفظ نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه در
بانکها نماید.
هدف این پژوهش امکانسنجی فقهی اوراق بهادار به پشتوانه
دریافتنیهای کارتهای اعتباری است .سواالتی که این پژوهش به
دنبال پاسخگویی به آنها میباشد شامل موارد زیر است که در قالب
پرسشنامه ساختاریافته مورد سنجش قرار گرفت:
 -1آیا فروش حسابهای دریافتنی کارتهای اعتباری از سوی
بانک به نهاد واسط ،از مصادیق بیع دین است؟
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-2
-3
-4
-5
-6

آیا در مدل ارائه شده ،ضوابط بیع دین رعایت شده است؟
آیا مدل ارائه شده ،غیرربوی است؟
آیا مدل ارائه شده ،عاری از غرر است؟
آیا در مدل ارائه شده ،ضوابط عدم شمول اکل مال به باطل
رعایت شده است؟
قاعده الضرر و الضرار در مدل ارائه شده ،رعایت شده
است؟

در این پژوهش پس از تبیین مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،مدل
عملیاتی پیشنهادی انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای
کارتهای اعتباری تشریح و درنهایت با استفاده از نظرات خبرگان
نمونه و ضوابط کلی قراردادهای اسالمی ،در مورد امکانسنجی
انتشار این اوراق بهادار نتیجهگیری خواهد شد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نظامهای مالی و کسب و کارها وارد عرصه جدیدی از رقابت شدهاند،
نیازهای مشتریان و سرمایهگذاران متنوع شده است و تحوالت در
عرصه بانکداری ،چهره این صنعت و کارکرد اجزای آن را دستخوش
تغییرات بسیاری قرار داده است .از جمله مهمترین تحوالت،
جایگزینی تدریجی تامین منابع مالی از طریق انتشار اوراق بهادار با
پشتوانه دارایی برای اعطای وامها و اعتبارات سنتی بانکی میباشد.
اوراق بهادارسازی داراییها ،از جمله اصطالحات مالی مبتنی بر دانش
با هدف معرفی نسل جدیدی از علم مالی بهشمار میآید که برای
بازار سرمایه جوان کشور میتواند دستآوردهای ارزشمندی داشته
باشد که کمک میکند فعاالن بازار سرمایه ،از تامین مالی ساختارمند
و روشهای متعارف مالی جهت نقشآفرینی مرتبط با خلق ارزش
استفاده کنند.
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از آنجاییکه حسابهای دریافتنی معموالٌ مهمترین دارایی بانکها
و موسسات اعتباری است و به دلیل اینکه در طبقه داراییهای جاری
قرار میگیرد از قدرت نقدشوندگی بیشتری نسبت به سایر داراییها
برخوردار است ،گزینه مناسبی برای تبدیل به اوراق بهادارسازی به
شمار میرود .در این پژوهش تالش شده است تا مدل عملیاتی جهت
انتشار اوراق بهادار به پشتوانه حسابهای دریافتنی کارتهای
اعتباری که نقدشوندهترین نوع از اوراق بهادار به پشتوانهداراییها
میباشد از منظر فقهی مورد بررسی قرار گیرد.
پژوهش حاضر میتواند مورد نظر و توجه نهادهای فعال در بازار
سرمایه مانند شرکتهای تامین سرمایه ،سازمان بورس و اوراق
بهادار ،نهادهای نظارتی ،بانکها و بانک مرکزی باشد و به عمق
بخشی بازار پول و سرمایه کشور کمک نماید.
در این مقاله در ابتدا به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش اقدام
و در ادامه باتوجه به سواالت پژوهش ،روششناسی پژوهش،
امکانسنجی انتشار اوراق به پشتوانه دریافتنیهای کارت های
اعتباری به لحاظ فقهی بررسی میگردد و در نهایت با طرح نتایج
آزمون آماری به نتیجهگیری و بحث پرداخته خواهد شد.
پیدایش اوراقبهادارسازی به دهه  1970باز میگردد ،زمانی که وام-
های رهنی خانه توسط بنگاههای دولت ایاالت متحده تجمیع می-
شدند .در اوایل دهه  1980فرآیند تبدیل سایر داراییهایی که به
نوعی دارای جریان نقدی بودند نیز صورت پذیرفت و در سالهای
بعد این بازار به طور چشمگیری گسترش یافت (جابست.)2008،
اوراق بهادارسازی فرآیندی است که طی آن از طریق یک واسطه
مالی ،داراییهای مالی غیرنقدشونده (مانند وامهای رهنی) تجمیع
شده و جریانهای نقدی ناشی از آن داراییها مجدد دسته بندی
میگردد و اوراق بهادار به پشتوانه جریانهای نقدی دسته بندی شده
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منتشر میشود .این فرآیند به صاحبان دارایی اصلی این امکان را
میدهد تا دارایی را از ترازنامه خارج نمایند و بتوانند بهطورمجدد به
وامدهی بپردازند درنتیجه نقدینگی بیشتری برای تامین مالی ایجاد
میگردد .به محصوالتی که در فرآیند اوراق بهادارسازی ایجاد می-
شوند ابزار تامین مالی ساختاریافته 1گفته میشود .اوراق بهادار به
پشتوانه داراییها 2باثباتترین نوع از محصوالت اوراقبهادارسازی
میباشد که طی سالیان با وجود شرایط رونق و رکود بازار اوراق-
بهادارسازی از پایداری نسبی برخوردار بوده است .نمودار 1حجم
اوراق بهادار به پشتوانه داراییها را بین سالهای  1985تا  2015در
ایاالت متحده آمریکا نشان میدهد.
وام خودرو
حساب های دریافتنی کارت اعتباری
وام تجهیزات
سایر
وام دانشجویی
CDOs
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حجم اوراق منتشر شده (میلیارد

2,500

نمودار :1حجم اوراق بهادار به پشتوانه داراییها در ایاالت متحده
آمریکا 2015-1985منبعSIFMA :

از آنجاییکه حسابهای دریافتنی معموالٌ مهمترین دارایی بانکها
و موسسات اعتباری است و به دلیلی اینکه در طبقه داراییهای جاری
قرار میگیرد از قدرت نقدشوندگی بیشتری نسبت به سایر داراییها
برخوردار است ،گزینه مناسبی برای تبدیل به اوراق بهادارسازی به
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شمار میرود .در این پژوهش تالش شده است تا مدل عملیاتی جهت
انتشار اوراق بهادار به پشتوانه حسابهای دریافتنی کارتهای
اعتباری که نقدشوندهترین نوع از اوراق بهادار به پشتوانهداراییها
است ،طراحی گردد.
مشارکتکنندگان زیادی در فرآیند انتشار اوراق بهادار به پشتوانه
دریافتنیهای کارتهای اعتباری درگیر هستند .صادرکنندگان
کارتهای اعتباری مانند بانکها و موسسات اعتباری به عنوان
فروشنده ،مجموعهای از حسابهای دریافتنی کارتهای اعتباری را
به شرکت با مقصد خاص (نهاد واسط) میفروشند .زمانی که حساب-
های دریافتنی به نهاد واسط منتقل شد ،بانی حسابهای موردنظر را
از ترازنامه خود حذف میکند .این فرآیند به بانی این امکان را میدهد
تا از طریق حذف حسابها از ترازنامه خود نسبت کفایت سرمایه خود
را بهبود بخشد و با جذب نقدینگی ،نسبت به صدور کارتهای
اعتباری و پرداخت تسهیالت اقدام نماید .در گام بعد نهاد واسط اوراق
بهادار به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری را منتشر میکند.
متعهد پذیرهنویسی به بانی و نهاد واسط در انتشار اوراق بهادار کمک
و سرمایهگذاران بالقوه را به بانی متصل میکند .سرمایهگذاران که
بهطور عمده شامل صندوقهای پوششی ،صندوقهای بازنشستگی،
شرکتهای بیمه و سایر سرمایهگذاران نهادی که به دنبال سود ثابت
هستند ،نسبت به خرید این اوراق بهادار اقدام میکنند .شرکتهای
رتبه بندی اعتباری نیز ،نسبت به ارزیابی کیفیت حسابهای
دریافتنی کارتهای اعتباری اقدام کرده و رتبه اعتباری اوراق بهادار
را تعیین میکنند.
معموال از مکانسیمهای ارتقای درجه اعتباری استفاده میشود تا
اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری رتبه
اعتباری باالتری را کسب کرده و سرمایهگذاران بیشتری را جذب
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نماید .ارتقای درجه اعتباری خارجی میتواند از طریق حسابهای
وثیقه نقدی ،اعتبارات اسنادی و افزایش درجه اعتباری از طریق
ضمانت شخص ثالث صورت پذیرد .ارتقای درجه اعتباری داخلی نیز
از طریق اضافه وثیقه ،وجوه پشتیبان ،شکاف سود و طبقهبندی
اعتباری انجام میشود (فبوزی.)1392،
در ادامه موضوع اوراق بهادارسازی اسالمی مورد بررسی قرار
میگیرد .ایده نخستین انتشار اوراق قرضه اسالمی به دهه  1980بر
میگردد .در آن زمان تالشهای زیادی توسط بانکهای اسالمی
جهت غلبه بر مسأله کمبود نقدینگی صورت گرفت ،اما نخستین
انتشار موفقیت آمیز اوراق قرضه اسالمی در سال  1983در کشور
مالزی عملیاتی شد .هدف اصلی از انتشار این اوراق تسهیل فرآیند
مدیریت داراییها در نظام بانکداری اسالمی بود .انتشار این اوراق
که اوراق سرمایهگذاری دولتی نام گرفته بودند بر مبنای مفهوم
اسالمی قرض بدون بهره انجام گرفت .اوراق سرمایهگذاری دولتی
به موجب مفهوم قرضالحسنه ،اوراق قابل معامله در بورس محسوب
نمیشد .بنابراین نمیتوانست در بازار ثانویه خرید و فروش شود .در
نتیجه مبنای این اوراق از قرض الحسنه به بیعالعینه تغییر کرد تا این
اوراق قابلیت معامله در بازار دست دوم را پیدا کند .این واقعه در سال
 1992صورت پذیرفت(صالح آبادی .)1385 ،ایده انتشار صکوک
اجاره برای نخستین بار توسط منذر کهف در مقاله معروف وی تحت
عنوان "استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه"
در سال  1997مطرح شد و پس از بررسی جزئیات ،فرآیند انتشار آن
آغاز شد(علی عصار .)1392،به طورکلی میتوان گفت انتشار صکوک
در بعد کاربردی نتیجه دوعامل است .عامل اول گسترش ادبیات نظام
مالی اسالمی و کاربرد ابزارهای مالی اسالمی در سالهای اخیر است
و عامل دوم نیز ابداع فرآیند تبدیل داراییها به اوراق بهادار است که
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در دهه  1980به عنوان یک نوآوری مالی در آمریکا ظهور یافت.
(نجفی)1385،
صکوک از چنان انعطافی برخوردار است که میتوان آن را نوعی
تبدیل دارایی به اوراق بهادار دانست .صکوک در واقع میتوانند
جایگزین اوراق قرضه شده و به عنوان ابزار عملیات بازار باز مورد
استفاده قرار گیرد .بنابراین یک انگیزه از ایجاد صکوک و راهاندازی
آن ،جایگزینی آن با اوراق قرضه متعارف بوده است .باتوجه به دارایی
پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمی ،نوع اوراق تعیین میشود .براین
اساس ،اوراق بهادار اسالمی میتواند بر مبنای قراردادهای مشارکت،
اجاره ،مرابحه ،مضاربه و یا ترکیبی از آنها طراحی شود .از
کاربردهای اوراق بهادار اسالمی میتوان به قابلیت تبدیل داراییهای
موسسات اعتباری به اوراق بهادار نام برد .از سال  2011بازار صکوک
مسیر رشد خود را حفظ کرده است و در سال  2012و  2013شاهد
رکورد انتشار صکوک در سطح داخلی و بینالمللی بودهایم .در
سالهای  2014و  2015اثر متغیرهای خارجی بر انتشار صکوک
مانند عدم قطعیت در سیستمهای مالی بین المللی ،افت شدید قیمت
نفت و سایر متغیرهای تاثیرگذار بر انتشار صکوک به ثبات
رسید(.)IIFM,2016
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نمودار :2حجم انتشار صکوک در جهان ( -4 2015-2001میلیون دالر)

مقاالت علمی زیادی در سالهای اخیر در خصوص اوراق بهادارسازی
اسالمی صورت گرفته است .در ادامه به تعدادی از این مقاالت اشاره
خواهد شد.
منجو ( )1387در پژوهش خود تحت عنوان "تبدیل به اوراق بهادار
نمودن داراییها :راهکاری مهم برای بانکهای اسالمی" به بررسی
و تطبیق این اوراق با عقود و قوانین شریعت پرداخته است و معتقد
است :افزایش تمایل نسبت به پدیده اوراق بهادار نمودن داراییها
در بخش بانکداری حاکی از سالمت این محصول مالی در بازار
جهانی است .لذا بانکهای اسالمی جهت همگام شدن با دگرگونی
و تکامل مالی ،بایستی درگسترش آن البته در محدوده شریعت
اسالم بکوشند (منجو.)1387 ،
Source: IIFM
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کمیل( )2007در مقاله "نوآوری صکوک" از اوراقبهادارسازی
داراییها به عنوان نوآوری و ابداعی نو در صنعت صکوک اسالمی
نام برده است و در پژوهش خود ضمن تشریح ساختار اوراق-
بهادارسازی و مدل عملیاتی صکوک به پشتوانه دارایی ،صکوک
( )ABSمنتشره در بازار مالزی را از نظر قوانین شریعت مورد بررسی
قرار داد.
اسماعیل ،علی ،سرجیوا و گریگوریو( )2008در مقاله از اوراق بهادار
به پشتوانه داراییها به عنوان یک روش تامین مالی جذاب یاد می-
کنند و با بررسی اوراق صکوک منتشر شده بر مبنای این اوراق در
بازار مالزی به شواهد موفقیت آمیزی دست یافتهاند .مطابق این
تحقیق نسبتهای مالی شرکتهای ناشر این صکوک طی فرآیند
انتشار و یکسال پس از انتشار اوراق با بهبود مواجه شدهاند ،بازده
داراییها و بازده سرمایهگذاریها افزایش یافته و ساختار سرمایه
بدهی و نسبت پوشش هزینه بهره نیز بهبود یافته است که در نتیجه
منجر به تامین مالی ارزانتر برای بانی شده است.
اسماعیل ،حریری بکری ،علی و موحد نور( )2013در پژوهشی به
طراحی و ارائه مدل عملیاتی اوراق بهادارسازی وامهای دانشجویی
در مالزی پرداختهاند و ضمن بررسی اوراق بهادارسازی وامهای
دانشجویی در کشورهای شیلی و کره جنوبی ،با عنوان مزایای اوراق
بهادارسازی ،پیشنهادهایی را جهت انتشار این اوراق در قالب صکوک
اسالمی طرح نمودند.
موسویان ( )1389،1390به بحث تبدیل داراییها و تسهیالت بانکی
به اوراق بهادار در قالب اوراق بهادار اسالمی و معرفی این ابزار
پرداخت و با بررسی سوابق اوراق بهادارسازی داراییهای بانکی این
اوراق را از نظر قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و مسائل فقهی
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مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به ارائه مدلی جهت اوراق بهادارسازی
این داراییها در بازار سرمایه ایران پرداخت.
امیرحسینی و قبادی ( )1394به بررسی اوراق بهادارسازی در
بازارهای اسالمی در مقایسه با اوراق بهادارسازی در بازارهای عمده
دنیا پرداختند و فرآیند اوراق بهادارسازی در بازارهای دنیا را با
بازارهای اسالمی مورد مقایسه قرار داده و عنوان میدارند که با توجه
به اصول اسالمی تفاوتهایی در روند اوراق بهادارسازی در این دو
بازار وجود دارد.
محققنیا و ارضاء ( )1394در پژوهشی با عنوان امکانسنجی فقهی
اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی ،به طراحی مدلی عملیاتی
جهت انتشار اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی با توجه به
ابعاد حقوقی و فقهی پرداختند و با استفاده از نظرات خبرگان فقهی
مدل طراحی شده را مورد اعتبارسنجی قراردادند .مدل طراحی شده
در این پژوهش با استناد به بررسیهای انجام شده و نظرات خبرگان
مناسب بازار سرمایه ایران تشخیص داده شد.
 .3روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،بنیادی؛ براساس ماهیت و روش از نوع
اکتشافی بوده و بر اساس نوع دادهها از نوع کیفی میباشد.
این پژوهش طی مراحلی انجام شد:
مرحله اول :در این مرحله با بررسی ادبیات موضوع و مبانی نظری
مفهوم اوراق بهادارسازی و انواع آن به ویژه اوراق بهادارسازی
داراییها ،عوامل موثر در اوراق بهادارسازی ،احکام و موازین شرعی
مورد اهمیت در انتشار اوراق بهادار و مواردی که در طراحی مدل
عملیاتی تاثیرگذار است استخراج گردید و مورد بررسی قرار گرفت و
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در نهایت مدل عملیاتی اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای کارت-
های اعتباری طراحی گردید .مدل عملیاتی طراحی شده در نمودار 3
نشان داده شده است.

نمودار :3مدل عملیاتی انتشار اوراق به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای
اعتباری

ارکان مدل اوراق بهادارسازی به پشتوانه دریافتنیهای

کارتهای اعتباری
بانی :موسسه اعتباری است که حسابهای دریافتنی مرتبط با
کارتهای اعتباری خود را به ناشر (نهاد واسط) میفروشد.
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ناشر (نهاد واسط) :شخص حقوقی که اوراق بهادار به پشتوانه
دریافتنیهای کارتهای اعتباری را منتشر مینماید .نهاد واسط
( )SPVتوسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی جهت انجام یک
پروژه خاص تاسیس میشود.
امین :شخص حقوقی مورد تایید بانک مرکزی و سازمان بورس و
اوراق بهادار است که بر فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و
تمامی نقل و انتقاالت مالی با اجازه وی صورت میگیرد .امین موظف
است بهمنظور حفظ منافع دارندگان اوراق و حصول اطمینان از
رعایت مقررات و صحت فرآیند عملیات دریافت اقساط ،بر عملیات
عامل وصول ،نظارت و گزارش آن را در مقاطع مقرر به سازمان ارائه
نماید.
ضامن :شخصی حقوقی است که بازپرداخت اصل و سود متعلق به
اوراق را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین میکند .در صورت
عدم ایفای تعهدات در سررسیدهای مقرر توسط ناشر یا بانی ،ضامن
مکلف است با نظارت امین از محل وثایق و تضمینهای نزد خود و
بر اساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فیمابین اقدام به ایفای
تعهدات نماید.
عامل فروش :شخص حقوقی است که نسبت به فروش اوراق بهادار
از طرف نهاد واسط اقدام مینماید.
موسسه رتبه بندی اعتباری :شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان
بورس و اوراق بهادار اقدام به تعیین رتبه اعتباری اوراق مینماید.
حسابرس :حسابرس بانی در زمان ارائه طرح تامین مالی از طریق
انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری باید
از میان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب شده باشد .بانی
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موظف به ارائه گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق-
بهادار به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری به همراه
اظهارنظر حسابرس میباشد.
بازارگردان :جهت ایجاد بازار ثانویه مطمئن و افزایش نقدشوندگی
اوراق در بازار ثانویه بازارگردان اقدام به خرید و فروش اوراق می-
نماید.
متعهدپذیرهنویس :متعهد پذیرنویسی با معرفی بانی و تایید سازمان
انتخاب میشود .متعهد پذیرهنویسی باید از کفایت سرمایه الزم
مطابق مقررات برخوردار باشد.
شرح مدل عملیاتی اوراق بهادارسازی به پشتوانه

دریافتنیهای کارتهای اعتباری
 -1بانی جهت تامین مالی از محل حسابهای دریافتنی کارتهای
اعتباری با مشاور عرضه اقدام به انعقاد قرارداد "مشاوره طراحی
شیوه تامین مالی و عرضه اوراق بهادار" مینماید .مشاور عرضه
پس از بررسی شرایط احراز بانی ،اقدامات اولیه ذیل را انجام
میدهد:
الف) برآورد ارزش پرتفوی دارایی شامل حسابهای دریافتنی
کارتهای اعتباری.
ب) بررسی نبود مانع یا محدودیتهای قانونی ،قراردادی و
قضایی برای انتقال حسابهای دریافتنی کارتهای اعتباری به
نهاد واسط.
 -2مشاور عرضه پس از تهیه طرح توجیهی و انجام اقدامات اولیه،
مبادرت به اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار
نموده و سپس به نهاد واسط که از جانب شرکت مدیریت دارایی
مرکزی تعیین میگردد مراجعه مینماید.
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-3

-4

-5

-6

نهاد واسط امیدنامه را جهت تعیین رتبه اعتباری اوراق به موسسه
رتبهبندی ارائه میکند .بر اساس رتبه اعتباری مشخص شده
داراییها ،امکان انتشار چند طبقه اوراق با درجه اعتباری متفاوت
وجود دارد .یکی از راهکارهای افزایش جذابیت و مقبولیت اوراق
نزد طیفی از سرمایهگذاران با درجه ریسکگریزی متفاوت ،انتشار
اوراق با سطوح اعتباری مختلف برروی دارایی پایه اعتبارسنجی-
شده است .در این ساختار ،اوراق بدون اولویت در واقع سطوح
پوشش ریسک اعتباری اوراق با اولویت محسوب میشوند .اگر
در مجموعه دارایی پایه نکولی صورت پذیرد ،ابتدا این اوراق بدون
اولویت هستند که متحمل زیان شده و اوراق با اولویت تنها زمانی
متحمل زیان خواهند شد که مقدار زیان محقق شده فراتر از اصل
و سود اوراق با اولویت پایینتر و همچنین اوراق بدون اولویت
باشد .طبقه بندی اوراق بهادار این امکان را میدهد تا اوراقی
طراحی شوند که رتبه اعتباری آنها باالتر از متوسط رتبه اعتباری
مجموعه داراییهای پایه گردد (توحیدی.)1394،
ناشر(نهاد واسط) اوراق مبتنی بر حسابهای دریافتنی کارتهای
اعتباری را با ارزش تنزیل شده (به کسر) از طریق عامل فروش
در بازار عرضه میکند.
سرمایهگذاران اقدام به خرید اوراق مینمایند .خریداران ضمن
خرید اوراق به نهاد واسط وکالت میدهند تا نسبت به خرید
مطالبات از بانی اقدام نماید .خرید اوراق در بازار اولیه و ثانویه به
منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده که تا سررسید و تصفیه نهایی
اوراق معتبر و غیرقابلعزل میباشد.
واسط با استفاده از وجوه جمعآوری شده به وکالت از سرمایه-
گذاران اقدام به خرید داراییهای موسسه اعتباری (مطالبات)
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براساس نرخ تنزیل معین در امیدنامه میکند و از طرف صاحبان
اوراق ،مالک دارایی میشود.
 -7بانی دیون خود را در این مرحله بهفروش میرساند و عامل وصول
یا بانی متعهد میشود در سررسیدهای مشخص دیون را از
تسهیالت گیرندگان وصول کرده و از طریق عامل پرداخت
(شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) به
دارندگان اوراق پرداخت کند.
 -8صاحبان اوراق میتوانند اوراق را نگهداری و در سررسیدهای
معین سود و اصل مبلغ سرمایهگذاری را دریافت نمایند و یا آنکه
اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند .در صورت عدم تعادل
عرضه و تقاضا در بازار ثانویه ،بازارگردان مطابق مظنه اعالم شده
نقدشوندگی را برقرار میکند.
مرحله دوم :در این مرحله با توجه به این موضوع که اوراق طراحی
شده برای اولینبار در نظام پولی و مالی کشور ایجاد شده است و
سابقه عملیاتی در بازار سرمایه کشور ندارد ،برای مطابقت مدل
طراحی شده با مبانی اسالمی و فقه شیعه پرسشنامهای شامل 10
سوال (آلفای کرونباخ  )0.73طراحی گردید و در معرض نظرخواهی
 20نفر از خبرگان و صاحبنظران در حوزه فقهی قرار گرفت و سپس
پرسشنامههای جمعآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و
نتایج آنها استخراج و جمعبندی شدند.
بررسی فقهی اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای

کارتهای اعتباری
مطابق با فرامین اسالم هرگونه قرارداد که برمبنای عقالنی ایجاد
شده باشد و به لحاظ خاص و عام نهی نشده باشد مورد تایید میباشد.
به طورکلی موازین شرعی ناظر بر قراردادهای اسالمی به دو گروه
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جزئی و کلی تقسیم میشوند که گروه اول قوانین فقهی هستند که
به یک معامله خاص اشاره دارند و شرایط صحت آن معامله را تایید
میکنند و گروه دوم بهطور کلی قوانین ناظر بر تمامی قراردادها را
تبیین مینماید که شامل چهار ضابطه عمومی قراردادها میباشد که
در ادامه ذکر خواهد شد.
ممنوعیت غرر
معنای واژه غرر ،خطر میباشد ،بنابر حدیثی که از رسول اکرم (صل
اهلل علیه و آله) مبنی بر نهی معامالت غرری نقل شده است ،5آن
گروه از بیعها که در اثر خدعه ،غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگری
صفت غرری پیدا کند و مال یکی از طرفین معامله و یا هردو را در
معرض هالکت و نابودی قرار دهند ،از دایره بیع مجاز خارج شده و
حکم به فساد آن داده شده است .در تطبیق قاعده نفی غرر میتوان
به مواردی از جمله خطر عدم وجود یکی از عوضین ،خطر عدم قدرت
بر تسلم عوضین ،خطر عدم اطالع از ارزش عوضین و خطر عدم
اطالع از خصوصیات و شرایط معامله اشاره نمود که در هر یک از
موارد فوقالذکر خطرات موجود میتواند منجر به ضرر هر دو و یا
یکی از طرفین معامله گردد که در نتیجه آن فقها حکم بر بطالن
معامله مذکور میدهند(موسویان.)1391،
بررسی ضابطه ممنوعیت غرر در اوراق به پشتوانه
دریافتنیهای کارتهای اعتباری
فرآیند و نتیجه انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای
کارتهای اعتباری برای طرفین مشخص و معین میباشد .مطابق
امیدنامه انتشار اوراق تاریخ سررسید ،نرخ تنزیل و سایر ویژگیهای
قرارداد مشخص میباشد و احتمال ضرر و زیان ناشی از عدم آگاهی

« 5نهی النبی عن بیع الغرر»
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در این قرارداد وجود ندارد .در نتیجه انتشار اوراق بهادار به پشتوانه
دریافتنیهای کارتهای اعتباری به لحاظ ضابطه ممنوعیت غرر
بالاشکال میباشد.
ممنوعیت اکل مال به باطل
یکی از مبانی اسالم که فقهای اسالم و اقتصاددانان مسلمان بر روی
آن تاکید زیادی دارند ،تحریم اکل مال به باطل است .در نصوص
اسالمی ،بر بهرهگیری صحیح از ثروت و منابع طبیعی تاکید شده
است و انسانها از فعالیتهای ناسالم اقتصادی و برخوردهای
ظالمانه ،منع شدهاند .اموری که هدف درست عقالیی بر آن مترتب
نیست باطل شمرده میشود .قراردادهایی که منجر به سعادت و رفاه
جامعه نمیشود بلکه موجب زیان جامعه شده و جامعه را به فساد و
نابودی میکشاند مانند معامالت ربوی ،غرری؛ قمار و  ...ممنوع شده
است .آنچه که اهمیت دارد شناسایی این اصل و مصادیق آن است
(موسویان.)1386 ،
مستند اصلی فقها در ضابطه اکل مال به باطل آیاتی از قرآن کریم
است که میفرماید« :ای کسانی که ایمان آورده اید  ،اموال یکدیگر
را در میان خود به باطل ( از راه نامشروع ) مخورید مگر آنکه تجارتی
از روی رضایت میان شما انجام یابد ،و خودکشی نکنید و همدیگر را
نکشید ،و خود را به هالکت گناه نیفکنید که همانا خداوند همواره به
(سوره نساء آیه )29
شما مهربان است».6
بررسی ضابطه ممنوعیت اکل مال به باطل در اوراق به
پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری

ن تَراض
« 6يا أَ ُّيهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْ َنکُمْ بِالْباطِلِ إِ َّال َأنْ تَکُونَ تِجا َرةً عَ ْ
ن بِکُ ْم رَحيماً»
مِنْکُمْ وَ ال تَقْتُلُوا َأنْفُسَکُمْ إِنَّ ال َّلهَ کا َ

228

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

مبنا و عقدی که انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای
کارتهای اعتباری بر پایه آن صورت میپذیرد ،شرعی ،عقالیی و
مطابق رضایت ذینفعان این قرارداد میباشد .همچنین این قرارداد
بر مبنای باطل و به سبب باطل نمیباشد .از اینرو انتشار اوراقبهادار
به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری از نظر ضابطه اکل مال
به باطل بالاشکال میباشد.
ممنوعیت ضرر و ضرار
مطابق اصل چهلم قانون اساسی ایران هیچکس نمیتواند اعمال حق
خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
ضرر عمل یکنفر و ضرار عمل دو نفر در مقابل هم است .ضرر
شروع به کاری و ضرار پاسخ به آن است .ضرر جایی است که با
ضرر زدن به دیگری نفعی ببرد و ضرار جایی است که نفعی برای
فرد نداشته باشد .ضرر اسم مصدر و ضرار مصدر است .ضرر جایی
است که فعل از روی عمد و غیرعمد صادر شود ،اما ضرار جایی است
که فعل عمومی باشد .ضرر عدم نفع و ضرار سختی و مشقت است
و باالخره این که ضرر و ضرار به یک معنی است و از باب تاکید
تکرار میشود( .موسویان)1386 ،
بررسی ضابطه ممنوعیت ضرر و ضرار در اوراق به

پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری
در روند انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای
اعتباری هیچگونه ضرر جانی و مالی برای طرفین قرارداد وجود ندارد،
بلکه در این قرارداد مصلحت و نفع طرفین مدنظر میباشد .همچنین
به دلیل وجود ضامن اطمینان بخشی نسبی برای سرمایهگذاران
وجود دارد .به همبن لحاظ میتوان نتیجه گرفت انتشار اوراق بهادار
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به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری بر اساس ضابطه
ممنوعیت ضرر و ضرار بالاشکال میباشد.
حرمت ربا
حرمت ربا امری ثابت شده از سوی قرآن کریم و سنت معصومین
(علیهم السالم) و اجماع مسلمین است به حدی که بعید نیست
حرمت ربا از ضروریات دین اسالم باشد( .وثوقی ،برازانی و
عبدالملکی)1393،
در اینجا میتوان به آیه  39سوره روم توجه نمود که خداوند در آن
به روشنی به حرمت ربا اشاره میفرمایند« :و آنچه (به عنوان) ربا
دهید تا در اموال مردم افزوده شود (مثال ده دینارتان در مال او دوازده
شود) در نزد خدا زیاد نمی شود ،و آنچه از زکات دهید در حالی که
خواهان رضای خدا باشید ( سود خواهید برد ،و ) چنین کسانی هستند
که برنده سود چند برابرند»7.
اقسام ربا:
 -1ربای قرضی :اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت
بدهی مقداری به مبلغ قرض افزوده شود ،ربا و حرام است؛
به عبارت دیگر هرگونه زیادی که در قرض شرط شده
باشد ،اعم از زیادی در کمیت و صفت ،ربای قرضی است
و اگر بدون اینکه شرطی شده باشد ،خود وامگیرنده مقدار
بیشتری یا از جنس بهتری برگرداند اشکالی ندارد بلکه
پسندیده نیز میباشد(.امام خمینی1390 ،ه.ق)
 -2ربای معاملی :هرگونه زیادی در معامله دوشی همجنس و
یا معاملهای که مشتمل بر زیادی یکی از طرفین باشد با
« 7وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَ ْربُوَا في أَمْوالِ النَّاسِ فَال َيرْبُوا عِنْدَ ال َّلهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَکاة
ضعِفُونَ»
ن وَجْ َه ال َّلهِ فَأُولئِکَ هُ ُم الْمُ ْ
تُريدُو َ
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فرض تحقق شرایط خاص است(.طباطبایی یزدی )--،آن
شرایط عبارتند از:
 آنکه عرفاً جنس یکی باشد ،پس هرچه که در نظرعرف برآن گندم یا برنج یا خرما یا انگور صدق کند و
حکم به یکی بودن جنس آن کنند.
 آنکه عوض و معوض از مکیل و موزون باشد(.امامخمینی1390 ،ه.ق)
بررسی ضابطه ممنوعیت ربا در اوراق به پشتوانه

دریافتنیهای کارتهای اعتباری
باتوجه به این موضوع که بیع دین از نظر فقها ربوی نمیباشد ،این
معامله مصداق ربا نیست .قرض نیست تا ربای قرضی شود؛ با افزایش
مبلغ در صورت افزایش زمان همراه نیست تا ربای معاملی شود و
همچنین مکیل و موزون نیز نمیباشد .لذا مطابق نظر غالب فقها،
تنزیل ربوی نمیباشد و در نتیجه انتشار اوراق بهادار به پشتوانه
دریافتنیهای کارتهای اعتباری از نظر ضابطه ممنوعیت ربا
بالاشکال میباشد.
تمامی قراردادهایی که در قالب عقود اسالمی صورت میپذیرد ملزم
به رعایت ضوابط ذکر شده میباشد ،به همین جهت در مدل عملیاتی
انتشار اوراق به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری که برای
بازار سرمایه اسالمی کشور طراحی شده است ،الزم است تا نسبت
به رعایت ضوابط ناظر بر قراردادهای اسالمی توجه شود .در ادامه
جهت روشن شدن ابعاد قرارداد خرید دین که مبنای انتشار اوراق به
پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری میباشد ،ارکان ،اقسام و
ویژگیهای این عقد اسالمی را تبیین کرده و در ادامه جهت امکان
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سنجی فقهی این قرارداد ادبیات و مبانی نظری مربوط مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
خرید دین :از جمله ابزارهایی که در نظام بانکداری بدون ربا برای
تامین مالی منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی ،بازرگانی و
خدماتی مورد استفاده قرار میگیرند ،خرید دین است .بنا به تعریف،
خرید دین تسهیالتی است که به موجب آن بانک ،برات ،سفته یا هر
سند مالی مدتداری را که ناشی از معامله واقعی باشد ،خریداری
میکند .بنابراین مراد از دین هر مالی است که در ذمه شخص
(حقیقی یا حقوقی) به یکی از اسباب از جمله خرید و فروش ثابت
شده باشد( .معصومی نیا)1389،
طرفین قرارداد :اگر دین مدت دار بدهکار توسط مدیون خریداری
شود ،قرارداد بین مدیون (بایع) و داین (مشتری) منعقد میشود  ،اما
در صورتی که دین توسط شخص ثالث خریداری گردد ،شخص ثالث
نقش بایع و داین نقش مشتری را در قرارداد ایفا مینمایند.
ایجاب و قبول :این قرارداد نظیر همه قراردادهای دیگر میتواند
با لفظ ،نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به
انجام این کار منعقد گردد.
عوضین :در این قرارداد مبیع همان بدهی و دین مدتدار بدهکار
است و ثمن مبلغی است که توسط بایع (مدیون یا شخص ثالث) در
ازای دین پرداخت میگردد (موسویان و قراملکی.)1391،
دیدگاههای فقهی خرید دین:
 -1طبق نظریه اول ،بیع دین به طور مطلق باطل است و
تفاوتی بین بیع به مدیون و غیر او و بین بیع دین حال و
موجل نیست .این نظریه را شیخ طوسی به شافعی نسبت
داده است.
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-2

-3

-4

-5

-6

نظریه دوم ،بین بیع دین حال و موجل تفاوت قائل میشود
و بیع دین حال را صحیح و موجل را باطل میداند .شهید
اول و صاحب حدائق این نظریه را برگزیدهاند.
طبق نظریه سوم بیع دین به مدیون درست ولی به شخص
ثالث باطل است .ابن ادریس و امام خمینی(ره) از طرفداران
این نظریه هستند.
نظریه چهارم که بسیاری از فقها مثل شهید اول و مقدس
اردبیلی آن را اختیار کردهاند این است که بیع دین موجل
به ثمن حال(نقد) جایز است ،چه به مدیون فروخته شود و
چه به شخص ثالث؛ ولی بیع دین به نحو نسیه و ثمن
موجل ،باطل است.
نظریه پنجم که شیخ طوسی آن را پذیرفته ،این است که
بیع دین به کمتر صحیح است ولی مشتری بیشتر از مقدار
که به طلبکار پول داده است نمیتواند از بدهکار بگیرد و
ذمه بدهکار از مابقی دین ،بری میشود.
نظریه ششم این است که بیع دین ،مطلقا صحیح است و
خریدار ،مالک تمام دینی میشود که خریده است .فقهای
مشهور شیعه و فقهای معاصر مانند آیات عظام سیدکاظم
یزدی ،سیستانی ،تبریزی ،خویی ،مکارم شیرازی و صافی
گلپایگانی و همچنین بسیاری از فقهای پیشین این نظریه
را اختیار کردهاند .آیت اهلل العظمی سیدکاظم یزدی صاحب
عروهالوثقی در کتاب استفتائات ،بیع دین را به اقل تجویز
کرده است .آیت اهلل خویی در کتاب منهاج الصالحین می-
نویسد(( :بیع دین در مقابل مال موجود صحیح است هرچند
ثمن کمتر باشد ،درصورتی که ربوی یا هم جنس نباشند)).
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سیستانی و زنجانی این معامله را صحیح دانستهاند و گفته-
اند :مشتری میتواند تمام دین را از بدهکار بگیرد
(قضاوی و باز محمدی.)1389،
بنابراین در جمع بندی بیع دین میتوان گفت بیع دین صورتهای
زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
 -1بیع دین حال به من هو علیه یعنی بدهکار :فروش دین
حال به بدهکار از نظر همه فقها جایز است.
 -2بیع دین حال به غیربدهکار :این صورت را نیز تقریباً همه
صحیح میدانند به غیر از ابن ادریس که میگوید فروش
دین به شخص ثالث جایز نیست.
 -3بیع دین موجل :عدهای از فقها آن را جایز نمیدانند و
تفاوتی بین فروش آن به مدیون و غیرمدیون قائل نشدهاند.
در عین حال بسیاری به جواز فروش دین موجل قبل از
سررسید قائل شدهاند؛ جه به مدیون فروخته شود و چه به
دیگری(.معصومینیا)1389،
بیع دین در آیینه قانون
این ابزار مالی از اواسط دهه شصت و پس از تصویب قانون عملیات
بانکداری بدون ربا ،مصوب سال  1362از سوی شورای نگهبان مورد
تائید و همزمان مورد استفاده در سیستم بانکی کشور قرار گرفت .بنا
به آنچه در تعریف دِین در سیستم بانکی کشور آمده است ،خرید دین
عبارتست از «خرید اوراق و اسناد تجاری به بهایی کمتر از مبلغ
اسمی و منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد
بهاداری هستند که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معامالت تجاری
باشد و منظور از مبلغ اسمی مبلغی است که در متن اسناد و اوراق
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تجاری ذکر گردیده و حاکی از دینی است که باید در سررسید از
سوی متعهد پرداخت شود» .عملیات مربوط به خرید دِین تا سال
 1367بر مبنای آییننامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و
مقررات اجرایی آن (که در جلسه مورخ  1361/8/26شورای پول
واعتبار به تصویب رسید و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت)
و نیز اصالحیه بعدی آیین نامه مذکور مصوب  1366/9/24شورای
پول و اعتبار ،انجام گرفت .پس از آن با بررسیهای شورای فقهی
بانک مرکزی ،پیشنهاد اضافه شدن این عقد به همراه دو عقد دیگر
(مرابحه و استصناع) به قانون بانکداری بدون ربا ،این سه عقد در
ماده  98قانون پنجم توسعه گنجانده شد .سپس هیات وزیران در
جلسه مورخ  1390/5/2بخشنامه  16را با موضوع عقد خرید دین
برای الحاق به آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا
تصویب نمود .دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین نیز در یکصد و
بیست و هشتمین جلسه مورخ  1390/5/25شورای پول و اعتبار به
تصویب رسید.
همچنین طبق مصوبه کمیته تخصصی فقهی بورس ،بانکها و
موسسات اعتباری میتوانند تمام یا بخشی از مطالبات ناشی از
تسهیالت منتهی به دین غیر از تسهیالت سلف را که دارای ضمانت-
های معتبر هستند تبدیل به اوراق بهادار کرده و در بازار سرمایه به
فروش رسانند(.کمیته تخصصی فقهی بورس)1394،
الزم به ذکر است که شورای مشورتی شرعی کشور مالزی نیز در
دومین جلسه حود در مورخه  21آگوست  1996به این نتیجه رسید
که بیع دین بالمانع است و میتواند در طرحها و ابزارهای بازار
(نجفی
سرمایه اسالمی بکار گرفته شود.
و شمسینژاد)1385،
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 .4نتایج پژوهش
پس از جمعآوری پرسشنامهها جهت تعیین نتایج ،آمار استنباطی
مورد استفاده قرار گرفت .در ابتدا جهت تعیین پایایی پرسشنامه آلفای
کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت .مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه
تحقیق برابر با  0/73بدست آمده است که خوب تلقی میگردد و
حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه طراحی شده است .همچنین اعتبار
سواالت پرسشنامه این پایاننامه با استفاده از نظرات متخصصین
سنجیده شد و مورد تایید قرار گرفت ،که براساس دسته بندی تعیین
روایی پرسشنامه ،این نوع بررسی روایی ،روایی محتوا نامیده میشود.
بنابراین سواالت پرسشنامه دارای روایی محتوا میباشند.
با توجه به اینکه جواب سواالت شامل دو حالت بله یا خیر است ،به
منظور تجزیه و تحلیل پاسخها از توزیع دوجملهای استفاده شد .در
این آزمون نسبت پاسخهای بله را  Pدر نظر میگیریم و نسبت
پاسخهای خیر را  qکه در این صورت فرض صفر و یک آزمون به
صورت زیر خواهد بود.

برای تاييد فرض  H1الزم است تا دو شرط برقرار باشد:
الف) پايين بودن سطح معناداری ( )P_valueاز سطح خطای
0.05
ب) بيشتر بودن درصد موافقان از مخالفان
نتایج آزمون آماری در جدول ذیل آمده است.
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جدول :1فراوانی پاسخهای خبرگان فقهی
شماره
1

2

3

4

سواالت

پرسشنامه
آیا با پرداخت
اعتبارات در قالب
کارتهای اعتباری
که مطابق عقد
مرابحه به دارندگان
کارتهای اعتباری
واگذار میگردد ،دین
موجل تحقق
مییابد؟
آیا فروش حسابهای
دریافتنیکارتهای
اعتباری از سوی
بانک به نهاد واسط،
از مصادیق بیع دین
موجل به ثمن حال
است؟
آیا در مدل ارائه شده،
ضوابط بیع دین
رعایت شده است؟
آیا بانی (با توجه به
فروش طلب) می-
تواند ضمانت پرداخت
در سررسید را برعهده
گیرد؟

بلی خیر

سطح

نتیجه

معناداری

آزمون

20

-

0.000

تایید

20

-

0.000

تایید

20

-

0.000

تایید

18

2

0.000

تایید
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5
6
7

8

9

10

مدل ارائه شده ،ربوی
میباشد؟
مدل ارائه شده،
غرری میباشد؟
مدل ارائه شده اکل
مال به باطل می-
باشد؟
قاعده الضرر و
الضرار در مدل ارائه
شده رعایت شده
است؟
قابلیت تبدیل اوراق
به سهام بانی در
سررسید با استفاده از
شروط ضمن عقد
وجود دارد؟
امکان انتشار اوراق با
طبقات اعتباری
متفاوت ،با نرخهای
سود متفاوت با
استفاده از قرارداد
صلح وجود دارد؟

-

20

0.000

تایید

-

20

0.000

تایید

-

20

0.000

تایید

20

-

0.000

تایید

16

4

0.012

تایید

19

1

0.000

تایید

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود مطابق نظرات پاسخ-
دهندگان پرسشنامه فقهی طراحی شده ،مدل عملیاتی با اجماع پاسخ
دهندگان مطابق موازین شرعی ارزیابی گردید.
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با توجه به ماهیت اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای
اعتباری موارد قابل توجهی جهت تطبیق این اوراق با خرید دین
وجود دارد:
 -1روابط بین دارندگان کارتهای اعتباری و بانی :از آنجایی
که کارتهای اعتباری صادر شده در قالب عقد مرابحه بین
بانی و دریافتکنندگان کارتهای اعتباری صادر میگردد.
مشخص است که رابطه میان این دو رکن رابطه
داین(بانی) و مدیون(دارنده کارت اعتباری) میباشد و لذا
دین واقعی در اینجا وجود دارد.
 -2بررسی ارکان قرارداد خرید دین :در اوراق پیشنهادی
موضوع این پژوهش الزم است ارکان قرارداد خرید دین
مشخص گردد:
طرفین قرارداد :در این قرارداد خرید دین بین بانی و
شخص ثالث یا همان سرمایهگذاران نهایی صورت می-
پذیرد ،لذا خریداران اوراق به پشتوانه دریافتنیهای کارت-
های اعتباری نقش بایع و بانی (بانک) نقش مشتری را در
قرارداد ایفا مینمایند.
عوضین :در این قرارداد مبیع همان حسابهای دریافتنی
کارتهای اعتباری است و ثمن مبلغی است که توسط بایع
(سرمایهگذاران نهایی) در ازای دین پرداخت میگردد.
 -3تعیین نوع قرارداد خرید دین :از آنجایی که در صورت
استفاده دارنده کارت اعتباری از اعتبار موجود در کارت ،این
امکان وجود دارد تا آن را در سررسید معین بازپرداخت نماید
لذا این دین در زمره دین موجل قرار می گیرد .با تجمیع
دریافتنیهای این کارتهای اعتباری از سوی بانی و انتشار
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آن در قالب اوراق به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای
اعتباری و خرید آن توسط نهاد واسط به وکالت از سرمایه-
گذاران به صورت نقدی ،در نتیجه میتوان انتشار اوراق را
به مثابه فروش دین موجل به ثمن حال در نظر گرفت.
 .5بحث و نتیجهگیری
عمده تامین مالی بانکها در ایران از محل سپردههای افراد صورت
میپذیرد .یکی از راهکارهایی که میتواند به گسترش شیوههای
تامین مالی بانکها جهت جذب منابع و اعطای تسهیالت کمک کند
فرآیند اوراق بهادارسازی داراییها میباشد که داراییها غیرنقد را به
اوراق بهادار با نقدشوندگی باال تبدیل و بانکها را در مدیریت
ریسکها کمک میکند .انتشار اوراق بهادار به پشتوانه داراییها یکی
از روشهای متداول تامین مالی بانکها و موسسات اعتباری در دنیا
به شمار میروند .با استفاده از این روش تامین مالی منابع مالی قابل
توجهی آزاد شده و نقدینگی فراوانی برای بانکها ایجاد میگردد.
یکی از ابزارهای طراحی شده براساس اوراق بهادارسازی داراییها،
اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای اعتباری است .این
اوراق از سابقه طوالنی در دنیا برخوردار است و همواره از باثباتترین
و نقدشوندهترین انواع اوراق بهادار به پشتوانه داراییها بوده است ،از
این رو انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای
اعتباری با توجه به قوانین و مقررات و بررسی احکام فقهی شیعه
موضوع این پژوهش بوده و مدل عملیاتی انتشار این اوراق طراحی
و در مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
باتوجه به اطالعات جمعآوری شده از خبرگان ،نتایج حاصل از
مطالعات تطبیقی و پرسشنامه فقهی تکمیل شده که با اجماع خبرگان
و صاحبنظران فقهی و مالی اسالمی همراه بود ،فروش حسابهای
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دریافتنی کارتهای اعتباری از سوی بانک به نهاد واسط ،از مصادیق
بیع دین است و موازین قرارداد بیع دین در مدل پیشنهادی رعایت
شده است و همچنین ضوابط قراردادهای اسالمی در مدل پیشنهادی
رعایت شده است .امکان انتشار اوراق با طبقات اعتباری متفاوت ،با
نرخهای سود متفاوت با استفاده از قرارداد صلح میتواند جذابیت
اوراق برای سرمایهگذاران نهایی را افزایش دهد و سرمایهگذاران با
درجان ریسکگریزی متفاوت را به سرمایهگذاری در این اوراق
ترغیب کند ،که این فرآیند از سوی خبرگان فقهی مورد تایید قرار
گرفت.
با بررسی تحقیقات صورت گرفته و مواردی که پیشتر ذکر شد می-
توان نتیجه گرفت که باتوجه به نظرات عمده فقها و با تکیه بر قوانین
مصوب مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل شورای پول و اعتبار
به نظر میرسد انتشار اوراق به پشتوانه دریافتنیهای کارتهای
اعتباری از نظر قوانین و موازین شرعی بدون اشکال باشد.
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طراحی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بین-

المللی اسالمی گامی به سوی بینالمللیشدن بازار
سرمایه ایران

چکیده

محمدنقي نظرپور 1يحيي لطفي نيا

2

جهانيشدن ،پديدهای که در عصر حاضر بهطور فراگير به
همگرايي کشورها از لحاظ اقتصادی انجاميده ،همواره مورد
توجه محافل علمي و دانشگاهي قرار گرفته است .ضرورت
بررسي اين موضوع نيز به ايجاد چالشها و تحقق ظرفيت-
هايي بر ميگردد که اين پديده نوظهور برای اقتصاد جوامع
بههمراه دارد .از جمله ظرفيتهايي که ايران و هر کشور
ديگری ميتواند در راستای پديده جهاني شدن به بهترين
نحو استفاده نمايد ،جذب سرمايههای خارجي از يک طرف و
 -1دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
nazarpur@mofidu.ac.ir
 -2دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مفید
Yaya.lotfinia@yahoo.com
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فراهم نمودن شرايطي برای سرمايهگذاران داخلي به منظور
انتخاب اوراق بهادار بينالمللي در کنار انتخابهای داخلي
خود ميباشد که اين امر تحت عنوان بينالمللي شدن بازار
سرمايه مطرح ميباشد .بينالمللي شدن بازار سرمايه در
مرحله اول نيازمند تکميل زير ساختهای الزم ،سپس
طراحي ابزارها و نهادهای مالي بومي جهت استفاده بهينه و
کارا از شرايط پيشآمده در اقتصاد جهاني ميباشد .از جمله
اين نهادهای مالي که ميتوانند در اين راستا کارگشا باشند
صندوقهای سرمايهگذاری مشترک ميباشند.
در مقاله حاضر با توجه به اهميت بينالمللي شدن بازار
سرمايه به عنوان اهرمي جهت استفاده حداکثری از پديده
جهاني شدن اقتصاد کشورهای جهان ،با روش توصيفي-
تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانهای معتبر به بررسي اين
فرضيه پرداخته ميشود که «بهرهگيری از ظرفيت صندوق
سرمايهگذاری مشترک ابزاری مناسب جهت بينالمللي شدن
بازار سرمايه کشور ميباشد» .نتايج نشان ميدهد که با
طراحي صندوقهای سرمايهگذاری بينالمللي ميتوان از يک
طرف زمينه تجهيز سرمايههای خارجي و تخصيص آنها در
بازار سرمايه داخلي را خصوصاً در صورت برداشته شدن
تحريمهای ظالمانه بر عليه ايران ،فراهم نمود و از طرف ديگر
به تجهيز منابع مالي سرمايهگذاران داخلي و تخصيص آنها
در پرتفوی بينالمللي در چارچوب شريعت اقدام نمود .بهره-
گيری از اين ظرفيت عالوه بر جذب سرمايههای خارجي و
ايجاد تنوع در پرتفوی سرمايهگذاران داخلي زمينهی بين-
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المللي شدن بازار سرمايه بهعنوان عاملي تأثيرگذار در توسعه
بازارهای مالي جهت دستيابي به رشد اقتصادی پايدار به
عنوان يکي از هدفگذاریهای اقتصادی کشور را فراهم مي-
نمايد.
واژگان کليدی :اوراق بهادار اسالمي (صکوک) ،بازار سرمايه ،سرمايهگذاری
غير مستقيم خارجي ،سهام ،صندوق سرمايهگذاری مشترک.

طبقهبندی .G11,G15,G23,F21,F33 :JEL
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.1

مقدمه

امروزه جهاني شدن به عنوان پديدهای انکارناپذير از سوی
اکثر کشورها پذيرفته شده است که مقاومت در مقابل اين
پديده نتيجهای جز دور شدن از پيشرفتهای رو به رشد و
در حال گسترش مادی و اقتصادی جهاني ندارد .جهاني
شدن در حقيقت يکي از مراحل پيدايش و توسعه تجدد و
سرمايهداری جهاني است و به مجموعه فرآيندهای پيچيده-
ای که موجب آن دولتهای ملي ،به نحو مطلوب و فزاينده-
ای ،به يکديگر مرتبط و وابسته ميشوند ،اطالق ميشود.
معموالً فرايند جهاني شدن در چهار بعد مختلف فني و فن-
آوری ،اقتصادی ،سياسي و فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار
ميگيرد (جناني و ضيائيفر .)25 :1385 ،از جمله مهمترين
ابعاد جهاني شدن اقتصاد ،جهانيشدن بازارهای مالي به
عنوان شاهرگ اصلي اقتصاد هر جامعهای ميباشد .با جهاني
شدن بازارهای مالي در سراسر دنيا ،واحدهای اقتصادیای که
در هر کشور در طلب وجوه هستند ،ناچار نيستند خود را به
بازار داخلي محدود کنند .سرمايهگذاران يک کشور نيز نبايد
خود را به داراييهای مالي منتشر شده در بازار داخلي
محدود کنند (فبوزی و ديگران )27 :1389 ،در واقع پاسخ-
گويي به نيازهای مالي افراد از طريق بازارهای مالي خارج از
مرزهای کشور در کنار تأمين مالي شرکتها در بازارهای
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بسياری را به خود جلب نموده است صندوقهای سرمايه-
گذاری مشترک ميباشد .ويژگيهای متعدد و مطلوب
صندوقهای سرمايهگذاری مشترک زمينه توجه جدی
کارشناسان مالي اسالمي جهت بهرهگيری از اين نهادها در
اقتصاد اسالمي را فراهم نمود .در واقع به دليل مبتني بر بهره
(ربا) بودن ابزارهای به کارگرفته شده در نهاد مالي متعارف
کارشناسان مالي اسالمي در صدد اصالح فعاليت اين
صندوقها جهت استفاده در بازار سرمايه اسالمي بودند .اين
امر زمينه انجام مطالعات متعددی در ارتباط با اين نهادهای
مالي فراهم نموده است که در ادامه به مهمترين اين
مطالعات در سه بخش صندوقهای سرمايهگذاری مشترک
اسالمي در ايران و جهان و همچنين صندوقهای سرمايه-
گذاری بينالمللي پرداخته ميشود.
 .2-1صندوقهای سرمايهگذاری مشترک اسالمي در ايران
نظرپور و ابراهيمي ( ،)1388در مقاله مشترکي با عنوان
«طراحي صندوق سرمايهگذاری مشترک اسالمي در بازار
سرمايه» ،با روش توصيفي -تحليلي ضمن معرفي ويژگيهای
صندوقهای سرمايهگذاری مشترک و همچنين برخي از
اوراق بهادار اسالمي (صکوک) ،به طراحي و تبيين ساختار
صندوقهای سرمايهگذاری با اوراق بهادار اسالمي پرداختند.
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مالي خارج از کشور ،با عنوان تحرک بينالمللي سرمايه
ناميده ميشود .تحرک بينالمللي سرمايه به افزايش
سرمايهگذاری و بنابراين به رشد اقتصادی کمک ميکند .از
لحاظ نظری ،جريانهای سرمايهگذاری موجب افزايش
نوآوری مالي شده و پساندازهای جهاني را به بهرهورترين
سرمايهگذاریها اختصاص ميدهد (طيبي و ديگران:1387 ،
 .)3بر اين اساس است که مديران سبد دارايي در فرانسه،
آلمان و انگلستان دهههاست که بهطور معمول ،سهم بزرگي
از سبد داراييشان بهصورت اوراق بهاداری که در کشورهای
ديگر منتشر ميشود ،نگهداری ميکنند (التون و ديگران،
.)501 :1391
داليل متعددی را برای رشد تحرک سرمايه در سطح بين-
الملل ميتوان بيان نمود از جمله اين عوامل عدم توازن در
عرضه و تقاضای سرمايه در کشورها و تغيير در نگرشهای
جهان در اين مسئله است .تقاضای سرمايه در کشورهای در
حال توسعه و ازدياد سرمايه در کشورهای توسعه يافته،
حرکت سرمايه را به يکي از ويژگيهای اصلي روابط اقتصادی
بينالمللي مبدل ساخته است .کشورهای در حال توسعه به-
خوبي از اين نکته آگاهند که پساندازهای بازارهای مالي
داخلي نميتوانند سرمايۀ الزم را برای رشد صنعتي پيشرفتۀ
آنها تأمين نمايند؛ بنابراين به دنبال سرمايههای خارجي
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هستند .از سوی ديگر چشمانداز جذاب سرمايهگذاری در
کشورهای در حال توسعه و سود بيشتری که عايد سرمايه-
گذاران ميکند ،انگيزهای قوی برای سرمايهگذاری در اين
کشورهاست .اين رابطۀ عرضه و تقاضا ،موجب تسريع در روند
بينالمللي شدن بازارهای سرمايه و همچنين موجب
گسترش و تنوع معامالت اوراق بهادار است (باقری و قنبری،
.)28 :1389
ايران بهعنوان کشوری در حال توسعه با وجود منابع عظيم
زميني و زير زميني و همچنين نيروی انساني تحصيل کرده،
نيازمند توجه جدی به امر سرمايهگذاری به منظور تکميل
زنجيره توليد در موارد متعددی که توان رقابت با توليدات
بينالمللي دارد ،ميباشد .از طرف ديگر وجود سرمايهگذاران
داخلي که مايل و قادر به سرمايهگذاری در بازارهای مالي
بينالمللي هستند توجه به امر بينالمللي نمودن بازار سرمايه
بايد بهعنوان امری مهم در دستور کار متوليان امر قرار گيرد.
توجه به اين امر در صورت برداشته شدن تحريمهای ظالمانه
غرب عليه ايران که در راستای محدود نمودن فعاليتهای
صلحآميز هستهی اعمال گرديدند ،بيشاز پيش اهميت مي-
يابد .اين امر نيازمند طراحي ابزارها و نهادهای مالي جهت
جذب منابع مالي خارجي و تخصيص منابع مالي سرمايه-
گذاران داخلي به ابزارهای مالي خارجي ميباشد .از جمله
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اين نهادها که از ظرفيت بااليي برای بينالمللي نمودن بازار
سرمايه کشور برخوردار ميباشد ،صندوق سرمايهگذاری
مشترک 1ميباشد.
در مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي -تحليلي و با
توجه به اهميت تنوع بخشي به بازار سرمايه کشور به منظور
جذب سرمايههای خارجي و تخصيص بهينه منابع مالي
سرمايهگذاران داخلي در ابزارهای مالي ساير کشورها با
استفاده از منابع کتابخانهای به بررسي اين فرضيه پرداخته
ميشود که «بهرهگيری از ظرفيت صندوق سرمايهگذاری
مشترک ابزاری مناسب جهت بينالمللي نمودن بازار سرمايه
کشور ميباشد» .نتايج نشان ميدهد که با طراحي صندوق-
های سرمايهگذاری مشترک ميتوان از يک طرف زمينه
تجهيز سرمايههای خارجي و تخصيص آنها در بازار سرمايه
داخلي را فراهم نمود و از طرف ديگر به تجهيز منابع مالي
سرمايهگذاران داخلي و تخصيص آنها به پرتفوی بينالمللي
در چارچوب شريعت اقدام نمود .بهرهگيری از اين ظرفيت
عالوه بر جذب سرمايهگذاری خارجي و ايجاد تنوع در
پرتفوی سرمايهگذاران داخلي زمينهی بينالمللي شدن بازار
سرمايه بهعنوان عاملي تأثيرگذار در توسعه بازارهای مالي

1 - mutual funds.
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جهت دستيابي به رشد اقتصادی پايدار به عنوان يکي از
هدفگذاریهای اقتصادی کشور فراهم مينمايد.
در ادامه پس از بيان ادبيات و پيشينه موضوع به بيان
رابطه سرمايهگذاری خارجي غيرمستقيم ( 1)FPIو رشد
اقتصادی و ويژگيهای صندوقهای سرمايهگذاری مشترک
پرداخته ميشود .بعد از طراحي صندوقهای سرمايه مشترک
اسالمي در دو بخش متفاوت ،جذب منابع خارجي و
تخصيص در بازار سرمايه داخل کشور و جذب منابع مالي
داخل کشور و تخصيص اين منابع در بازارهای سرمايه بين-
المللي ،به بيان مزايا و چالشهای صندوقهای معرفي شده
پرداخته و در انتهاء جمعبندی و نتيجهگيری ميآيد.
.2

ادبیات و پیشینه موضوع

سرمايهگذاری به عنوان يک امر تأثيرگذار در دستيابي به
رشد اقتصادی پايدار از طريق انباشت سرمايه همواره مورد
توجه اقتصاددانان بوده است .ضرورت تجهيز منابع مالي
دارندگان منابع مالي مازاد و تخصيص اين منابع به نيازمندان
به منابع مالي ،کارشناسان را به استفاده از ابزارهای مختلف و
متنوع جهت تحقق هر چه بهتر اين امر وادار نموده است .از
جمله ابزارها و نهادهای مالي که در سالهای اخير توجه
1- Foreign Portfolio Investment.
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رياضت ( ،)1375در پاياننامه خود با عنوان «بررسي
روشهای تأمين مالي و الگوهای سرمايهگذاری در
صندوقهای اسالمي» ،با روش توصيفي -تحليلي ضمن
تشريح انواع صندوقهای سرمايهگذاری ،شيوههای تأمين
مالي صندوقها و الگوهای سرمايهگذاری در صندوقها را با
مباني و مفهومهای فقهي مورد بررسي قرار داده است.
بديلهای سرمايهگذاری که در اين تحقيق مورد بررسي قرار
گرفتهاند ،عبارتند از :سهام ،اوراق مشارکت ،معاملههای
اختيار ،ابزارهای بازار پول و سرانجام ابزارهای با درآمد ثابت.
 .2-2صندوقهای سرمايهگذاری مشترک بينالمللي
اسالمي
تاور و دين ،)2010( 1در مقاله مشترکي با عنوان
«صندوقهای سرمايهگذاری اسالمي :ارزيابي عملکرد» ،با
روش توصيفي -تحليلي ،به ارزيابي عملکرد چهار صندوق
سرمايهگذاری اسالمي که در اياالت متحده برای
سرمايهگذاری در دسترس هستند ،پرداختهاند .آنها پي
بردند که دو صندوق سرمايهگذاری مشترک امانا
 AMANXو  AMAGXبرای بيش از يک سال عملکرد

1 - TOWER and DEAN.
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بهتری نسبت به کل صندوقهای شاخص بازار سهام داشته-
اند.
فورت و ميگليتا ،)2007( 1در مقاله مشترکي با عنوان
«صندوقهای سرمايهگذاری اسالمي به عنوان صندوقهای
مبتني بر ايمان در زمينه مسئوليتهای اجتماعي» ،با روش
توصيفي -تحليلي ضمن معرفي و بيان ويژگيهای
سرمايهگذاری با مسئوليت اجتماعي و صندوقهای سرمايه-
گذاری اسالمي ،به بررسي اين مسئله پرداختند که آيا
صندوقهای سرمايهگذاری اسالمي مبتني بر ايمان در رديف
سرمايهگذاری با مسئوليت اجتماعي قرار ميگيرند يا خير؟
آنها در پايان پس از بررسي در دو بخش کمي و کيفي
(مدل بردار خود بازگشتي )2بيان ميدارند که با توجه به
تفاوتهای آشکار بين اين دو ،آنها در دو بخش جداگانه
قرار ميگيرند.
حسن و تاگالدين ،)2005( 3در مقاله مشترکي با عنوان
«حباب قيمتي در بررسي تجربي بازار سهام اسالمي» ،به
بررسي عملکرد  46صندوق سرمايهگذاری مشترک اسالمي
در  8بخش گوناگون پرداختهاند .اين بخشها عبارت هستند
از :صندوقهای سهام جهاني ،صندوقهای سهام آمريکا،
1 - Forte and Miglietta.
2 - The Vector Autoregressive Model.
3 - Hassan and Tag el-Din.
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صندوقهای سهام اروپا ،صندوق سهام آسيا ،صندوقهای
سهام مالزی ،صندوق سهام در حال رشد جهان ،صندوقهای
در حال رشد آفريقای جنوبي و صندوقهای فناوری .نتايج
بهدست آمده بيانگر اين مطلب است که صندوقهای در
حال رشد جهان دارای بهترين عملکرد و بعد از آن به ترتيب
صندوق آمريکا و آفريقا جنوبي است و بدترين عملکرد برای
صندوقهای آسيای بوده است.
 .2-3صندوقهای سرمايهگذاری مشترک بينالمللي
ردمن و ديگران ،)2000( 1در مقاله مشترکي با عنوان
«عملکرد صندوقهای سرمايهگذاری مشترک جهاني و
بينالمللي » ،به بررسي بازده – ريسک برای پنج پرتفوی از
صندوقهای سرمايهگذاری بينالمللي در سه دوره زماني
 1985تا  1989-1985 ،1994و  1994-1990با استفاده از
شاخصهای شارپ 2ترينور 3و آلفای جنسن 4پرداختند .نتايج
نشان ميدهد تحت شاخصهای بيان شده عملکرد صندوق-
های سرمايهگذاری مشترک بينالمللي از بازار آمريکا و
صندوقهای سرمايهگذاری مشترک آمريکا در دوره  1985تا
 1994بهتر ميباشد .در طول دوره  ،1989-1985نمونه
1 - Redman and Gullett and Manakyan.
2 - Sharpe’s Index.
3 - Treynor’s Index.
4 - Jensen’s Alpha.
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صندوقهای سرمايهگذاری مشترک بينالمللي عملکرد
بهتری نسبت به هر دوی بازار اياالت متحده و صندوقهای
سرمايهگذاری نمونه داخلي داشتند ،اين در حالي است که
در دوره  1994-1990بازده آنها زير بازار سهام و صندوق-
های داخلي بوده است.
نظر به مطالعات انجام شده خالء مطالعهای در زمينه بهره-
گيری از ظرفيتهای صندوقهای سرمايهگذاری مشترک
جهت بهکارگيری منابع مازاد داخلي برای سرمايهگذاری در
بازارهای مالي بينالمللي از يک طرف و از طرف ديگر جمع-
آوری منابع سرمايهگذاران خارجي جهت سرمايهگذاری در
بازار سرمايه داخلي در ايران بهمنظور حرکت به سوی
بينالمللي شدن بازار سرمايه به عنوان گامي تأثيرگذار جهت
افزايش نرخ رشد پسانداز داخلي از يک طرف و نرخ رشد
سرمايهگذاری از طرف ديگر مشهود ميباشد .بنابراين در
ادامه ضمن بيان نقش سرمايهگذاری غير مستقيم خارجي
( )FPIدر رشد اقتصادی و ويژگيهای صندوقهای سرمايه-
گذاری مشترک به طراحي مدلهای مختلف از صندوقهای
سرمايهگذاری اسالمي جهت بينالمللي شدن بازار سرمايه
کشور پرداخته ميشود.
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.3

نقش سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی

( )FPIدر رشد اقتصادی
عملکرد بهينه نظام اقتصادی در هر جامعهای منوط به
وجود دو بخش واقعي و مالي کارا و قدرتمند است (شيوا،
 ،)128 :1379که در بخش اول :بازارهای کاال و خدمات و
نيروی کار و در بخش دوم :بازارهای پول و سرمايه قرار مي-
گيرند (فرجي و همکاران)5-4 :1386 ،؛ بهطوری که فعاليت
اين دو بخش در کنار يکديگر شرط الزم و کافي برای نظام
اقتصادی مطلوب محسوب ميشود و عملکرد غير بهينه هر
يک از اين دو بخش بر کارکرد بخش ديگر اثر منفي گذاشته،
تعادل و ثبات هر نظام اقتصادی را در بلندمدت دچار مشکل
ميکند .نتيحه اينکه تعادل يا ثبات بلندمدت هر نظام
اقتصادی هنگامي بهدست ميآيد که دو بخش ياد شده با
ارتباط دروني خود در شرايط متعادل عمل کنند (شيوا،
.)128 :1379
در واقع رسالت واقعي بخش مالي اقتصاد فراهم کردن يکي
از تأثيرگذارترين عوامل توليد در بخش واقعي اقتصاد يعني
سرمايه ،در کنار نيروی کار و مديريت ميباشد .اين امر در
ادبيات مالي ،تأمين مالي ناميده ميشود .در واقع جذب
سرمايه به دو دليل برای اقتصاد از ضروريات است .اول
جبران استهالک ،دوم ايجاد نوآوری ميباشد .جذب سرمايه

259

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

به منظور سرمايهگذاری ميتواند داخلي يا خارجي باشد .که
خود سرمايهگذاری خارجي به دو نوع سرمايهگذاری مستقيم
( ،1)FDIيعني سرمايهگذاری مستقيم در بخش واقعي
اقتصاد و غير مستقيم ( ،)FPIيعني سرمايهگذاری در
بازارهای مالي ميباشد.
هدف از سرمايهگذاری غير مستقيم خارجي ()FPI
تحصيل حداکثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در
يک پرتفوی بينالمللي است .سرمايهگذار در جهت نيل به
اين هدف با خريد اوراق قرضه 2و سهام شرکتها در معامالت
بورس و حتي سپردهگذاری بلندمدت در بانکهای ديگر
کشورها اقدام به تخصيص بهينۀ ثروتش ميکند تا بدين
ترتيب ريسک سرمايهگذاری ثروتش را کاهش داده درآمد
زيادتری را به دست آورد .بنابراين با توجه به اينکه هدف از
اين نوع سرمايهگذاری سودآوری و کامالً متفاوت از بهدست
آوردن کنترل يا مديريت در سرمايهگذاری مستقيم خارجي
( )FDIاست ،رابطه مستحکمي بين اين نوع سرمايهگذاری
( )FPIو رشد اقتصادی به چشم نميخورد (مهدوی:1383 ،
 .)198با اين حال از نظر تأمين مالي و ايجاد سرمايه در
1- Forgein Direct Investment.
 - 2در اقتصاد اسالمی به دلیل ممنوعیت بهره (ربا) امکان بهکارگیری ابزارهای مبتنی بر
آن وجود ندارد با این حال سرمایهگذاران مسلمان میتوانند از ابزارهای جایگزین آن
یعنی اوراق بهادار اسالمی (صکوک) استفاده نمایند.

260

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

اقتصاد تأثيرگذار است و همچنين از جهت کمک به ايجاد
تعامل سازنده با کشورهای مختلف جهت دستيابي به اهداف
مشترک و همچنين کمک به روند توسعه تأثيرگذار ميباشد.
عالوه بر اين سرمايهگذاری غير مستقيم خارجي ()FPI
برای اقتصاد ملي بدون نقص نميباشد .سرمايهگذاری غير
مستقيم خارجي ( )FPIميتواند منجر به بحران مالي شود و
حتي از رشد اقتصادی جلوگيری کند .عالوه بر اين در طي
بحرانهای مالي ،اين نوع سرمايهگذاری سازگاری و انعطاف-
پذيری الزم را از خود نشان نداده و با نوسانات خود به بحران
پديد آمده دامن ميزند و از رشد اقتصادی بيشتر ميکاهد
(همان .)199 :نمونهای از آن را ميتوان در بحران مالي شرق
آسيا در سالهای گذشته مالحظه نمود.
با اين حال بر اساس مطالعههای تجربي که توسط همئو و
مي ،)2001( 1کالسنز و همکاران ،)1995( 2لوگاني و رازين

3

( ،)2001انجام شده است .نتايج نشان ميدهد که تأثير
گذاری مثبت سرمايهگذاری غير مستقيم خارجي()FPI
بيش از معايب آن برای اقتصاد داخلي کشورها ميباشد .در
واقع کشورها به منظور استفاده بهينه از اين امر نيازمند
گسترش و توسعه بازارهای مالي خود همگام با تغييرات
1- Hamao and Mei.
2 -Claessens and Dodey and Warner.
3- Lougani and Razin.
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جهاني ميباشد .بهکارگيری ابزارها و نهادهای مالي کارا مي-
تواند به عنوان يکي از عوامل مؤثر در توسعه بازارهای مالي
جهت استفاده بهينه از سرمايهگذاری غير مستقيم خارجي
( )FPIجذب شده باشد.
.4

ویژگیهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک

امروزه نهادهای مالي  ،نقش مهم و اساسي در کليه
بازارهای مالي پيشرفته دنيا بازی ميکنند .اين نهادها به
عنوان واسطه بين دارندگان منابع مازاد و نيازمندان به منابع
مالي عمل کرده و با توجه به تخصص و امکانات خود،
مزايايي همچون کاهش هزينه ،کاهش ريسک ،و کاهش در
زمان را همراه با سرمايهگذاری تخصصيتر ،برای
سرمايهگذاران به ارمغان ميآورند .در چند دهه اخير ،در
بازارهای مالي توسعه يافته ،گرايش سرمايهگذاران از سرمايه-
گذاری مستقيم به سرمايهگذاری غير مستقيم تغيير يافته
است ،به همين دليل و برخي داليل ديگر ،در سالهای اخير،
شاهد گسترش روزافزون تعداد و گستره اين نهادها بودهايم
(شهرآبادی .)281 :1389 ،از جمله اين نهادهای مالي که
توجه بسياری از کارشناسان و سرمايهگذاران را به خود جلب
نموده است ،صندوقهای سرمايهگذاری مشترک ميباشد.
طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران (مادۀ 1
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بند  ،)20صندوق سرمايهگذاری «نهادی مالي است که
فعاليت اصلي آن سرمايهگذاری در اوراق بهادار ميباشد و
مالکان آن به نسبت سرمايهگذاری خود ،در سود و زيان
صندوق شريکاند» (قانون بازار اوراق بهادار ،مصوب 84/9/2
مجلس شورای اسالمي).
در واقع صندوقهای سرمايهگذاری مشترک ،سهمالشرکه
را به واحدهای دارای مازاد فروخته و وجوه حاصله را برای
خريد سبدی از اوراق بهادار به کار ميگيرند .به لحاظ ترکيب
داراييهای کل ،آنها يک نهاد مالي غير سپردهپذير مهمي
هستند (مادورا .)34-33 :1388 ،امروزه صندوقهای
گوناگوني با توجه به نوع اهداف تعيين شده و حوزههای
فعاليتها خود در بازارهای مالي مختلف دنيا داير شدهاند.
صندوقهای سرمايهگذاری بينالمللي که اقدام به انتخاب
پرتفوی خود در کشورهای مختلف مينمايند از جمله آنها
ميباشند.
با اين حال اين صندوقها دارای ويژگيهای متفاوتي با
ساير نهادهای مالي بازار سرمايه هستندکه زمينه گسترش
فعاليت آنها را در بازارهای مالي مختلف دنيا فراهم نمودهاند
که مهمترين ويژگيهای اين صندوقها در ادامه ميآيد
(نظرپور و ابراهيمي.)71-70 : 1388 ،
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متغیر بودن
سرمایه و
نقدشوندگی
باال
قیمتگذای
روزانه واحد
سرمایه
گذاری

امکان
سرمایهگذا
ری مجدد

مدیریت
بیرونی

ویژگی های
صندوق های
سرمایه
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مشترک
صرفه
جویی در
مقیاس

عدم تضمین
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سرمایه
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سرمایه

گذاری

مدیریت
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پذیری و
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نمودار شمارۀ  :1ويژگيهای صندوقهای سرمايهگذاری مشترک

از آنجا که ابزارهای بهکارگرفته شده برای تجهيز و
تخصيص منابع مالي در صندوقهای معرفي شده مبتني بر
بهره (ربا) بودند .امکان بهکارگيری آنها توسط مسلمانان
جهت سرمايهگذاری نبود ،از سوی ديگر با توجه به ويژگي-
های متعددی که اين صندوقها جهت سرمايهگذاری و
توسعه بازارهای سرمايه داشتند ،نياز به استفاده از اين نهاد
مالي بيش از پيش نمايان ميشد تا اينکه نخستين صندوق
سرمايهگذاری مشترک اسالمي در سال 1986م در اياالت
متحده با نام صندوق امانه

1

تأسيس شد .اين صندوق به
1 - Amana Income Fund.

264

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

وسيله اعضای صندوق امين اسالمي امريکای شمالي 1شروع
به فعاليت کرد .صندوقي که بر درآمد مساجد اياالت متحده
نظارت دارد .در ادامه ،افزايش آگاهي و تقاضا برای
سرمايهگذاری طبق اصول شرع در سطح جهان باعث شد که
روند تأسيس صندوقهای سرمايهگذاری اسالمي شدت بگيرد
(همان.)67-66 :
حال با توجه به ويژگيهای صندوقهای سرمايهگذاری
مشترک و اهميت آنها در بازارهای مالي کشورها و
همچنين ضرورت ايجاد تنوع در بازارهای مالي به عنوان
امری تأثيرگذار در توسعه مالي و از سوی ديگر دستيابي به
رشد اقتصادی از طريق انباشت سرمايه از طريق جذب
سرمايهگذاری خارجي به عنوان يکي از الزامات بينالمللي
شدن بازار سرمايه کشور به طراحي صندوقهای سرمايه-
گذاری مشترک بينالمللي اسالمي داخلي و خارجي پرداخته
ميشود.
.5

طراحی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک

بینالمللی اسالمی
يکي از جنبههای مهم دگرگوني نظام مالي بينالمللي در
دهه اخير ،پيشي گرفتن سرمايهگذاری خارجي غير مستقيم
1 - NAIT.
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در سبد مالي بر گونههای مختلف سرمايهگذاری مستقيم
خارجي است که باعث افزايش چشمگير اهميت و نقش
بازارهای اوراق بهادار بهعنوان بستر اصلي تحرک سرمايههای
خصوصي در سطح بينالمللي شده است .اين دگرگوني
اساسي ،در عين حال با افزايش بيش از پيش نقش سرمايه-
گذاران نهادی در تحرک سرمايه و نهادينه شدن فرآيند
تبديل پسانداز به سرمايهگذاری همراه بوده است که خود
عامل مهمي در رونق سرمايهگذاری خارجي در سبد مالي به
شمار ميآيد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار،
.)5 :1386
يکي از الزامات بينالمللي شدن بازار سرمايه کشور ورود
سرمايهگذاران داخلي به بازارهای مالي بينالمللي و از سوی
ديگر ورود سرمايهگذاران خارجي به بازارهای مالي داخلي
ميباشد که اين امر نيازمند تکميل زيرساختهای مورد نياز
برای هر يک از اين گروهها ميباشد .با توجه به ويژگيهای
بيان شده برای صندوقهای سرمايهگذاری مشترک و
ضرورت بينالمللي شدن بازار سرمايه کشور بهمعرفي انواع
صندوقهای سرمايهگذاری مشترک با توجه به ظرفيتهای
بازار سرمايه کشور و الزامات مورد نياز در دو بخش مجزای
تجهيز منابع خارجي و تخصيص اين منابع در بازار سرمايه
داخلي و همچنين تجهيز منابع مالي داخلي و تخصيص آنها
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در بازارهای سرمايه خارجي ،که هر کدام از اين صندوقها
نيز به انواع مختلفي از جمله صندوقهای مبتني بر سهام و
صندوقهای مبتني بر اوراق بهادار اسالمي (صکوک) به
عنوان دو طيف حدی تقسيم ميشوند ،پرداخته ميشود.
 .5-1صندوقهایی برای تجهیز منابع مالی سرمایه-
گذاران خارجی و تخصیص این منابع در بازار سرمایه
داخلی
برخوردار ساختن بازار سرمايه ايران از منافع حاصل از
سرمايهگذاری خارجي بر روی اوراق بهادار ،مانند انتقال
دانش و فنون مديريت سرمايهگذاری ،توزيع مناسبتر
ريسک ،عمق بخشيدن به بازار ،افزايش ميزان نقدشوندگي
بازار ،افزايش قدرت تحليل مالي فعاالن بازار ،تسهيل و
بهبودی ساز و کار تأمين منابع مالي واحدهای سرمايهپذير
داخلي و بهسازی نظام مديريتي ،حسابداری و گزارشدهي
مالي شرکتها ،موجب توسعه بازار سرمايه و در نهايت رشد
و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد (همان .)32 :بنابراين با
توجه به اهميت جذب سرمايهگذاری غير مستقيم خارجي
( )FPIبه طراحي دو نوع صندوق سرمايهگذاری مشترک
اسالمي با هدف سرمايهگذاری در بازار سهام و همچنين
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سرمايهگذاری در بازار اوراق بهادار اسالمي (صکوک) در بازار
سرمايه داخل ايران پرداخته ميشود.
 .5-1-1صندوق سرمايهگذاری مشترک سهام شرکتهای
ايراني
يکي از ابزارهای که در بازار سرمايه کشورهای مختلف
خصوصاً بازار سرمايه ايران مورد معامله قرار ميگيرد ،اوراق
سهام ميباشد .اوراق سهام از جمله قديميترين ابزارهای
مالي ميباشد که در بازار سرمايه جهت تأمين مالي شرکت-
های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .اين امر در ايران
نيز به همين منوال بوده است و در سالهای مختلف مورد
استفاده شرکتهای مختلف جهت تأمين مالي قرار گرفته
است .با اين حال در سالهای اخير در پي افزايش رشد
برنامههای خصوصيسازی بر طبق اصل  44قانون اساسي اين
امر (عرضه عمومي اوراق سهام) روند جدیتری به خود
گرفته است .بنابراين بازار سهام ايران به دليل تنوع اوراق
منتشر شده و همچنين ويژگيهای ممتاز خود از جمله
مبتني بر شرع مقدس اسالم بودن آنها ميتواند مورد توجه
تعداد قابل توجهي از سرمايهگذاران خارجي قرار گيرد که
اين امر ميتواند در چارچوب صندوقهای سرمايهگذاری
مشترک سهام شرکتهای ايراني انجام گيرد .نحوه کار اين
صندوقها که از يک طرف به جذب منابع مالي سرمايه-
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گذاران خارجي و از طرفي ديگر تخصيص اين منابع در بازار
سهام داخلي ايران عمل مينمايد بهطور کلي در نمودار زير
نشان داده شده است.

بازار سهام ايران

بازار سهام بينالمللي

6

سهام شرکتهای ایرانی

3

4

سرمايهگذاران خارجي

صندوق سرمایهگذاری مشترک

2

شرکت تأمين سرمايه

5

5

1
مؤسسه رتبهبندی

نمودار شمارۀ  :2صندوق سرمايهگذاری مشترک سهام شرکتهای
ايران

فرايند و روابط صندوق سرمايهگذاری مشترک سهام شرکت-
های ايراني:
صندوق سرمايهگذاری سهام شرکتهای ايراني،
.1
اسناد الزم از جمله اميدنامه را برای گرفتن رتبه اعتباری
صندوق ،در اختيار مؤسسه رتبهبندی اعتباری قرار ميدهد
و مؤسسه رتبهبندی ،با توجه به اعتبار ارکان صندوق
سرمايهگذاری مشترک سهام شرکتهای ايراني اقدام به
تعيين رتبه اعتباری واحدهای سرمايهگذاری صندوق
مينمايد؛
صندوق پس از تعيين رتبۀ اعتباری واحدهای
.2
سرمايهگذاری خود از سوی مؤسسه رتبهبندی اقدام به
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تأمين مالي از طريق شرکتهای تأمين سرمايه فعال در
خارج از کشور مينمايد (در اين مرحله شرکت تأمين
سرمايه بر اساس قيمت اسمي واحدهای سرمايهگذاری
صندوق اقدام به پذيرهنويسي واحدهای سرمايهگذاری
مينمايد) و صندوق وجوه حاصل از فروش واحدهای
سرمايهگذاری به قيمت اسمي را از شرکت تأمين سرمايه
دريافت مينمايد؛
شرکت تأمين سرمايه اقدام به فروش نقدی
.3
واحدهای سرمايهگذاری صندوق سرمايهگذاری مشترک
سهام شرکتهای ايراني در بازار سهام بينالمللي مينمايد؛
سرمايهگذاران خارجي با توجه به روحيات و اهداف
.4
خود با پرداخت وجوه خود اقدام به خريد واحدهای
سرمايهگذاری صندوق سرمايهگذاری مشترک سهام
شرکتهای ايراني مينمايند؛
سرمايهگذاران خارجي در صورتي که بخواهند
.5
واحدهای سرمايهگذاری خود را به وجه نقد تبديل نمايند
ميتوانند اين عمل را از دو طريق فروش در بازار سهام (به
قيمت روز) و يا به خود صندوق (به قيمت ارزش خالص
دارايي ( 1)NAVکه روزانه توسط صندوق بر اساس
 -1خالص ارزش دارایی ( )NAVیک سهم ،قیمتی است برای سهام شرکت سرمایه-
گذاری (صندوق سرمایه گذاری مشترک) است که بر قیمت روز یا برآوردی از قیمت
منصفانه داراییها و اوراق بهادار شرکت استوار است .این قیمت در واقع ،برآوردی از

ارزش ذاتی یک سهم شرکت سرمایهگذاری را نشان میدهد و از تقسیم خالص دارایی-

ها (مازاد دارایی بر بدهی شرکت) بر تعداد سهام منتشره موجود در دست سهامداران به-
ترتیب زیر حاصل میشود:
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پرتفوی خود صندوق اعالم ميشود) بفروشند و نقدينگي
خود را بهدست آورند؛
صندوق سرمايهگذاری مشترک سهام شرکتهای
.6
ايراني وجوه بهدست آمده حاصل از پذيره نويسي واحدهای
سرمايهگذاری صندوق نزد شرکت تأمين سرمايه را به
خريد سهام شرکتهای ايراني در بازار سهام ايران
اختصاص ميدهد؛
 .5-1-2صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار
اسالمي (صکوک) شرکتهای ايراني
پس از پيروزی انقالب اسالمي ايران در سال  1357و
تغيير نوع حکومت و قوانين ،يکي از بخشهايي که تأکيد
جدی از سوی رهبر کبير انقالب اسالمي حضرت امام
خميني(ره) برای تغيير عملکرد آن وجود داشت ،بازارهای
مالي خصوصاً نظام بانکي بود .اين تالشها در سال  1362با
تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا به بار نشست و از
حدود يک سال بعد از تصويب اين قانون که وارد بعد
عملياتي شد ربا از نظام مالي جمهوری اسالمي ايران حذف
ارزش کل بدهی−ارزش کل داراییها و اوراق بهادار
تعداد سهام منتشر شده نزد سهامداران

=NAV

این قیمت تحت تأثیر خالص ارزش داراییهای شرکت میباشد و به این ترتیب ،با تغییر
قیمت بازار اوراق بهادار موجود در سبد ،بهطور مرتب و روزانه دچار نوسان میشود
(مشاوران و کارشناسان مدیریت پژوهش.)72 :1392 ،
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گرديد و عقود اسالمي (قرضالحسنه ،عقود مشارکتي و عقود
مبادلهای) و سرمايهگذاری مستقيم ،مورد تأييد شريعت و
فقه اسالمي جهت پر کردن اين خالء مورد استفاده قرار
گرفت.
با حذف ربا از سيستم مالي کشور امکان بهکارگيری
ابزارهای مبتني بر آن نيز نبود .از جمله اين ابزارها اوراق
قرضه بهعنوان پرکاربردترين ابزار مالي جهت تأمين مالي
دولت و ساير شرکتها بود .با حذف اين ابزار مهم از سيستم
مالي کشور کارشناسان مالي داخلي همگام و در مواقعي
پيشقدمتر از کارشناسان مالي اسالمي ساير کشورها در
صدد طراحي ابزارهای مالي جايگزين جهت پر کردن خالء
موجود بودند .نتايج اين تالشهای طراحي ابزارهای مالي
اسالمي با عنوان صکوک بر اساس عقود مختلف مورد تأييد
شريعت بود .در واقع اين ابزارها امروزه بهعنوان ابزارهای مالي
با تنوع و پايههای علمي قوی توانسته است مورد توجه
بازارهای مالي جهاني قرار گيرد و ساالنه حجم زيادی از اين
ابزارها در بازارهای مالي معتبر دنيا جهت رفع نيازهای بنگاه-
های کشورهای اسالمي و غير اسالمي معتقد به کارا بودن
اين ابزارها ،مورد استفاده قرار گرفته است.
اين امر در ايران نيز با اوراق بهادار اسالمي (صکوک)
مشارکت شروع و با طراحي ساير ابزارهای مختلف (صکوک
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اجاره ،سلف ،مرابحه ،استصناع و  )...همچنان ادامه دارد.
گسترش بهکارگيری اين ابزارهای مالي ميتواند زمينه جذب
سرمايهگذاران را فراهم نمايد .حال با توجه به نوپا بودن اين
بازار و عالقمندی سرمايهگذاران خارجي جهت سرمايهگذاری
در اين ابزارها به دليل ويژگيهای مختص به خود (مبتني بر
شريعت ،مبتني بر دارايي و بدهي واقعي و  )...بهرهگيری از
ظرفيت صندوقهای سرمايهگذاری مشترک ميتواند ،حرک
بهسوی بينالمللي شدن بازار سرمايه را تسهيل نمايد .نحوه
کار اين صندوقها که تحت عنوان صندوق سرمايهگذاری
مشترک اوراق بهادار اسالمي (صکوک) شرکتهای ايراني
معرفي ميگردد ،به صورت کلي به شکلي است که در نمودار
زير ديده ميشود.

بازار اوراق بهادار

ایران

اسالمی (صکوک)

1

بازار سهام بينالمللي

6

های ایرانی

3

4

سرمايهگذاران خارجي

صندوق سرمایهگذاری
مشترک صکوک شرکت

2

شرکت تأمين سرمايه

5

5

مؤسسه رتبهبندی

نمودار شمارۀ  :3صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار اسالمي
(صکوک) شرکتهای ايراني
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فرايند و روابط فعاليت صندوق سرمايهگذاری مشترک
اوراق بهادار اسالمي (صکوک) شرکتهای ايراني
.1

.2

.3

.4
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صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار اسالمي
(صکوک) شرکتهای ايراني ،اسناد الزم از جمله اميدنامه
را برای گرفتن رتبه اعتباری صندوق ،در اختيار مؤسسه
رتبهبندی اعتبار قرار ميدهد و مؤسسه رتبهبندی ،با توجه
به اعتبار ارکان صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار
اسالمي (صکوک) شرکتهای ايراني اقدام به تعيين رتبه
اعتباری واحدهای سرمايهگذاری صندوق مينمايد؛
صندوق پس از تعيين رتبۀ اعتباری واحدهای سرمايه-
گذاری خود از سوی مؤسسه رتبهبندی اقدام به تأمين
مالي از طريق شرکتهای تأمين سرمايه فعال در خارج از
کشور مينمايد (در اين مرحله شرکت تأمين سرمايه بر
اساس قيمت اسمي واحدهای سرمايهگذاری صندوق اقدام
به پذيرهنويسي واحدهای سرمايهگذاری مينمايد) و
صندوق وجوه حاصل از فروش واحدهای سرمايهگذاری به
قيمت اسمي را از شرکت تأمين سرمايه دريافت مينمايد؛
شرکت تأمين سرمايه اقدام به فروش نقدی واحدهای
سرمايهگذاری صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار
اسالمي (صکوک) شرکتهای ايراني در بازار سهام بين-
المللي مينمايد؛
سرمايهگذاران خارجي با توجه به روحيات و اهداف خود با
پرداخت وجوه اقدام به خريد واحدهای سرمايهگذاری
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صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار اسالمي
(صکوک) شرکتهای ايراني مينمايند؛
 .5سرمايهگذاران خارجي در صورتي که بخواهند واحدهای
سرمايهگذاری خود را به وجه نقد تبديل نمايند ميتوانند
اين عمل را از دو طريق فروش در بازار سهام (به قيمت
روز) و يا به خود صندوق (به قيمت ارزش خالص دارايي
( )NAVکه روزانه توسط صندوق بر اساس پرتفوی خود
صندوق اعالم ميشود) بفروشند؛
 .6صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار اسالمي
(صکوک) شرکتهای ايراني وجوه بهدست آمده حاصل از
پذيرهنويسي واحدهای سرمايهگذاری صندوق نزد شرکت
تأمين سرمايه را با توجه به اساسنامه و اهداف خود اقدام
به خريد انواع اوراق بهادار اسالمي (صکوک) انتتشار يافته
در بازار اوراق بهادار اسالمي ايران مينمايد؛
 .5-2صندوقهایی برای تجهیز منابع سرمایهگذاران
داخلی و تخصیص این منابع در بازارهای مالی
بینالمللی
ورود به بازارهای جهاني برای سرمايهگذاران داخلي مي-
تواند به عنوان يک امر مهم تلقي گردد به اين صورت که اين
سرمايهگذاران به بازارهای داخلي محدود نبوده و زمينه
مناسب جهت انتخاب پرتفوی با ريسک پايين و بازده باال را
فراهم مينمايد .بهطور طبيعي ،استفاده از فرصتهای
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سرمايهگذاری در فضای اقتصاد جهاني بهعنوان اولويتي
راهبردی در سرمايهگذاری بخش دولتي و خصوصي مورد
توجه است (راعي و فاضليان )67 :1391 ،و اين امر امکان-
پذير نخواهد بود جزء با توسعه بازارهای مالي بهطور عام و
بازار سرمايه بهطور اخص .با گسترش بازارهای مالي ،امکان و
زمينههای مختلف سرمايهگذاری شکل ميگيرد و بخش
خصوصي ميتواند انواع راهکارهای متناسب با نيازهای خود
برای پسانداز در شرايط با ريسک کمتر را انتخاب کند .هم-
چنين از طريق تجهيز منابع حاصل از وجوه پس-
اندازکنندگان و هدايت آنها به فعاليتهای اقتصادی سودآور
و دارای ارزشافزوده باال ،ميتواند باعث افزايش رشد
اقتصادی شود (اکبريان و حيدریپور .)45 :1388 ،بر اين
اساس توجه به نيازهای سرمايهگذاران داخلي جهت انتخاب
سبد اوراق بهادار خود بر اساس نوع اهداف و ساليق ميتواند
نقش تأثيرگذاری در گسترش بازارهای مالي و رشد پسانداز
ملي و جهتدهي منابع مالي از بازارهای غير رسمي به سمت
بازارهای رسمي داشته باشد .اين امر ميتواند از طريق
ظرفيتهای موجود در صندوقهای سرمايهگذاری مشترک تا
حدودی محقق گردد .طراحي صندوقهای سرمايهگذاری
مشترک بهمنظور پاسخگويي به نيازهای سرمايهگذاران
داخلي که عالقمندند بخشي از سبد انتخابي خود را به
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بازارهای بينالمللي اختصاص دهند يک امر ضروری ميباشد
که در ادامه بهمانند بخش قبل دو نوع از اين صندوقها به
عنوان نمونه معرفي ميگردند .در واقع اين صندوقها از يک
طرف به تجهيز منابع مالي سرمايهگذاران داخلي ميپردازد و
از طرف ديگر اين منابع را جهت خريد سهام و اوراق بهادار
اسالمي (صکوک) در بازارهای بينالمللي بهکار ميگيرند.
 .5-2-1صندوق سرمايهگذاری مشترک سهام بينالمللي
اسالمي
امروز کشورهای توسعهيافته و نوظهور بسياری وجود دارد
که در آنها بازارهای سرمايه رو به رشد و با تنوع بسيار
باالی سهام مواجه هستند که اين اوراق ميتوانند برای
بسياری از سرمايهگذاران داخلي جذاب باشد .بهگونهای که
در کنار خريد اوراق بهادار بازارهای داخلي بخشي از سرمايه
خود را به اين اوراق اختصاص دهند .اين امر ميتواند با توجه
به ظرفيتهای معرفي شده برای صندوقهای سرمايهگذاری
مشترک روند رو به رشدتری در حال حاضر پيدا نمايد.
بنابراين در ادامه جهت پاسخگويي به نيازهای اين گروه از
سرمايهگذاران داخلي به معرفي صندوق سرمايهگذاری
مشترک سهام بينالمللي اسالمي پرداخته ميشود .نحوه کار
اين صندوقها به صورتي ميباشد که در نمودار زير ديده
ميشود.
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بازار سهام بينالمللي

1

بازار سهام ايران

6

سهام بینالمللی اسالمی

3

4

مؤسسه رتبهبندی

نمودار شمارۀ  :4صندوق سرمايهگذاری مشترک سهام بينالمللي
اسالمي

فرايند و روابط فعاليت صندوق سرمايهگذاری مشترک
سهام بينالمللي اسالمي
 .1صندوق سرمايهگذاری سهام بينالمللي اسالمي ،اسناد الزم
از جمله اميدنامه را برای گرفتن رتبه اعتباری واحدهای
سرمايهگذاری صندوق ،در اختيار مؤسسه رتبهبندی اعتبار
قرار ميدهد و مؤسسه رتبهبندی ،با توجه به اعتبار ارکان
صندوق سرمايهگذاری سهام بينالمللي اسالمي اقدام به
تعيين رتبه اعتباری واحدهای سرمايهگذاری صندوق
مينمايد؛
 .2صندوق پس از تعيين رتبۀ اعتباری واحدهای سرمايه-
گذاری خود از سوی مؤسسه رتبهبندی اقدام به تأمين
مالي از طريق شرکتهای تأمين سرمايه فعال در داخل
کشور مينمايد (در اين مرحله شرکت تأمين سرمايه بر
اساس قيمت اسمي واحدهای سرمايهگذاری صندوق اقدام
به پذيرهنويسي واحدهای سرمايهگذاری مينمايد)؛ در واقع
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سرمايهگذاران داخلي

صندوق سرمایهگذاری مشترک

2

شرکت تأمين سرمايه

5

5
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.3

.4

.5

.6

با فروش واحدهای سرمايهگذاری به قيمت اسمي وجوه
نقد از شرکت تأمين سرمايه دريافت مينمايد؛
شرکت تأمين سرمايه اقدام به فروش نقدی واحدهای
سرمايهگذاری صندوق سرمايهگذاری سهام بينالمللي
اسالمي در بازار سهام داخل کشور مينمايد و وجوه حاصل
از فروش اين اوراق را دريافت ميکند؛
سرمايهگذاران داخلي با توجه به روحيات و اهداف خود
اقدام به خريد نقدی واحدهای سرمايهگذاری صندوق
سرمايهگذاری سهام بينالمللي اسالمي مينمايند؛
سرمايهگذاران داخلي در صورتي که بخواهند واحدهای
سرمايهگذاری خود را به وجه نقد تبديل نمايند ميتوانند
اين عمل را از دو طريق فروش در بازار سهام (به قيمت
روز) و يا به خود صندوق (به قيمت ارزش خالص دارايي
( )NAVکه روزانه توسط صندوق بر اساس پرتفوی خود
صندوق اعالم ميشود) بفروشند و وجوه مورد نياز خود را
دريافت نمايند؛
صندوق سرمايهگذاری سهام بينالمللي اسالمي وجوه به-
دست آمده حاصل از پذيرهنويسي واحدهای سرمايهگذاری
صندوق را جهت خريد سهام مورد تأييد شريعت از
بازارهای سهام بينالمللي تخصيص ميدهد؛
 .5-2-2صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار

اسالمي (صکوک) بينالمللي
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امروزه حجم عظيمي از منابع مالي از طريق اين ابزارهای
مالي اسالمي (صکوک) تجهيز و تخصيص ميشود .در واقع
ويژگيهای متمايز اين ابزارها که مبتني بر عقود شرعي مي-
باشند ،زمينهی اين امر را فراهم نموده است .حال با گسترش
اين ابزارهای مالي در سطح بازارهای جهاني ضرورت ورود به
اين بازارها برای سرمايهگذاران داخلي در راستای بينالمللي
شدن بازار سرمايه و در چارچوب امر جهاني شدن نيازمند
طراحي و معرفي نهادهايي جهت کمک به اين امر و تسهيل
در روند آن بيش از پيش اهميت مييابد .از جمله اين نهادها
همچنان که قبالً بيان گرديد ،صندوقهای سرمايهگذاری
مشترک ميباشد .نحوه کار صندوق سرمايهگذاری مشترک
اوراق بهادار اسالمي (صکوک) بهصورت کلي در نمودار زير
ميآيد.

بازار سهام بينالمللي

1

بازار سهام ايران

6

سهام بینالمللی اسالمی

3

4

مؤسسه رتبهبندی

نمودار شمارۀ  :5صندوق سرمايهگذاری مشترک صکوک بينالمللي
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سرمايهگذاران داخلي

صندوق سرمایهگذاری مشترک

2

شرکت تأمين سرمايه

5
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.1

.2

.3

.4

فرايند و روابط فعاليت صندوق سرمايهگذاری مشترک
اوراق بهادار اسالمي (صکوک) بينالمللي
صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار اسالمي
(صکوک) بينالمللي ،اسناد الزم از جمله اميدنامه را برای
گرفتن رتبه اعتباری صندوق ،در اختيار مؤسسه رتبهبندی
اعتبار قرار ميدهد و مؤسسه رتبهبندی ،با توجه به اعتبار
ارکان صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار اسالمي
(صکوک) بينالمللي اقدام به تعيين رتبه اعتباری
واحدهای سرمايهگذاری صندوق مينمايد؛
صندوق پس از تعيين رتبۀ اعتباری واحدهای سرمايه-
گذاری خود از سوی مؤسسه رتبهبندی اقدام به تأمين
مالي از طريق شرکتهای تأمين سرمايه فعال در داخل
کشور مينمايد (در اين مرحله شرکت تأمين سرمايه بر
اساس قيمت اسمي واحدهای سرمايهگذاری صندوق اقدام
به پذيرهنويسي واحدهای سرمايهگذاری مينمايد) و از اين
طريق وجوه مورد نياز برای خريد اوراق بهادار اسالمي
(صکوک) بهدست ميآورد؛
شرکت تأمين سرمايه اقدام به فروش واحدهای سرمايه-
گذاری صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار اسالمي
(صکوک) بينالمللي در بازار سهام داخل ايران مينمايد و
از اين طريق وجوه مورد نياز خود را بهدست ميآورد؛
سرمايهگذاران داخلي با توجه به روحيات و اهداف خود
اقدام به خريد نقدی واحدهای سرمايهگذاری صندوق
سرمايهگذاری اوراق بهادار (صکوک) بينالمللي مينمايند؛
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 .5سرمايهگذاران داخلي در صورتي که بخواهند واحدهای
سرمايهگذاری خود را به وجه نقد تبديل نمايند ميتوانند
اين عمل را از دو طريق فروش واحدهای سرمايهگذاری در
بازار سهام (به قيمت روز) و يا به خود صندوق (به قيمت
ارزش خالص دارايي ( )NAVکه روزانه توسط صندوق بر
اساس پرتفوی خود صندوق اعالم ميشود) بفروشند و از
اين طريق به نقدينگي مورد نياز خود دست يابند؛
 .6صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار اسالمي
(صکوک) بينالمللي وجوه بهدست آمده حاصل از پذيره
نويسي واحدهای سرمايهگذاری صندوق را در چارچوب
اساسنامه صندوق به خريد اوراق بهادار اسالمي (صکوک)
از بازارهای اوراق بهادار بينالمللي اختصاص ميدهد ،اين
اوراق بايد مورد تأييد فقه اماميه باشند که نظارت بر اين
امر ميتواند از طريق شورای شريعت مورد تأييد بازارهای
مالي داخل کشور انجام شود؛
 .6مزایای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
بینالمللی اسالمی
صندوقهای متنوع طراحي شده دارای مزايای متعددی
برای بازارهای مالي داخلي و همچنين سرمايهگذاران داخلي
ميباشد که در ادامه مهمترين اين مزايا معرفي ميگردد.

أ.

ايجاد وجه بينالمللي:از جمله مهمترين مزايايي که

صندوقهای معرفي شده برای اقتصاد ملي و خصوصاً
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بازارهای مالي کشور فراهم مينمايد ايجاد وجه بينالمللي
ميباشد که اين امر از طريق معرفي ظرفيتهای موجود در
بازارهای مالي کشور بهعنوان کشوری که تمام فعاليتهای
مالي آن مبتني بر شريعت ميباشد فراهم خواهد شد.

ب.

حرکت در جهت همگرايي منطقهای و بينالمللي :از

ديگر مزايای صندوقهای سرمايهگذاری مشترک اسالمي
بينالمللي حرکت در جهت همگراييهای منطقهای و بين-
المللي ميباشد که اين امر ريسک سرمايهگذاری در داخل
کشور برای سرمايهگذاران خارجي و همچنين ريسک
سرمايهگذاران داخلي جهت سرمايهگذاری در بازارهای
خارجي را کاهش ميدهد.

ت.

کمک به انجام سياستهای مالي دولت :در واقع

صندوقهای سرمايهگذاری ايراني طراحي شده ميتوانند
دولت را در تأمين منابع مالي جهت انجام پروژههای عمراني
خود ياری نماييد .اين امر به اين طريق ميباشد که دولت
جهت بهدست آودن منابع مالي ارزی مشخصي اقدام به
فروش اوراق بهادار مورد نظر برای تأمين مالي طرح به
صندوق سرمايهگذاری مشترک اورا ق بهادار اسالمي
(صکوک) ايراني مينمايد.

ث.

کمک به انجام سياستهای پولي بانک مرکزی :بانک

مرکزی در راستای انجام سياستهای پولي خود ميتواند از
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واحدهای سرمايهگذاری که صندوقهای سرمايهگذاری
مشترک بينالمللي اسالمي در بازار سهام داخل کشور انتشار
ميدهند استفاده نمايد .به اين طريق که در زمان نياز به
اعمال سياست پولي انبساطي اقدام به خريد واحدهای
سرمايهگذاری صندوقهای سرمايهگذاری مشترک بينالمللي
اسالمي از سرمايهگذاران مينمايند .در هنگام سياست پولي
انقباضي نيز اقدام به فروش اين واحدهای سرمايهگذاری در
بازار سهام مينمايند که از اين طريق تا حدودی نقدينگي
مازاد بازار را جمعآوری و بلوکه مينمايد .در واقع اين روش-
ها ميتوانند بهعنوان مکمل ابزارهای سياستهای پولي
موجود مورد استفاده قرار گيرد.

ج.

افزايش عمق بازارهای مالي داخلي :در بسياری از

موارد سرمايهگذاران داخلي به دليل عدم وجود تنوع در بازار
سرمايه اقدام به سرمايهگذاری منابع مازاد خود در بازارهای
غير رسمي و يا خارجي مينمايند .اين در حالي است که با
راهاندازی اين صندوقها ميتواند تا حدودی نظر برخي از
آنها را جهت ورود منابع خود به بازار سرمايه داخل کشور
فراهم نمود که اين امر زمينه افزايش عمق بازارهای مالي از
طريق افزايش تنوع اوراق مورد معامله و همچنين افزايش
تعداد سرمايهگذاران را فراهم مينمايد.
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ح.

متنوع نمودن سبد دارايي سرمايهگذاران داخلي:

ايجاد تنوع در سبد دارايي سرمايهگذاران بهعنوان يکي از
نمادهای بازارهای مالي کارا ميباشد که اين امر زمينه
افزايش عمق بازارهای مالي را فراهم مينمايد .صندوقهای
سرمايهگذاری مشترک اسالمي بينالمللي معرفي شده ،در
راستای افزايش تنوع ابزارهای مالي ميتواند گامهای مؤثری
بردارند.

خ.

کاهش هزينه معامالت برون مرزی :با توجه به

استقرار صندوقهای سرمايهگذاری مشترک بينالمللي
اسالمي معرفي شد در بازار سرمايه داخل کشور ،اين امر
زمينه کاهش هزينه معامالت برون مرزی عالقمندان به
سرمايهگذاری در بازارهای مالي بينالمللي فراهم مينمايد.
در واقع اين امر از طريق جهت دهي به منابع مالي داخلي در
مسير صحيح از خروج سرمايه به طريق ناصحيح از کشور
جلوگيری مينمايد.
.7

چالشهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک

بینالمللی اسالمی
طرح هر ايدهای در ابتدای شکلگيری و اجرايي شدن
همراه با چالشهايي ميباشد که رفع اين چالشها ميتواند
زمينه توسعه و گسترش اين امر و حرکت رو به جلو بهمنظور
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خلق ايدههای جديدتر برای بهرهگيری از ظرفيتهای موجود
در بازارهای مالي کشور را فراهم نمايد .صندوقهای سرمايه-
گذاری مشترک بينالمللي اسالمي طراحي شده از اين قاعده
مستثني نميباشد که نيازمند معرفي چالشهای پيشرو و
ارايه راهکار جهت رفع اين چالشها ميباشد .بنابراين در
ادامه در سه بخش مجزا (اقتصادی ،شرعي و قانوني) به بيان
چالشهای پيشروی صندوقهای سرمايهگذاری مشترک
بينالمللي اسالمي معرفي شده ،پرداخته ميشود.
 .6-1چالشهای اقتصادی
از جمله چالشهای اقتصادی که در راستای شکلگيری
اين صندوقها ميتوان متصور بود موارد زير ميباشد.

أ.

سرايت بحران :هر چند که باز بودن بازارهای مالي

داخلي به روی رقابت بينالمللي ،موجب جذب بيشتر
سرمايه به کشورهای در حال توسعه ميشود و رشد را در آن
کشورها باال ميبرد ،ولي در عين حال ،بزرگي حجم سرمايه
نيز موجب ميشود که در هنگام بحران ،سرمايهگذاران تالش
بيشتری برای باز پسگيری سرمايههای خود انجام دهند و
اين وضعيت ،نوسانات اقتصادی را در اين کشورها باال برده و
موجب بروز بحران ناگهاني ميشود (سيدعلي اکبر:1383 ،
.)64
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برای جلوگيری از اين امر و کاهش اثرات مخرب ناشي از
بحرانها مالي و سرايت اين بحرانها به بازارهای مالي داخلي
ميتوان اقدام به گسترش دامنه انتخاب ابزارهای مالي از
کشورها و بازارهای مختلف نمود .با اين حال در کنار اين امر
ميتواند به بررسي وضعيت بازارهای مالي کشورهای مختلف
از نظر ثبات سياسي ،اقتصادی و همچنين عملکرد بازارهای
مالي اين کشورها در گذشته پرداخت که اين عوامل ميتواند
تا حدودی از اثرات منفي ناشي از سرايت و گسترش بحران
بکاهد.

ب.

ريسک نرخ ارز:يکي از منشأهای مهم ريسک در

سرمايهگذاری بينالمللي نرخ ارز است (التون و ديگران،
 .)501 :1391اين امر در ارتباط با سرمايهگذاری در
صندوقهای سرمايهگذاری مشترک بينالمللي اسالمي بيان
شده نير مطرح ميباشد .در واقع وجود اين ريسک ميتواند
در مواردی سرمايهگذاران را از سرمايهگذاری در بازارهای
مالي خصوصاً سرمايهگذاری از طريق اين صندوقها در
بازارهای مالي بينالمللي منصرف نمايد .مديران صندوقها
ميتوانند جهت مديريت و کاهش ريسک نرخ ارز ،سرمايه-
گذاران را با بهرهگيری از تکنيکها مديريت و کاهش ريسک
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نرخ ارز در مديريت ريسک نرخ ارز از طريق اختيارات و
آپشنها 1ياری نمايند.

ت.

ناقص بودن نهادهای مالي بازار سرمايه :از ديگر

چالشهای ممکن پيشروی صندوقهای سرمايهگذاری
مشترک بينالمللي اسالمي معرفي شده جهت بينالمللي
نمودن بازار سرمايه ناقص بودن بازارهای مالي کشور ايران و
ديگر کشورها از جمله کشورهای اسالمي به عنوان مهمترين
بازارهای هدف جهت سرمايهگذاری و انتخاب سبد دارايي
ميباشد .بر اين اساس بسياری از اقتصاددانان اعتقاد دارند
که کشورها نبايد قبل از پايهريزی مجموعهای از نهادهای
اساسي ،جريانهای سرمايه بينالمللي را آزاد کنند ،عدهای
ديگر از اقتصاددانان تأکيد کردهاند که آزادسازی جريانهای
سرمايه موجد انگيزههايي برای تقويت نهادهای بخش مالي
درکشورها است و ميتواند در راستای اصالح نظام مالي قرار
بگيرد (طيبي و ديگران .)1 :1387 ،بنابراين قبل از راهاندازی
اين صندوقها تکميل بازار سرمايه از طريق نهادهای که
وجود آنها برای يک بازار سرمايه ضرورت است ،پيشنهاد
 - 1ورود به قرارداد آتی می تواند بازده مورد انتظار را تحت تأثیر قرار دهد .ورود به
قرارداد آتی میتواند بازده مورد انتظار را کاهش دهد .عالوه بر این ممکن است
حدسها و باورهای سرمایهگذار در مورد تغییرات نرخ ارز ،متفاوت از حدسهای او

درباره قیمت های بازار باشد .در این مورد کاهش بازده مورد انتظار ممکن است سرمایه-
گذار را به عدم حذف ریسک نرخ ارز سوق دهد (التون و همکاران)541 :1391 ،
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ميگردد .از جمله اين نهادها که در بازار سرمايه ايران و
بسياری از کشورهای اسالمي خالء آنها مشهود ميباشد،
مؤسسههای رتبهبندی است.

ث.

تحريمهای اقتصادی:از ديگر چالشهای پيشروی

بينالمللي شدن بازار سرمايه کشور و استفاده از ظرفيتهای
موجود در بازارهای مالي دنيا از طريق صندوقهای طراحي
شده تحريمهای ظالمانه اقتصادی کشورهای غربي خصوصاً
آمريکا عليه کشورمان ميباشد .برای رفع اين مشکل قبل از
برداشته شدن تحريمها در پي مذاکرات هستهای بين ايران و
قدرتهای جهاني (کشورهای  )1+5استفاده از ظرفيت
کشورهای مسلمان که دارای منافع مشترک با ايران هستند
ميتواند به عنوان راهکار پيشنهادی برای دور زدن تحريمها
و ورود به بازارهای جهاني مورد استفاده قرار گيرد .به اين
صورت که اقدام به راهاندازی اين صندوقها با همکاری کشور
عمان با مديريت آن کشور و با ثبت شرکت در بازارهای مالي
همچون بورس بينالمللي دبي و يا ابوظبي اشاره کرد که اين
امر ميتواند زمينه جذب منابع مالي ايرانيان بسياری که در
اين کشور و کشورهای ديگر ساکن هستند ،فراهم نمايد .از
سوی ديگر وجود اين صندوقها ميتواند منابع الزم را از
سوی سرمايهگذران داخلي در بازار اوراق بهادار بينالمللي
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آنها فراهم نمايد .1در واقع اهميت اين بحث از آنجا بيشتر
ميشود که امروزه تکنولوژی و الکترونيک به عنوان عاملي
تأثيرگذار در بينالمللي شدن بازارهای مالي مورد استفاده
ميباشد .بنابراين صندوقهای طراحي شده ميتوانند از اين
ظرفيت در راستای گسترش محدوده فعاليت خود با کمترين
هزينه استفاده نمايند .با اين حال در صورت برداشته شدن
تحريمهای ظالمانه اقتصادی در چارچوب توافق با کشورهای
طرف مذاکرات هستهای صندوقهای معرفي شده در رابطه با
بينالمللي شدن بازار سرمايه بيش از پيش اهميت مييابند و
بهعنوان يکي از نقاط قوت بازار سرمايه کشور ميتوانند مورد
استفاده قرار گيرند.
 .6-2چالشهای شرعي
با توجه به اينکه ابزارهايي که برای تجهيز و تخصيص
منابع مالي توسط صندوقهای سرمايهگذاری مشترک
بينالمللي اسالمي معرفي شده مبتني بر فقه معامالت
 - 1برقراری ارتباط میان شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران با
کارگزاران عضو بورس دبی و بورس ابوظبی و همچنین ایجاد دفتر بازاریابی و جذب

سرمایههای خارجی در مرکز مالی بینالمللی دبی در دست پیگیری است که به نظر می-
رسد با توجه به حضور تعداد قابل توجهای از سرمایهگذاران ایرانی در کشور امارات
متحده عربی ،این روش سازوگار مناسبی برای انتقال سرمایه آنان به داخل کشور باشد.
البته پیش بینی تمهیدات مناسب برای معامله ،تسویه و پایاپای و نیز نقل و انتقال وجوه و
عملیات ارزی مربوط به سرمایهگذاران در این روش از اهمیت خاصل برخوردار خواهد
بود (معاونت اقتصادی :1386 ،ص )9
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اسالمي ميباشند؛ ضرورت توجه به رعايت مسايل شرعي در
انتخاب سبد اوراق بهادار در صندوقها به عنوان يک ضرورت
مطرح ميباشد که عدول از اين امر ريسک شريعت را به-
دنبال دارد.

أ.

ريسک شريعت :از جمله مهمترين چالشهای که

نظام مالي اسالمي در راستای بينالمللي شدن و ارايه
راهکارهای يکدست برای بازارهای مالي اسالمي مختلف
وجود مذاهب فقهي متعدد و نبود تفسير واحدی در
چارچوب اين ديدگاههای فقهي در مورد مسايل مالي مي-
باشد .بر اين اساس توجه به الزامات شرعي از سوی رکن
نظارت صندوق و مديريت به عنوان يکي از مسايل مهم بايد
مورد توجه قرار گيرد .به اين طريق که مديريت در هنگام
خريد اوراق بهادار مختلف در پرتفوی صندوق به اين امر
توجه نمايد که اوراق منتشر شده بر اساس فقه اماميه مي-
باشد يا خير .برای رفع اين چالش پيشنهاد ميگردد که در
کنار اقدامات نظارتي متعارف که در صندوقهای سرمايه-
گذاری مشترک صورت ميپذيرد ،رکن نظارت شرعي مستقل
جهت نظارت بر امر تجهيز و تخصيص منابع مالي اين
صندوقها بهکار گرفته شود.
 .6-3چالشهای حقوقي
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از ديگر چالشهای که در ارتباط با بينالمللي شدن بازار
سرمايه از طريق صندوقهای سرمايهگذاری مشترک بين-
المللي اسالمي طراحي شده ميتواند عنوان نمود چالشهای
حقوقي ميباشد .در واقع اين چالش از وجود قوانين متفاوت
در کشورهای مختلف در ارتباط با چگونگي برخورد با
سرمايهگذار خارجي در ارتباط با ميزان و زمان آورده مي-
باشد که وجود تفاوت در اين امر تا حدودی سرمايهگذاران را
از سرمايهگذاری در بازارهای مالي خارجي منصرف مي-
نمايند .بنابراين برای غلبه بر اين چالش و کاهش آن توجه
به قوانين بينالمللي و امضای تفاهم نامههای همکاری بين
کشورهای اسالمي از طريق بانک توسعه اسالمي پيشنهاد
ميگردد.
 .7جمعبندی و نتیجهگیری
.1

در راستای جهاني شدن اقتصاد کشور ورود به

بازارهای مالي بينالمللي و همچنين فراهم نمودن شرايط
ورود سرمايهگذاران خارجي به بازارهای مالي داخلي که
تحت عنوان بينالمللي شدن بازار سرمايه از آن ياد ميشود،
به عنوان يک ضرورت مطرح ميباشد.
.2

جذب سرمايهگذاری خارجي به دو طريق مستقيم و

غير مستقيم انجام ميگيرد .سرمايهگذاری غير مستقيم از
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طريق سرمايهگذاری در بازارهای مالي کشورها امکانپذير
است .اين نوع از سرمايهگذاری با اينکه از لحاظ تأثيرگذاری
بر رشد اقتصادی در مقابل سرمايهگذاری مستقيم خارجي از
نقش کمتری برخوردار ميباشد .با اين حال به دليل ايجاد
تنوع در بازارهای مالي و کمک به افزايش نرخ رشد سرمايه-
گذاری ميتواند در توسعه اقتصادی تأثيرگذار باشد که اين
امر در مطالعات تجربي نيز مورد تأييد قرار گرفته است.
.3

از جمله نهادهای مالي که عالوه بر ويژگيهای

متعددی مانند مديريت بيروني ،سادگي ،متغير بودن سرمايه
و نقدشوندگي باال ،قيمتگذاری روزانه ،امکان سرمايهگذاری
مجدد و عدم تضمين ،ميتواند جهت بينالمللي نمودن بازار
سرمايه کشور از طريق ورود سرمايهگذاران خارجي و
سرمايهگذاران داخلي در بازارهای مالي بينالمللي نقش
تأثيرگذاری داشته باشد ،صندوقهای سرمايهگذاری مشترک
ميباشد.
.4

جهت بهرهگيری از ظرفيت صندوق سرمايهگذاری

مشترک بهمنظور بينالمللي نمودن بازار سرمايه ميتوان به
طراحي دو نوع صندوق اقدام نمود که هر کدام از اين
صندوقها خود به انواع مختلفي با توجه به اهداف و
اساسنامه تقسيم ميگردند .دو نوع صندوق مورد نظر يکي
صندوقهايي ميباشند که اقدام به جذب منابع مالي
293

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

سرمايهگذاران خارجي و تخصيص اين منابع در بازارهای
سرمايه داخلي کشور مينمايند و ديگری صندوقهای
سرمايهگذاری بينالمللي اسالمي ميباشد که اقدام به جذب
منابع مالي داخلي و تخصيص اين منابع به سرمايهگذاری در
بازارهای مالي بينالمللي مينمايد.
.5

طراحي صندوقهای سرمايهگذاری مشترک بين-

المللي دارای مزايای متعددی برای اقتصاد ملي،
سرمايهگذاران و بازارهای مالي ميباشد .از جمله اين مزايا،
ايجاد وجه بينالمللي ،حرکت در جهت همگرايي منطقهای و
بينالمللي،کمک به انجام سياستهای مالي دولت ،کمک به
انجام سياستهای پولي بانک مرکزی ،افزايش عمق بازارهای
مالي داخلي ،متنوع نمودن سبد دارايي سرمايهگذاران
داخلي ،کاهش هزينه معامالت برون مرزی ميباشد.
.6

عالوه بر مزايای بيان شده برای صندوقهای

سرمايهگذاری مشترک بينالمللي اسالمي اين صندوقها از
سه بعد اقتصادی ،شرعي و حقوقي با چالشهايي مواجه مي-
باشند .مهمترين چالشهای اقتصادی اين صندوقهای
مواردی همچون ،سرايت بحران ،ريسک نرخ ارز ،ناقص بودن
نهادهای مالي بازار سرمايه ،تحريمهای اقتصادی ميباشد.
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منابع و مآخذ
الف .فارسی
.1

اکبريان ،رضا ،حيدیپور ،سيد محسن ،بررسي تأثير

توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادی در ايران طي سالهای
 ،1345-1386پژوهشنامه اقتصادی ،س ،9ش ،3پاييز
.1388
.2

باقری ،محمود ،قنبری ،حميد ،مشکالت حقوقي

ناشي از بينالمللي شدن بازارهای سرمايه و جايگاه قوانين
ملي ،فصلنامه پژوهش حقوقي ،س ،12ش  ،29تابستان
.1389
.3

توسعه تأمين مالي جهاني ،جريان سرمايه بينالمللي

و رشد اقتصادی ،مترجم شکوه سادات سيدعلياکبر ،بانک و
اقتصاد ،ش  ،45ارديبهشت .1383
.4

التون ،ادوين ،گروبر ،مارتين ،براون ،استفن،

گوتزمان ،ويليام ،نظريه جديد سبد دارايي و تحليل
سرمايهگذاری ،ترجمه علي سوری ،تهران :پژوهشکده پولي و
بانکي -بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران ،جلد اول ،چاپ
اول ،تابستان .1391
.5

جناني ،افشين ،ضيائيفر ،منيژه ،اجالس داووس

محملي برای جهاني شدن و راهکارهای جهاني شدن اقتصاد
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ايران ،مجله اقتصادی ،س ،6ش 57و  ،58مرداد و شهريور
.1385
.6

راعي ،رضا ،فاضليان ،سيدمحسن ،بررسي و عرضه

مدل رابطه بين ريسک کشوری و جذب سرمايهگذاری
خارجي در کشورهای در حال توسعه (با تأکيد بر جمهوری
اسالمي) ،انديشه مديريت راهبردی ،س ،6ش ،،2شماره
پياپي  12پاييز و زمستان.1391
.7

رياضت ،فرهاد ،بررسي روشهای تأمين مالي و

الگوهای سرمايهگذاری در صندوقهای سرمايهگذاری
اسالمي ،پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت مالي ،تهران:
انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).1385 ،
.8

شهرآبادی ،ابوالفضل ،مديريت سرمايهگذاری در

بورس اوراق بهادار ،تهران :سازمان بورس اوراق بهادار ،اطالع
رساني و خدمات بورس.1389 ،
.9

شيوا ،رضا ،نقش و آينده مؤسسات اعتباری غير

بانکي در توسعه اقتصادی کشور ،يازدهمين همايش بانکداری
اسالمي (بانکداری اسالمي و توسعه) ،تهران ، :بانک مرکزی
ج.ا.ا ،مؤسسه عالي بانکداری ايران شهريور .1379
 .10طيبي ،سيد کميل ،واعظ ،محمد ،ترکي ،ليال،
آزادسازی مالي و تحرک بينالمللي سرمايه در کشورهای
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منتخب در حال توسعه يک تحليل تجربي ،مجله علمي
پژوهشي شريف ،ش  ،45دی .1387
 .11فبوزی ،فرانک ،موديلياني ،فرانکو ،فری ،مايکل،
مياني بازارها و نهادهای مالي ،ترجمه حسين عبده تبريزی،
تهران :نشر پيشبرد ،جلد اول ،چاپ سوم.1389 ،
 .12فرجي ،يوسف ،سوری ،داود ،شادکام ،حامد ،ربيع
زاده ،محمد ،بررسي تبيين متغيرهای اثرگذاری بر سهم
بانکها در نظام بانکي ايران با رويکردی بر بانکهای تجاری
در مقطع زماني  ،84-70حامد شادکام ،مجموعه مقاالت
برگرفته از پايان نامههای منتخب کارشناسي ارشد ،به
مناسبت برگزاری هجدهمين همايش بانکداری اسالمي،
شهريور .1386
 .13قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران،
مصوب  84/9/2مجلس شورای اسالمي ايران.
 .14مادورا ،جف ،بازارها و نهادهای مالي ،ترجمه :ابراهيم
عباسي ،علي آدوسي ،تهران :شرکت بورس اوراق بهادار
تهران ،مديريت آموزش.1388 ،
 .15مشاوران و کارشناسان مديريت پژوهش ،توسعه و
مطالعات اسالمي سازمان بورس اوراق بهادار ،نهادهای مالي:
راهنمای قانون بازار اوراق بهادار ،جلد اول ،تهران :انتشارات
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بورس وابسته به شرکت اطالعرساني و خدمات بورس ،چاپ
دوم.1392 ،
 .16معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار ،مديريت
تحقيق و توسعه ،بررسي ايجاد بورس بينالمللي اوراق بهادار
در منطقه آزاد کيش (گزارش شناخت) ،بورس اوراق بهادار
تهران (سهامي عام).1386 ،
 .17مهدوی ،ابوالقاسم ،تحليلي بر نقش سرمايهگذاری
خارجي در رشد اقتصادی ،مجله تحقيقات اقتصادی ،ش ،66
پاييز .1383
 .18نظرپور ،محمدنقي ،ابراهيمي ،محبوبه ،طراحي
صندوق سرمايهگذاری اسالمي در بازار سرمايه ،فصلنامه
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گواهی سپرده کاالیی ،ابزاری برای تامین مالی بخش
کشاورزی
حامد سلطانی نژاد
سلطانی نژاد
مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران

مقدمه
مبادالت کاالیی در جهان با ابزارهای متنوع و متفاوتی متناسب با

نیاز بازار آن ،صورت میگیرد .شکلگیری بورسهای کاالیی به

عنوان بازارهایی متشکل و سازمانیافته ،بستری فراهم ساخت تا
ابزارهای مورد استفاده در حوزه کاالیی به نحوی ساختارمند در

اختیار فعاالن بازار قرار گیرند .یکی از ابزارهای بورس های کاالیی

در حوزه تحویل کاالها ،قبض انبار می باشد .البته باید توجه داشت

که تحویل صرفا یکی از کارکردهای قبض انبار می باشد ومی توان

کارکردهای دیگری از جمله تامین مالی نیز برای آن متصور بود.
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در بازارسرمایه ایران نیز ،گواهی سپرده کاالیی ابزاری است که در
این حوزه مورد تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به

عنوان ورقه بهادار قرار گرفته است .بر این اساس گواهی سپرده
کاالیی ،ورقه بهاداری است که بر مبنای قبض انبار پذیرش شده
در بورس های کاالیی ،صادر می شود .لذا کارکردهای آن متفاوت

از کارکردهای قبض انبار در دیگر کشورها نخواهد بود.

در این مقاله قصد بر آن است که به معرفی کارکرد تامین مالی

گواهی سپرده کاالیی در حوزه محصوالت کشاورزی بواسطه
اهمیت این بخش در اشتغال و تامین امنیت غذایی کشور پرداخت.

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران با سهم حدود  11درصدی در

تولید ناخالص داخلی و  18تا 22درصدی در اشتغال کشور ،اهمیت

زیادی دارد.

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از مشکالت متعددی رنج می برد

که شامل زیرساخت ها و ساختار بازار می باشند .عدم کارایی
(ناکارآمدی) در این حوزه ،تمامی ارکان بازار را متاثر می سازد .در

حوزه زیرساخت ها ،فقدان زیرساخت قانونی در حوزه انبارها و
تسهیالت و امکانات این حوزه وجود دارد .در حوزه بازار نیز

مشکالت مربوط به استانداردسازی ،تامین مالی تولید ،اطالعات
معامالت و قیمت ها و  ...وجود دارد .نتیجه این مشکالت بازار غیر

نقد شونده است که در آن فقدان تامین مالی و فرصت های
معامالتی منتج به هدررفت و عدم تخصیص کارای منابع می شود.
301

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

به این منظور در ادامه به هدف از ایجاد نظام انبارداری و رسید

انبار ،تجربیات بین المللی در این حوزه و سازوکار تامین مالی از
این طریق پرداخته می شود.

هدف از ایجاد رسید انبار برای بخش کشاورزی
هدف از ایجاد رسیدهای انبار در حوزه محصوالت کشاورزی این

است که امکانات ذیل برای کشاورزان فراهم گردد :

 .1اجتناب از فروش فوری محصول بالفاصله پس از
برداشت (به دلیل افت شدید قیمت ها ناشی از افزایش

عرضه)

 .2تامین مالی کشاورزان و تجار از طریق رسید انبار
تجربیات بین المللی در حوزه کشاورزی
کشورهای مختلفی دارای نظام انبارداری و سیستم رسید انبار می

باشند که البته همه آنها نتوانستند کارکردهای مختلف این ابزار را
به درستی پیاده سازی کنند .در ادامه به معرفی برخی کشورهای

پیشرو در این زمینه پرداخته می شود.
 .1بلغارستان

سازوکار رسید انبار در بلغارستان یکی از نمونه های موفق در این

حوزه است که تمامی اجزاء ضروری را دارا می باشد .نخستین

تالش ها برای راه اندازی این سیستم از  1997آغاز گردید؛
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زمانیکه این کشور بحران مالی شدیدی را با  10بانک خصوصی
ورشکسته ،هزاران سپرده گذار که سپرده های خود را از دست داده

اند ،تورم بسیار باال و  ...پشت سر گذاشته بود .تحت این شرایط،

بزرگترین مشکل تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان غالت ،تامین
مالی کوتاه مدت جهت تامین سرمایه در گردش بود .در  29جوالی

 ،1998پارلمان این کشور قانونی برای بازاریابی و ذخایر غالت

تصویب کرد .قانون غالت  2نوع بنگاه کسب و کار را در ذخیره
سازی غالت معرفی کرد :انبارهای عمومی و اماکن ذخیره سازی
غالت .اماکن ذخیره سازی دارای گواهی تایید ،اجازه انتشار رسید

انبار نداشتند .آنها صرفا می توانستند خدمات ذخیره سازی برای
طرف های سوم فراهم نمایند و ریسک عملیات آنها توسط سپرده
گذار پذیرفته می شد .بر اساس مقررات بلغارستان ،یک انبار

عمومی دارای گواهی تایید برای ذخیره غالت ،انباری با ملکیت
شخصی است که کسب و کار عمده آن ذخیره سازی غالت و

انتشار رسید انبار می باشد .این شرکت ها میبایست تحت قانون
تجارت این کشور ،شرکت های با مسئولیت محدود باشند.

مشخصات استاندراد این انبارهای عمومی که قادر به انتشار

 WHR1هستند ،توسط قانون تعیین شده است .هم چنین این

انبارهای عمومی غالت ملزم به دارا بودن صندوق وجوه بازپرداخت

(جبران خسارات) می باشند که امنیت عملکرد آنها در خصوص حق
مالکیت سپرده گذاران را تضمین نماید .این ویژگی های رسیدهای
Warehouse Receipt
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انبارها 3 ،سطح امنیت را در سازوکار اجرایی فراهم می سازد.

آژانس ملی غالت( )NGS2یک آژانس تخصصی تحت نظارت
وزارت کشاورزی این کشور است .کارکرد اصلی این آژانس عبارت

است از  .1 :نظارت و کنترل بر فرآیند ارایه گواهی به انبارهای
عمومی ،سازماندهی آنها  .2رجیستر کردن انبارهای عمومی غالت

 .3بازدید و بازرسی اولیه و دوره ای بر عملکرد مالی و شرایط فنی،
کمیت و کیفیت محصول ذخیره شده در انبارها و  .4جمع آوری

سفارشات برای چاپ رسید های انبار .عملکرد  NGSسطح امنیتی
چهارمی برای سیستم رسید انبار فراهم می نماید .سال زراعی

 ،2000نخستین سال استفاده از سیستم رسید انبار در این کشور

بود 22 .انبار عمومی دارای گواهی تایید ،ظرفیتی معادل  250هزار

تن را در اختیار سپرده گذاران قرار دادند .در حال حاضر این سیستم

با بیش از  47انبار دارای گواهی تایید با ظرفیتی بیش از  500هزار
تن آماده ارایه خدمات می باشد .در مطالعه صورت گرفته از سال

 2000تا  ،2009این سیستم نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار

غالت در این کشور داشته است و هیچ گونه نکولی در این سیتسم

گزارش نشده است .بخش مالی در این سالها ،ساالنه  10تا 50
میلیون یورو در مقابل رسیدهای انبار بسته به قیمتهای بازار،

اعطای اعتبار نموده است .قانون رسید انبار در این کشور اخیرا به
دلیل استقبال از بازار برای گسترش به محصوالتی غیر از غالت از

جمله دانه کلزا ،اصالح شده است .اقدامات دولت در تامین هزینه
National Grain Service
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های ذخیره سازی صرفا برای تولیدکنندگان و مشخصا
تولیدکنندگان گندم جهت تهیه آرد ،موفقیت در بهبود دستیابی

کشاورزان به این سیستم را ارتقا داده است .تصمیم وزارت

کشاورزی بلغارستان از سال  1999برای تامین وام بدون بهره سه

ساله  2.5میلیون دالری برای سرمایه گذاری اولیه ایجاد یک
صندوق جبران خسار ،شرط مهم دیگر موفقیت سیستم رسید انبار

می باشد.

 .2هند
در این زمینه ،پارلمان هند قانون انبارداری (توسعه و مقررات) 3در

سال  2007تصویب کرد که از  25اکتبر  2010اجرایی شد .پیش ار
این ،انبارداری در هند تأسیس شده بود و سیستم قبض انبار بر

پایه مقررات خاصی از قانون تولید کشاورزی (توسعه و انبارداری)

4

سال  1956بود .بعدها با قانون شرکت انبارداری 5در سال 1962

جایگزین شد .با این حال سیستم با مشکالتی درگیر بود .سپرده
گذاران و بانک ها اعتمادی به قبض انبارها نداشتند و از اینکه در

صورت نکول انبار آنها قادر به پرداخت وام خود نباشند ،می

ترسیدند و راه حل های قانونی در دسترس ناکافی بود.

3

Warehousing (Development and Regulation) Act
Agricultural Produce (Development & Warehousing) Act
5
Warehousing Corporations Act
4
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بر اساس قانون سال  ،2007دولت موسسه توسعه انبارداری و

تنظیم مقررات 6را به عنوان نهاد نظارتی بوجود آورد که وظیفه اجرا
و ترویج سیستم قبض انبار را بر عهده دارد .این قانون همچنین

سیستم قبض انبار قابل معامله (قابل تبدیل به پول نقد) را نیز

معرفی کرد .از جمله اهداف پشت این ابتکار عمل بهبود ظرفیت
ذخیره سازی در هند؛ تسهیل دسترسی بهتر کشاورزان به اعتبارات

؛ افزایش بازده برای کشاورزان با جلوگیری از فروش
محصوالتشان بالفاصله بعد از برداشت در قیمت های پایین؛
خدمت رسانی به موسسات مالی با کاهش ریسک که همراه با

اعطای وام به کشاورزان می شود ،است.

کاهش ریسک موسسات مالی به نوبه خود هزینه اعتبارات

کشاورزان را کاهش می دهد و جریان اعتباری را در مناطق
روستایی افزایش می دهد .سیستم قبض انبار همچنین منجر به

استاندارد سازی فعالیت های انبار -درجه بندی ،بسته بندی و

غیره -و شیوه های بیمه می گردد و توسعه کیفیت انبارداری را
بهتر پیش می برد .همچنین فرصت تجارت محصوالت کشاورزی

را از محل و مبادالت آتی کاال می افزاید .در نهایت ،این سیستم

می تواند به ثبات قیمت محصوالت کشاورزی از طریق قادر

ساختن کشاورزان در به تعویق انداختن فروش محصوالت خود

پس از برداشت کمک کند.

Warehousing Development and Regulatory Authority
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قانون انبارداری  ،2007برای بخش انبار هند قوانین بسیار سختی
را در نظر گرفته است که سازماندهی و اشکال معامالت انبارداری

را سازماندهی می کند و باعث جذب موسسات اعطای وام می

شود .بورس های کاالیی هند ،اولین نهادهایی بودند که استفاده از
رسید انبار برای محصوالت پذیرش شده در این بورس ها با
استانداردهای مشخصی را آغاز کردند تا بر فرآیند تحویل نظارت

داشته باشند.

 .3برزیل
ساختار انبارداری در برزیل عمدتا توسط بخش خصوصی اداره می

شود .کشاورزان عمده ،شرکت های سهامی ،شرکت های

بازرگانی(ملی و بین المللی) همانند کارخانه های فرآوری و ...

ظرفیت های انباری عمده را در اختیار دارند .قانون موجود در این
کشور ،مدیران انبارها را ملزم به انتشار رسید برای دارنده غالت در

انبار می نماید .این رسیدها ،مدیران انبارها را به جهت حفظ کمیت

و کیفیت محصوالت در انبار ،متضمن می نمایند.

خود این رسیدها مستقیما قابل معامله نیستند اما فروشندگان قادر

خواهند بود بر اساس این رسیدها اقدام به انتشار CDA/WA7
نمایند که در بورس کاالیی برزیل قابل معامله است .انتشار

 CDA/WAاز طریق ارتباط با یک شرکت نظارتی که مدیریت

Cedula de Deposito Agricola/Warrant Agricola

7
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ضمانت های مدیران انبار در مقابل رسیدهای صادر شده را بر

عهده دارد ،صورت می گیرد.

تامین مالی نیز از طریق  CDA/WAوجود دارد .این رسید سپرده

هامستقیما در بورس های کاالیی محلی بدون هیچ گونه دخالت
دولتی مورد معامله قرار می گیرند.
 .4جنوب آفریقا
تولید غالت در جنوب آفریقا بالغ بر  12میلیون تن است که عمدتا

توسط  30هزار کشاورز عمده تولید می شود .این کشاورزان تا اوخر
دهه  ،1990مشمول حمایت های دولتی بودند که پس از آن با
تقویت بخش خصوصی ساختارهای نهادی جایگزینی را برای

حمایت از مبادالت کشاورزی ،توسعه یافتند .تالش های توسعه ای
با بهبود و به روزرسانی خدمات اطالعات کشاورزی این حوزه

( ،)SAGISانتشار گواهی های سیلو ( )SCsو انتشار و توسعه

قراردادهای آتی و اختیار معامله برای ذرت زرد و سفیید ،دانه

روغنی سویا و آفتابگردان در بورس آتی آفریقای جنوبی

( )SAFEXصورت گرفت که بعدها به بورس سهام ژوهانسبورگ
پیوست .مجموعه های ذخیره سازی مشارکتی در این منطقه ،با

انتشار گواهی های سیلو ( )SCsتوسعه یافتند که کیفیت محصول،
درجه بندی آن و سایر مشخصات را برای تولیدکنندگانی که قصد

دپوی محصول در آن داشتند را مشخص می کرد .کشاورزان می
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توانستند این گواهی ها را معامله کنند یا برای تامین مالی از بانک

استفاده نمایند.

افریقای جنوبی هیچ قانون قبض انباری ندارد بنابراین سازوکار
معامالت یا تامین مالی با گواهی های سیلو ،با قراردادهای منعقده

اداره می شد .البته بورس آفریقای جنوبی برخی مقررات را برای

این سیستم وضع نمود و حدود  160سیلو تحت این سازوکار اداره

می شدند.

 .5قزاقستان
در قزاقستان تامین مالی از طریق رسیدهای انبار از اوایل دهه

 1990آغاز شد .تجربیات این کشور چندان ایده آل نبودند اما تامین
مالی رسیدهای انبار تداوم داشت و بعضا با مشارکت بانک های

بینالمللی برای تامین مالی صادرات صورت گرفت .در سال 2001

برنامه رسید انبار توسط بانک اروپایی بازسازی و توسعه ()EBRD8

و آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده امریکا ( )USDAI9پایه

گذاری گردید .مققرات اولیه و ثانویه رسید انبار تحت این پروژه

توسعه یافته و در سال  2001تصویب شدند .این مققرات به بانک
ها حق در اختیار گرفتن کاالها در صورت نکول وام گیرندگان را
اعطا می کرد :در موارد نکول ،هیچ تصمیم و دستور دادگاهی برای

خروج کاال از انبار توسط بانک نیاز نیست .با این مقررات تامین
European Bank for Reconstruction and Development
United States Agency for International Development

8
9

309

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

مالی بواسطه رسیدهای انبار توسعه یافت .بانک های متعددی این
امکان را فراهم کرده اند و کشور یک صندوق بازپرداخت خسارات

تحت مدیریت بخش خصوصی-دولتی ایجاد کرده است .بانک
اروپایی بازسازی و توسعه ،خط اعتباری معادل  55میلیون دالر

برای بانک های تجاری محلی فراهم کرده است .در سال 2003

کل اعتبارات اعطایی از این طریق  20میلیون دالر بوده است.
 .6مجارستان

مجارستان از نخستین کشورهای اروپایی بود که سیستم رسید انبار

را درا واخر قرن 19معرفی کرد .در سال  1996قانون انبارداری
عمومی و رسید انبار جایگزین قوانین قبلی گردید که کاالهای

مختلفی از جمله شکر ،کود ،سیگار و  ..را پوشش میداد .در این
کشور ،سیستم رسید انباربرای ذخایر انبارهای گمرکی (برای
واردات ،صادرات مجدد و  )...و انبارهایی که توسط شرکت های

انبارداری اجاره داده می شوند پیشنهاد گردید .یکی از موانع موجود

در این کشور فقدان ضمانت های موثر در عملکردمالی بوده است.

این مشکل نیز با افزایش الزامات فنی و متالی انبارهایی که به

دنبال اخذ گواهی تایید بودند برطرف گردید .در نتیجه ،تنها 3

شرکت انبارداری با ظرفیت انباری قابل توجه در این سیستم
پذیرفته شدند .به مرور توسعه بازار ،این شرکت های انبارداری به

عناون ضمانت کننده شرکت های کوچکتر در جهت استقرار

سیستم رسدی انبار ،عمل کردند.
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ارکان زنجیره ارزش
زنجیره ارزش در حوزه محصوالت کشاورزی از خرید
حاصلخیزکننده ها (کودها) تا فروش نهایی محصوالت خام به

خریدار نهایی (که فرآوری کننده یا تاجر می باشد) را شامل می

شود .هر یک از این بازیگران می توانند نقشی در ایجاد یک

سیستم جدید داشته باشند .ارکان این زنجیره عبارتند از :
 کشاورزان
 عرضه کنندگان نهاده ها
 خریداران در سطح مزرعه
 بازرگانان در سطح ملی

 آسیابها یا فرآوری کنندگان
 بازرگانان در سطح بین المللی (صادرکنندگان
/واردکنندگان)

 بانک ها و موسسات مالی

 شرکت های مدیریت وثایق
 شرکت های ذخیره سازی

الزامات و مقدمات تامین مالی با رسید انبار
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هرچند که سیستم رسید انبار می تواند نااطمینانی را کاهش دهد و

از طرفی کارایی بازار محصوالت کشاورزی را افزایش دهد ،برخی

پیش شرطهای مهم و اساسی برای تحقق موارد مذکور ضروری

است .در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

 صنایع قابل اعتماد در ذخیره سازی
بازدهی های ناشی از ذخیره سازی محصول باید توسط بازار تعیین

شود ،چراکه کشاورزان و یا بازرگانان با انتظار عرضه محصول با

قیمت های باالتر و اجتناب از وفور عرضه در بازار ،اقدام به ذخیره
سازی می نمایند .عمال ،دو مشکل عمده توسعه این صنایع را
محدود می نماید اول دخالت های دولتی می تواند انگیزه برای

انبارهای خصوصی را کاهش دهد و سبب برونرانی 10مشارکت

بخش خصوصی می شود .این مورد زمانی اتفاق می افتد که به
عنوان مثال دولت هزینه ثابتی انبارداری را در طول سال زراعی

وضع کند یا محدودیت های قیمتی اعمال کند .دوم ،هزینه های

باالی تامین مالی اغلب ،سبب بی انگیزگی و عدم تمایل

کشاورزان ،تجار و سفته بازان می شود.
 محیط قانونی مساعد

رسیدهای انبار باید دقیقا معدل کاالهای ذخیره سازی شده باشند.

مندرجات قبوض باید با کمیت و کیفیت کاالهای ذخیره شده
Crowd out
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یکسان باشد .حقوق ،تعهدها و وظایف هر یک از ارکان ذی ربط در

رسید انبار(تولیدکننده ،بانک ،انبار و  )...باید به وضوح تعریف گردد.

رسیدها باید به صورت رایگان قابل انتقال برای تحویل و
ظهرنویسی باشند .دارندگان رسیدها باید حق دریافت کاالی ذخیره
شده یا کاالی مثل و معادل آن را (در شرایطی که انباردار نکول

نمود یا کاال از بین رفت) داشته باشد .وام دهنده باید پیش از

اعطای وام ،اگر شکایتی وجود داشته باشد ،اطالع یابد.
 ضمانت عملکرد

برای اینکه رسیدهای انبار مورد پذیرش معاملهگران و بانکها قرار
گیرند ،باید ضمانت عملکردی از سوی انبار داشته باشند .این امر

ضمانت می کند که کاالهای ذخیره شده با مقادیر مندرج در

رسیدها ،در انبار وجود دارند و کیفیت آن مطابق یا بهتر از
مندرجات رسید انبار است .بدون چنین ضمانت هایی ،کشاورزان و
تجار مخالف سپردن کاالی خود به انبارها خواهند بود و بانک ها
مایل به پذیرش رسیدها به عنوان وثیقه تامین مالی بخش

کشاورزی نخواهند بود .ضمانت عملکرد انبارها معموال بیمه نامه ها
یا اعتبارنامه (یا اعتبارات اسنادی) آنها هستند.
 بازرسی و صدور مجوز
دولتها باید سیستم بازرسی و صدور مجوز انبارها را توسعه دهند تا
این انبارها به حداقل استانداردهای مدنظر به لحاظ مالی و فیزیکی
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برسند .دولت ها هم چنین می بایست از طریق آژانس های مرتبط

با این کار ،اقدام به صدور مجوز بازرسی نمایند .در اغلب موارد
بازرسین انبارها و کاالهای ذخیره شده در آن ها ،از بخش

خصوصی تحت لیسانس ( عموما وزارت کشاورزی) هستند .شرکت

های محلی یا ملی می توانند بررسی کیفیت ،درجهبندی یا ارزیابی

کاالهای ذخیره شده را انجام دهند.

 آشنایی بانک ها با کارکرد تامین مالی رسید
انبارها
شناخت بانک ها و موسسات مالی از کارکرد رسید انبار و تامین
مالی با آن و تمایل آنها برای ورود به این موضوع ،یکی از نکات

کلیدی موفقیت سیستم رسید انبار می باشد .بانک هایی که وارد
این فرآیند می شوند ،اغلب سازوکاری را در داخل خود بانک ایجاد

می نمایند تا روند قیمت های بازار محصوالت و ارزش وام ها را
دنبال و کنترل نمایند .اگر تمامی پیش شرط های مکانیزم ایجاد
رسید انبار به درستی و به خوبی در کنار هم قرار گیرند ،رسید انبار

وثیقه ای با کیفیت باال است و بانک ها با ریسک کمتری مواجه

خواهند بود .عموما بانک ها ممکن است صرفا مایل به پرداخت وام

به میزان  55تا  65درصد از ارزش وثیقه باشند .هر چه این سیستم
سازوکار مطمئن تری داشته باشد ،این سطح تا  80درصد نیز

افزایش مییابد .به عنوان مثال ،در سال نخست عملیات سیستم
رسید انبار در بلغارستان ،تنها  2بانک تجاری در مقابل رسیدها
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اقدام به تایمن اعتبار نمودند 8 .سال بعد ،بیش از  10بانک وارد
رقابت در این بازار شدند .نرخ بهره اعتبارات اعطایی با رسید انبار

در ابتدا  16درصد بود و به تدریج کاهش یافته و به  7تا  8درصد

رسید.

عالوه بر پیششرط های ذکر شده شامل بسترها نهادی و قانونی،

شرایط اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت نیز در
فرآیند تامین مالی از طریق رسید انبار موثر هستند .وجود برخی

ویژگی های بازار کاال و محصوالت الزامی است تا بتواند برای

مشارکت کنندگان بازار جذابیت کافی برای مشارکت در سیستم

رسید انبار و تامین مالی از طریق آن را فراهم نماید.
صندو

بران خسارات

ضمانت ریسک های
یر قابل کنتر

تامین تم یدات امنیتی
کامل بر روی و ای

آ ان

مقررات

تاییدیه رسید انبار

بیمه
ارایه گواهی تایید
و انجا بازرسی

رسید انبار

بانک
تامین مالی کوتاه مدت

سپرده گ اران :تولیدکنندگان ،تجار،
رآوری کنندگان

انبارهای عمومی م تبر و
دارای گواهی

کاالها

کیفیت کاالی پشتوانه وثیقه بواسطه موارد ذیل تعیین می شود :
 قابلیت ذخیره سازی کاال

 وجود گواهی ها و گریدهای کیفیت محصول
 شفافیت در بازار
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 نوسان قیمت محصول

 هزینه های نقدشوندگی
 هزینه های تامین مالی
 سیاست های دولت
قابلیت ذخیره سازی :تنها کاالهایی که قابلیت ذخیره سازی با
حداقل افت کیفی و وزنی طی چندین ماه دارند می توانند به عنوان

پشتوانه وثیقه مورد استفاده قرار گیرند .در کشورهای اروپایی و

آسیای مرکزی ( )ECAرسید انبار به طور گسترده ای برای غالت

و دانه آفتابگردان و به میزان کمتری برای صادرات پنبه و واردات

شکرمورد استفاده قرار گرفته است.

گواهی های کیفیت  :گواهی های کیفیت معتبر و سیستم درجه

بندی کیفی نکته ای مهم برای سپرده گذاران و انبارها در تعیین

کیفیت کاالهادر بدو ورود به انبار و نیز برای بانک در ارزیابی ارزش

وثیقه است .یک سیتم درجه بندی کیفی می تواند مرجعی مطمئن

برای هر گونه ادعا و نارضایتی در مورد کیفیت محصول باشد .اگر

استانداردهای محلی نشان دهنده موارد مندرج در استانداردهای

بازارهای بین المللی باشند ،مکانیزم کشف قیمت بهبود می یابد.

نوسان قیمت  :تامین مالی از طریق رسید انبار برای کاالهایی با

نوسانات قیمت فصلی و قابل پیش بینی ،کارکرد بهتری دارد.
افزایش قیمت ها پس از دوره برداشت محصول ،به کشاورزان
اجازه می دهد که هزینه های ذخیره سازی و بهره ناشی از وثیقه
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کردن محصول خود را پوشش دهند .نوسان زیاد قیمت یک کاال

در کوتاه مدت و غیرقابل پیش بینی بودن آن ،به سیستم ریسک

تحمیل می نماید ،چراکه به عنوان مثال ،پایین بودن قیمت کاال در

انتهای دوره وام ،ظرفیت بازپرداخت وام توسط وام گیرنده و هم
چنین ارزش وثیقه را تحت تاثیر قرار می دهد .هنگامیکه نوسان

قیمت محصول بسیار باالست ،بانک ها ممکن است صرفا معادل

بخش کوچکی از ارزش وثیقه وام پرداخت نمایند.

اطالعات بازار :یک سیستم کارا و قابل اعتماد اطالعات در بازار
برای رصد تغییرات قیمت و روندها به بانک و سپرده گذار این
اجازه را می دهد که تصمیمات آگاهانه اخذ نمایند .اطالعات بازار و

قدرت پیش بینی قیمتها ،به سپرده گذاران اجازه میدهد تا بهترین

دوره برای سپرده گذاری و فروش و نیز ساختار وام را انتخاب کنند.
بورس های کاالیی با حجم مناسبی از قراردادهای نقدی ،پیمان
های آتی و قراردادهای آتی سازوکار اطالعاتی مناسب برای رصد

و پیش بینی قیمت ها خواهند بود .همانطور که ذکر شد ،وجود یک
سیستم اطالعاتی قوی برای بانک ها نیز در تعیین میزان ارزش

وثایق مهم است.

هزینه های نقدشوندگی :هزینه های نقدکردن وثایق بستگی به
سرعت و سهولت فرآیند فروش کاال در موارد نکول وام گیرنده

دارد .نقدشوندگی وثایق هم چنین به موقعیت جغرافیایی انبار انبار،

ماهیت کاال ،نقدشوندگی بازار و  ...بستگی دارد .وجود هزینه های
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باالی نقدشوندگی تمایل بانک ها برای اعطای وام در مقابل

کاالهای سپرده شده را کاهش میدهد.

هزینه های تامین مالی :مضاف بر هزینه های موجود شامل هزینه
های ذخیره سازی و حمل به انبار ،تامین مالی رسیدهای انبار برای

مشارکت کنندگان بازار آن زمانی جذاب خواهد بود که نرخ بهره آن

پایین باشد .تجربیات کشورها نشان داده است که با وجود سیستم
رسید انبار مطمئن و امن ،بانکها با ریسک کمتری مواجه هستند و

رقابت سبب کاهش نرخ بهره به سطوح قابل قبول تری خواهد شد.

سیاست های قابل پیش بینی دولتی :دولت می بایست دخالت های

خود در بازارهای کاالیی را به حداقل برساند تا نوسانات قیمتی
مورد نیاز برای تامین مالی از طریق رسیدهای انبار کارکرد موثر

خود در جذب فعاالن بازار را داشته باشد .بعالوه ،هرگونه دخالت
دولتی باید قابل پیش بینی بوده و قواعد مشخص و واضحی را

دنبال نماید .دخالت های نامنظم و از پیش تعیین نشده ،نااطمینانی
را افزایش داده و تمایل سپرده گذاران و ارزش وثایق را تحت تاثیر

قرار می دهد.
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مقایسه کشورهای معرفی شده از منطقه  ECAاز منظر پیش
نیازهای توسعه سیستم رسید انبار

کشور

سطح کلی
توس ه
نظا

قبض انبار

بلغارستان
قزاقستان
مجارستان

پیش نیاز
قوانین

تایید و

ظر یت

ضمانت

مناسب

نظارت بر

های

بله
بله
بله

بله
بله
بله

بله
بله
خیر

باال
باال
باال

مزایای استفاده از رسید انبار

انبارها

عملکرد

های آتی

خوب
خوب
خوب

یک سیستم انبارداری پیشرفته با صدور رسیدهای انبار مطمئن و

موثق ،مزایای متعددی برای تمامی بازیگران بخش تولید و
معامالت کاالها دارد .این منافع و مزایا فراتر از معامالت انفرادی

خواهد بود چراکه شفافیت و کارایی بازاریابی کاالها و نیز تامین
مالی بواسطه آنها تا حد زیادی بهبود می یابد .موارد ذیل برخی از

این مزایا را بیان می کنند.

ا زایش شفا یت وکارایی در بازاریابی محصوالت :
سیستم رسید انبار نیازمند ارزیابی های دقیق کمی و کیفی و حتی
درجه بندی محصوالت است که عموما توسط شخص سومی
همچون مدیر انبار یا آژانس های متخصص ارزیابی صورت می
گیرد .درجه بندی مستقل محصوالت ،شفافیت معامالت
محصوالت را بویژه در موارد قدرت چانه زنی نابرابر بین
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فروشندگان کوچک و خریداران بزرگ را ،افزایش می دهد .با وجود
رسیدهای انبار قابل معامله ،مبادالت کاالیی راحت تر و سریع تر
صورت می گیرد .یک سیستم پیشرفته جهت صدور رسید انبار ،هم
چنین سبب تسهیل توسعه بورس های کاالیی می شود چراکه از
الزامات شکل گیری این بورس ها ،وجود گواهی های کیفیت
محصول و هم چنین سازوکار مناسب تحویل می باشد .دسترسی
به یک سیستم ذخیره سازی امن و مطمئن ،به کشاورزان ،تجار و
فرآوری کنندگان محصول اجازه می دهد که نوسان قیمت
محصول را مدیریت نموده و بدون فروش محصول خود در مواقعی
که سطح قیمت پایین است ،سرمایه در گردش فعالیت تولیدی خود
را تامین کنند .سیستم رسید انبار مؤثر مزایای دیگری را نیز برای
کشاورزان خرد به همراه دارد .کشاورزان خرد بهویژه میتوانند از
ارائه خدمات انبارهای ذخیرهسازی از جمله تمیز کردن ،خشک
کردن ،درجه بندی ،بسته بندی ،ذخیرهسازی و حفظ کیفیت
محصول بهطوریکه تولیدکننده میتواند محصول را بعدها به
قیمت مناسب بهفروش برساند بهرهمند شوند.
استفاده به عنوان و یقه و ح ف محدودیت های
نقدینگی در تامین مالی  :رسیدهای انبار برای موسسات مالی،

وثیقهای معتبر خواهند بود .در مواردی که وام گیرنده از بازپرداخت
آن نکول نماید ،وام دهنده به کاال جهت فروش و اخذ مطالبات
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خود دسترسی خواهد داشت و بدون تاخیر و پرداخت هزینه های

معامالتی باال ،میتواند کاال را نقد نماید.

عالوه بر این ،افزایش ذخیرهسازی محصوالت کشاورزی بعد از
برداشت به ثبات قیمت کاالها و در نتیجه کاهش نوسانات فصلی
قیمتها کمک میکند .همچنین یک سیستم قبض انبار میتواند
کیفیت محصول را از طریق تعیین استانداردهای کیفیت ،بهبود
ذخیرهسازی و حمل و نقل و نظارت بر انطباق انبار بهبود بخشد.
سیستم قبض انبار میتواند معامالت بازار برای ذینفعان مختلف
تجارت کشاورزی را تسهیل کند .اگر انبارها به بورس کاال مرتبط
شده باشند ،این سیستم تسهیل تجارت ارز را به همراه دارد ،و
قبض میتواند به عنوان سند تحویل در بازار بورس کاال استفاده
شوند.
تضمین منافع
وام دهندگان

کاهش تلفات
برداشت
تولیدکنندگان

تسهیل
دسترسی به
اعتبارات
مزایای
سیستم
قبض انبار
مشارکت
کشاورزان
خرد در فروش

فروش
محصوالت در
قیمتی مناسب
کاهش هزینه
های معامالتی
با توجه به
استاندارد کاال
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الزم به ذکر است که سیاستهای کشاورزی موجود ،ساختار بازار
و چارچوب قانونی باید به دقت برای تعیین مناسب بودن سیستم
قبض انبار برای کشور مورد بررسی قرار گیرند .عواملی که احتماالً
بر منافع بالقوه سیستم انبار اثر میگذارند عبارتند از :مداخالت
دولت در بازار مربوطه؛ سیاستهای تجاری کشاورزی موجود (به
عنوان مثال محدودیت واردات ،مالیات صادرات و یا ممنوعیت
صادراتی)؛ پویایی قیمت حاکم بر بازار کشاورزی؛ و میزان و ماهیت
یارانههای کشاورزی که در کشور اعمال میشود .به همین ترتیب،
چارچوب قانونی گستردهتر  -در مورد وثیقه ،حقوق مالکیت،
ورشکستگی و روشهای اجرایی -ممکن است شامل مقرراتی باشد
که منافع قانون قبض انبار را محدود کند.
تامین مالی از طری رسید انبار(11الگوی پیشن ادی در
کشور پاکستان)
تامین مالی از طریق رسیدهای انبار یک فرآیند وثیقه گذاری است

که خود کاال به عنوان وثیقه وام قرار می گیرد .این شیوه تامین
مالی به وام دهنده اجازه می دهد که اگر وام گیرنده (کشاورز) در

بازپرداخت نکول کرد ،دارایی او را در یک بازار نقدی به فروش
رساند .رسیدهای انبار و سایر وثایق وام دهی ،ابزارهایی برای
11
Husnain et al, Framework for Warehouse Receipt Financing
in Pakistan, Stat Bank of Pakistan

322

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

دسترسی به تامین مالی پس از برداشت برای نیازهای سرمایه ای

کوتاه مدت است.در نتیجه ،چرخه تامینم الی پس از برداشت
محصول آغاز می گردد.

محصول(کاال) در یک انبار تایید شده ذخیره می شود که برای آن
رسیدی صادر می شود که وجود فیزیکی کاال در انبار را تایید می

کند .این رسید اساس موضوع تامین مالی را شکل می دهد.

فرآیند صدور رسید انبار از یک انبار تایید شده دارای مجوز صدور

رسید انبار ،مراحل ذیل را طی میکند:

 پس از برداشت محصول ،کشاورز برداشت خود را در یک
انبار تایید شده ،دپو می کند و یک گواهی معامله ( )CTو

یک گواهی وثیقه ( )CPدریافت میکند.

 کشاورز با مراجعه به بانک درخواست توثیق گواهی وثیقه
را ارایه و آن را به عنوان ضمانت به بانک ارایه می نماید

و وام دریافت میکند.

 پیش از سررسید وام ( در پاکستان عموما بیش از  9ماه

بسته به نوع محصول) کشاورز محصول خود را با فروش

گواهی معامله ( )CTمی فروشد ( با مذاکره با بانک).

 هنگامیکه وام سررسید شد ،خریدار وام را بازپرداخت می
نماید و گواهی وثیقه ( )CPرا از بانک دریافت میکند.
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 اکنون خریدار مالک هر دو گواهی معامله (( )CTاز
کشاورز) و گواهی وثیقه(( )CPاز بانک) می باشد و

میتواند محصول را از انبار جمعآوری نماید.
نمودار ذیل فرآیند مذکور را نشان میدهد.
انبار

وا گیرنده

وا دهنده

 .1وا دهنده و وا گیرنده یک قرارداد اعطای اعتبار ام ا می کنند.
 .2وا گیرنده کاالی خود را در انبار ذخیره می نماید.

 .3انبار رسید انبار صادر می نماید.
 .4وام گیرنده رسید را به عنوان وثیقه به وام
دهنده ارایه می نماید.
 .5وام دهنده ،وام را پرداخت می کند.
 6وام گیرنده محصول ذخیره شده را به یک
خریدار می فروشد.

خریدار

 .7خریدار وجه معامله را به وام دهنده پرداخت
می کند.
 .8وام دهنده رسید انبار را آزاد می کند.
 .9خریدار رسید را جهت ترخیص محصول ،به
انبار ارایه میکند.
 .10وام دهنده وام را تسویه می نماید.

گواهی وثیقه  :گواهی وثیقه به منظور اخذ وام با استفاده از کاالی

موجود در انبار ،به کشاورز ارایه می گردد و به او اجازه استقراض از

بانک جهت تامین نیازهای سرمایه ای خود را می دهد .هنگامیکه

این گواهی منتشر می شود ،وام دهنده ،به ازای درصد مشخصی از

ارزش محصول ،وام اعطا می کند .بنابراین مبلغ وام معادل کل
ارزش محصول موجود در انبار ،نخواهد بود تا در موارد نکول یا

کاهش ارزش محصول ذخیره شده ناشی از نوسانات قیمت در بازار

محصول ،پوشش بازپرداخت وام را بنماید.

گواهی معامله :کشاورز سپس محصولی که در انبار ذخیره کرده را

به تاجر یا آسیابان اولیه می فروشد و گواهی معامله را به وی

میدهد .خریدار مبلغ وام بعالوه بهره آن را مستقیما به وام دهنده
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می پردازد و در مقابل گواهی وثیقه را دریافت میکند .هنگامیکه

خریدار هر دو گواهی را در اختیار داشته باشد می تواند محصول را
از انبار ترخیص نماید.

مثا  :بانک  ICICهند
بانک  ICICIهند که بزرگترین بانک بخش خصوصی هند با
دارایی معادل  1520میلیارد دالر در هند از سال  1994تاسیس

شده است و اکنون  4850شعبه در این کشور دارد ،در این زمینه
فعالیت دارد .گروه بانکداری خرد و کسب و کار کشاورزی این

بانک برای نیازهای مالی فعاالن در حوزه محصوالت کشاورزی

همچون کشاورزان ،تجار ،فرآوری کنندگان فراهم کرده است و

خط اعتباری بیش از  300میلیون روپیه برای محصوالت کشاورزی
در نظر گرفته است .دوره زمانی سررسید وام ها ،بسته به نوع

محصول از  3تا حداکثر  12ماه متغیر است .نرخ بهره در نظر گرفته
شده برای تامین مالی از طریق رسید انبار محصوالت در این بانک

به شرح جدول ذیل می باشد:
میانگین

حداقل

حداکثر

عنوان

10.34

9

12

کشاورز

10.17

8.5

12.5

یر کشاورز
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گواهی سپرده کاالیی در ایران
همانطور که اشاره شد ،گواهی سپرده کاالیی ،ورقه بهاداری است

که به پشتوانه قبض انبار صادر شده در انبارهای مورد پذیرش

بورس های کاالیی صادر می شود .شورای عالی بورس و اوراق
بهادار به عنوان عالی ترین نهاد ناظر در بازار سرمایه و هدایت

کننده سیاست های کالن این بازار ،در مورخ  1393/03/12بر

اساس بند  24ماده  1و بند  4ماده  4قانون بازار اوراق بهادار
مصوب آذرماه  ،1384گواهی سپرده کاالیی را به عنوان ابزار مالی
قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب نمود .بر اساس مصوبه

این شورا ،گواهی سپرده کاالیی اوراق بهاداری است که موید

مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاال است و پشتوانه آن قبض
انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر

می گردد .دستورالعمل اجرایی "پذیرش انبارها ،صدور ،معامله و

تسویه گواهی سپرده کاالیی" به تصویب هیئت مدیره سازمان

بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مزایای راه اندازی م امالت گواهی سپرده کاالیی در
ایران
برخی مزایای گواهی های مذکور عبارتند از:
 .1تامین مالی
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با توجه به نااطمینانیهای وسیعی که در بخش کشاورزی وجود

دارد ،بانکها و موسسات تأمین مالی کشور تمایل کمی به حمایت

از این بخش و تأمین مالی کشاورزان دارند .این در حالی است که

یکی از م مترین اقدامات بورس کاالی ایران در حا
حاضر تالش برای راهاندازی سیستم قبض انبار با
ب رهگیری از تجربیات سایر کشورها است .قبض انبار هم

اکنون یکی از مطمئنترین ابزارهای مالی جهت پرداخت اعتبارات

محسوب میگردد چراکه پشتوانه آن کاالهای موجود در انبارها

است .در این حالت اعتباردهندگان (به طور مثال بانکها) به

پشتوانه قبض انبار به عنوان تضمینی جهت باز پرداخت بدهی ،به

دارندگان آن یعنی کشاورزان منابع مالی پرداخت میکنند .در

صورت نکول اعتبار گیرنده (کشاورز) ،قبض انبار با استفاده از

مکانیزم بورس به قیمت روز نقد شده و اعتبار دهنده به طلب خود
خواهد رسید.

به عبارتی بهتر استفاده از قبض انبارهایی که در بورس معامله می-
گردند فرایند پرداخت وام را به نحو چشمگیری تسریع بخشیده،

هزینههای ارائه خدمات توسط اعتباردهندگان را کاهش داده و

ریسک قیمتگذاری و نقدشوندگی را کاهش میدهد.
 .2کشف نرخ پیوسته
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یکی دیگر از مزایای معامالت پیوسته 12گواهی های سپرده کاالیی

بسترسازی جهت کشف نرخ روزانه کاالهای پشتوانه این گواهیها

است؛ یکی از پیش نیازهای مو قیت قراردادهای آتی و

اختیار م امله ،کشف نرخ روزانه داراییهای پایه در یک
بازار نقدی می باشد .م امالت انویه گواهی های
سپرده کاالیی این امکان را راهم میسازد که به
صورت روزانه قیمت کاال کشف شود و بازاری نقد
شونده برای محصو

راهم گردد .بنابراین مقدمات راه

اندازی معامالت آتی و اختیار معامله با دارایی های پایه محصوالت

کشاورزی اساسی از جمله ذرت دانه ای و کنجاله سویا فراهم

میشود و فعاالن بازار می توانند از مزایای پوشش ریسک توسط
چنین ابزارهایی منتفع شوند.

 .3نمایش وض یت مو ودی انبار محصوالت
مختلف
یکی از کاربردهای گواهی سپرده کاالیی ،نمایش موجودی

کاالهای مختلف در انبارها می باشد که می تواند مقیاسی از ذخایر

موجود ،چگونگی تامین نیازهای مصرف کنندگان و نیز میزان
واردات محصوالت مختلف را ارزیابی نمود .وجود نظام یکپارچه و

قوی انبارداری و قبض انبار و به تبع آن گواهی سپرده کاالیی،
بستر محیطی شفاف برای سیاستگذاران را فراهم می سازد.

Continuous
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 .4ارایه به عنوان ت مین برای انجا م امالت
نقدی در سایر گروه ای کاالیی
چنانچه گواهی سپرده کاالیی مربوط به کاالهایی با ماندگاری
مدت زمان طوالنی باشد ،این قابلیت را خواهد داشت که معادل

ارزش تقریبی آن به عنوان پشتوانه عرضه سایر کاالها در بازار

فیزیکی قرار گیرد.

پیش نیازهای م امالت گواهی سپرده کاالیی
یکی از مقدمات راه اندازی صدور و معامالت گواهی سپرده

کاالیی ،وجود انبارهای حائز شرایط استاندارد حسب مورد نگهداری

محصوالت مختلف در آن ،می باشد .لذا راه اندازی سیستم قبض

انبار در وهله نخست نیازمند ساماندهی بخش انبارداری کشور است

و از اینرو توسعه این امر خود به خود به گسترش و بهبود

انبارداری و رفع مشکالتی که در این خصوص وجود دارد نیز کمک
خواهد نمود .به عنوان مثال همانطور که میدانیم یکی دالیل
اصلی حجم باالی ضایعات بخش کشاورزی نبود انبارهای مدرن

جهت انبار نمودن محصوالت کشاورزی است .از دیگر آسیب هایی

که از این ناحیه به بخش کشاورزی وارد میشود این است که
تولیدکننده قادر نیست محصول خود را در محیطی نگهداری نماید

تا در زمانی غیر از فصل برداشت ،با قیمتی مناسب تر به بازار

عرضه نماید .بنابراین عالوه بر تقویت نظام انبارداری از طریق
ایجاد درآمد برای این بخش ،ایجاد امکان فروش محصوالت خارج
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از فصل تولید آنها و نیز ارتقاء کیفی محصوالت ،از دیگر مزایای راه

اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی بویژه در حوزه محصوالت

کشاورزی می باشد.

گواهی سپرده کاالیی و ارتقاء کیفی محصوالت
کشاورزی
طبعا یکی از ویژگی ها و مزایای معامالت بورس های کاالیی
تضمینی کمیت و کیفیت کاالهای مورد معامله است .بنابراین

طرفین معامالت توقع دارند که محصول دارای ویژگی های

استاندارد را با کیفیت اعالم شده در اطالعیه های عرضه و نیز وجه

معامله را به موقع دریافت کنند .تا کنون نیز سعی بر این بوده است

که چنین رویه های با صحت و دقت انجام و کنترل شود .در

خصوص محصوالت کشاورزی داخلی ،اجرای برخی سیاست های
حمایتی همچون خرید تضمینی ،انگیزه ای برای ارتقاء و بهبود

کیفیت محصول برای کشاورزان ایجاد نمی کرد .اما اجرای ماده

 33قانون افزایش بهرهوری ،معامالت محصوالت را به سمت
بورس هدایت کرده و مجرای سیاست حمایتی را تغییر میدهد .در
این صورت کیفیت موضوعی مهم تلقی شده و قیمت باالتر

محصوالت کیفی ،انگیزه برای ارتقاء کیفیت محصوالت کشت شده

را افزایش میدهد .اجرای این طرح در مقیاسی محدود و تنها در دو
استان بوده است و نشان می دهد چنانچه نظارت و کنترل دقیق و
گسترده تری صورت گیرد ،کیفیت محصوالت افزایش خواهد
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یافت .پذیرش انبارهای استاندارد محصوالت زراعی یکی از بسترها

و پیش نیازهای این موضوع است؛ چراکه انبارها صرفا محصوالت
استاندارد را تحویل خواهند گرفت.

م امالت گواهی سپرده کاالیی در بورس کاالی ایران
اقدامات بورس کاال در حوزه گواهی سپرده کاالیی در حال حاضر
در بخش محصوالت کشاورزی (ذرت دانه ای ،جو دامی و زعفران)

و سکه طال می باشد .در حوزه معامالت محصوالت کشاورزی در

بورس کاالی ایران اقدامات توسعهای و تالشهای بسیاری در

سال های اخیر صورت گرفته است .یکی از زمینههای فعالیت
بورس کاالی ایران در این حوزه ماده  33قانون افزایش بهره وری

بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.

کارکردهای گواهی سپرده کاالیی در توس ه ابزارها و
بازارهای مرتبط
گواهی سپرده کاالیی ابزاری نوپا است که عالوه بر بازار منحصر به

فرد خود می تواند به توسعه سایر بازارها و ابزارهای معامالتی

بورس کاالی ایران منجر شود .برخی کارکردهای این اوراق بهادار

در توسعه سایر ابزارها و بازارها عبارتند از:



ابزاری برای تسهیل معامالت قراردادهای آتی در

سررسید؛ همان گونه که بیان شد ،راه اندازی و توسعه
بازار معامالت آتی بر روی کاالهای حجیم بدون وجود
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سازوکار انبار و گواهی سپرده کاالیی ناممکن است .چرا

که در فرایند تحویل این قراردادها ،گواهی سپرده کاالیی

نقش بسیار پر رنگی دارد.



به عنوان بازار نقدی جهت راه اندازی معامالت آتی؛ از

آنجایی که یکی از پیش شرط های اصلی راهاندازی
موفقیت آمیز قرارداد آتی بر روی یک دارایی پایه ،وجود

بازار نقدی قدرتمند جهت کشف نرخ های شفاف و
رسمی برای آن دارایی پایه است؛ بازار معامالت گواهی

سپرده کاالیی از پتانسیل باالیی برای ایجاد چنین بازاری
برخوردار است .به این معنی که راه اندازی بازار قرارداد
آتی بر روی دارایی پایه ای که قبل تر ،بازار معامالت

گواهی سپرده کاالیی آن راه اندازی و توسعه یافته باشد،

میتواند از شانس موفقیت بیشتری برخوردار باشد.



ابزاری برای راه اندازی بازار معامالت آتی یک روزه؛ از

آنجایی که راه اندازی بازار معامالت قراردادهای آتی یک

روزه بدون وجود سازوکار گواهی سپرده کاالیی و فرایند
تحویل نظام مند ،ناممکن است؛ راه اندازی بازار معامالت
گواهی سپرده کاالیی گامی بلند برای توسعه بخش

دیگری از بازار معامالت مشتقه بورس کاالی ایرن

(قراردادهای آتی یک روزه) خواهد بود.



ابزاری برای راه اندازی صندوق های کاالیی؛ صندوق

های کاالیی نهادهایی هستند که وجوهی را از محل
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فروش واحدهای سرمایه گذاری تجمیع کرده و بر روی
اوراق بهادارهای کاالیی با قصد انتفاع سرمایه گذاری می

نمایند .در حال حاضر ،گواهی سپرده کاالیی یکی از
مستعدترین اوراق بهادار های کاالیی برای راه اندازی

معامالت صندوق های کاالیی بر روی آن می باشد .چرا

که صندوق ها برای تعیین NAV

روزانه خود ملزم به

بهره گیری از قیمت های رسمی اوراق بهادار موجود در

سبد دارایی خود هستند و چنین قیمتی به صورت روزانه

در معامالت گواهی سپرده کاالیی کشف می شود .از این
رو ،راه اندازی و توسعه بازار معامالت گواهی سپرده

کاالیی می تواند به ایجاد و توسعه صندوق های کاالیی

کمک کند.

تامین مالی از طری گواهی سپرده کاالیی
بخش هشتم دستورالعمل پذیرش انبارها و صدور ،معامله و تسویه

گواهی سپرده کاالیی ،ناظر بر توثیق گواهی سپرده کاالیی می
باشد .شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به
عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه ،مسئولیت تسویه معامالت
گواهی سپرده کاالیی و توثیق آنها را نیز بر عهده دارد .به این

ترتیب گواهی سپرده کاالیی میتواند به عنوان وثیقه جهت تامین
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مالی از طریق بانک ها و موسسات مالی مورد استفاده قرار گیرد .در

این صورت ،فرآیند توثیق و اخذ تسهیالت به شرح زیر میباشد:
.1

وثیقهگذار(مالک گواهی سپرده کاالیی) جهت دریافت

تسهیالت به وثیقهگیر طرف قرارداد با شرکت سپردهگذاری مرکزی

(یا همان بانک) مراجعه و مدارک مورد نیاز جهت احراز هویت را

به وثیقهگیر(بانک) ارایه نموده و فرمهای درخواست تسهیالت،
درخواست توثیق گواهی سپرده کاالیی و وکالتنامه ای را طبق

فرمت خاصی تایید و امضاء مینماید.

 .2وثیقهگیر (بانک) در صورت موافقت با اعطای تسهیالت،

درخواست توثیق گواهی سپرده کاالیی را تایید و به شرکت

سپردهگذاری مرکزی ارائه مینماید.

 .3پس از تایید درخواست توثیق ،شرکت سپردهگذاری مرکزی به

منظور اجرای این امر ،گواهی سپرده کاالیی(مورد توثیق) را در

سامانه گواهی سپرده کاالیی نشان دار مینماید .در این مرحله از
خروج کاال از انبار جلوگیری خواهد شد.

 .4وثیقهگیر (بانک) میتواند با ارائة درخواست مکتوب به شرکت

سپردهگذاری مرکزی از آخرین وضعیت گواهیهای سپرده کاالیی
وثیقه شده به نفع وی اطالع حاصل نماید.

 .5گواهی سپرده کاالیی توثیق شده ،قابلیت عرضه توسط

وثیقهگذار را نیز دارد اما پس از معامله ،ابتدا مطالبات وثیقهگیر و

سایر کسورات متعلقه از وجه معامله کسر و مابقی وجه معامله از

طریق کارگزار مربوطه به وثیقهگذار پرداخت می شود.
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 .6در صورت عدم تسویه مطالبات وثیقهگیر در سررسید یا

سررسیدهای مقرر ،وثیقهگیر با اعمال وکالتنامه اخذ شده از وثیقه

گذار ،مطابق قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه میتواند اقدام

به معامله گواهی سپرده کاالیی وثیقه شده یا خروج کاال از انبار در
صورت عدم امکان معاملة گواهی سپرده کاالیی در بورس نماید.

بر این اساس ،منظور از توثیق ،پذیرش اوراق گواهی سپرده کاالیی
به عنوان وثیقه ارایه تسهیالت به دارندگان این اوراق بهادار است.

فرآیند مذکور در نمودار ذیل نشان داده شده است :
/

)

(

/

مع بندی
همانطور که ذکر شد ،راه اندازی نظام انبارداری و ایجاد بسترهای

قانونی و فنی مناسب برای این موضوع ،مزایای بسیاری از جمله
امکان فروش کاال در زمان مناسب و به قیمت مناسب ،تامین مالی
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کوتاه مدت دارندگان کاال در انبارها و  ...را به همراه دارد .از این رو

ضرورت استقرار آن بویژه در حوزه کشاورزی در کشور ،اهمیت می
یابد.

بورس کاالی ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه ،فعالیت
هایی را در این حوزه شروع کرده است و مذاکره با بانک ها و

موسسات مالی در خصوص توثیق گواهی سپرده کاالیی به عنوان

رسیدی که پشتوانه کاالیی دارد ،آغاز شده است .تجربیات بین
المللی در این حوزه بسیار هستند که می توانند در راه اندازی

سیستمی بهینه برای صدور رسیدهای انبار و بهرهگیری از آن
جهت تامین مالی کوتاه مدت تولیدکنندگان ،تجار و  ...راهگشا
باشند .لذا با توجه به پیش نیازهای ذکر شده برای این ابزار ،به نظر

می رسد ساماندهی انبارها و ظرفیت های ذخیره سازی موجود،
ایجاد بستر قانونی برای فعالیت آنها ،ترویج و فرهنگسازی موضوع
در نظام پولی و بانکی  ،ارتقاء گواهی های کیفی استاندارد

محصوالت و  ...از مقدمات الزامی جهت بهره گیری از کاربرد رسید

انبار یا همان گواهی سپرده کاالیی در زمینه تامین مالی در کشور

است.
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امکان سنجی حقوقی ،قانونی و حاکمیت شرکتی مؤثر
بر زیرساخت اقتصاد اسالمی برای طراحی ساختار و
اجرای نهاد «بورس مسکنِ» جمهوری اسالمی ایران
حسن بان

1

چکیده
شالوده ی ساختار سازمانی و حاکمیتی اقتصاد ایران که می بایست
وفق اصل  44قانون اساسی بنیان نهاده شده باشد ولی مشاهده می
گردد که در روحِ سازوکارها (مکانیزم ها)ی اقتصاد ایران؛ بخش تعاون

مثل دو بخش خصوصی و دولتی نظام مند (سیستماتیک) و ساختار

مند نمی باشد .سهم بخش تعاون در اقتصاد تاکنون حتی به 25

درصد نیز نرسیده و باید پذیرفت در بخش تعاون در سالهای گذشته
 1حسن بان :کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار ،دانش آموخته کارشناسی ارشد
مدیریت مالی دانشگاه عالمه طباطبایی ،خبره مالیه و بانکداری اسالمی دانشگاه  INCEIFمالزی ،عضو
انجمن مالی اسالمی ایران و مشاورعالی مالی از مرکز آموزش حسابداران خبره ،PACT
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عملکرد مناسبی صورت نگرفته است! در حقیقت فهوای اجتماعی
بخش تعاون بر محتوای اقتصادی تعاون پیشی گرفته است و از

آنجاییکه این آموزه اسالمی با مکاتب اقتصادی مرسوم
( )Conventionalقابل تفسیر و واکاوی نبوده است ،به عنوان
طفیلی بخش اقتصاد با آن برخورد شده است! به نحویکه در ساختار

سازمانی وزارت امور اقتصاد و دارایی جایگاهی نداشته؛ ابتداً در
وزارتخانه جداگانه ای و سپس بصورت ادغامی در وزارت رفاه و تامین

اجتماعی تبلور یافت .برخی با فرافکنی و دشمن هراسی؛ این ضعف
ساختاری را هوشمندانه دانسته و به فعالیت های «مکتب نیاوران»

ارجاع می دهند .در این مقاله ی تحلیلی به بررسی این چالش و
پیشنهاد عملیاتی در سطح اقتصاد کالن و اقتصاد خرد برای آن می
پردازیم .این مقاله یک مقاله علمی ـ کاربردی و بین رشته ای با

گرایش اقتصاد سیاسی و مدیریت دولتی می باشد که با نگاهی
سیستمی به اقتصاد ایران ،پیشنهاداتی بنیادین برای مهندسی مجدد
دکترین اقتصاد مقاومتیِ اسالمی ایرانی برای احیای سیستماتیک

اقتصاد تعاونی در کنار اقتصاد خصوصی (کپیتالیستی) و اقتصاد دولتی

(کمونیستی) بیان می گردد« .بورس مسکن» به عنوان نماد و سمبل
اقتصاد سیستماتیک تعاونی؛ تشریح وپیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد رفتاری ،اقتصاد اسالمی ،اقتصاد تعاونی ،بورس

مسکن ،پاداقتصاد ( ،)dis-economyسوءاقتصاد ()mis-economy
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الف) جایگاه بورس مسکن در تاریخ اقتصاد معاصر

ایران

پس از پیروزی انقالب اسالمی و تصویب قانون اساسی
وفق شعار «نه شرقی (کمونیسم) نه غربی (کاپیتالیسم)
جمهوری اسالمی» ،بخش تعاونی که بطور قانونمند پیش از

انقالب نیز حضور داشت ،در جایگاه رکن اقتصادی در کنار
دو بخش اقتصادی دولتی و خصوصی مطرح گردید .جالب

اینجا است که در متن قانون اساسی (فصل چهارم :اقتصاد و
امور مالی) تعریف دقیقی از «بخش تعاونی در اقتصاد» ارائه

نشده است !2در بند  2اصل  43به تشکیل نهاد تعاونی می
پردازد و می گوید :اقتصاد ج.ا .ایران بر اساس ضوابط زیر
استوار می شود )1( :تامین نیازهای اساسی )2( ،شکل (نهاد)

تعاونی برای ایجاد اشتغال )3( ،تنظیم برنامه اقتصادی کشور
و غیره  ...و باز هم تعریفی از «بخش اقتصادی تعاون» ارائه

نشده است .در ادامه در اصل  44تعریف بخش اقتصادی
دولتی و بخش اقتصادی خصوصی آورده شده است .و به
صراحت گفته است بخش تعاونی متفاوت و مجزا از بخش

خصوصی است (یعنی بالنتیجه نمی توان اتاق تعاون را
 2شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی
های مشترك و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمك متقابل
وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شود .تعداداعضای
شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد (قانونگذار در 1٣٥٠/٣/1٦قانون درخصوص شرکتهای
تعاونی تعریف آورده است ولی تعریف بخش تعاون در اقتصاد در قانون یافت نشد).
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نماینده بخش خصوصی اقتصاد دانست ،ولی می توان اتاق
اصناف و یا اتاق بازرگانی را نماینده بخش خصوصی دانست)

وفق اصل  44قانون اساسی« ،نظام اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی با

برنامهریزی منظم و صحیح استوار است ».و «بخش دولتی به
صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است» و «[تعریف

بخش اقتصادی تعاونی :از متن اصل  44حذف شده است]»

و «بخش خصوصی مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و
تعاونی است» .مشابهاً در سند چشم انداز نیز تعریفی از
«اقتصاد اسالمی» و «اقتصاد تعاونی» دیده نمی شود و زیر
ساخت یا مدلی ارائه نشده است .مباحصی که تاکنون در
مورد ساختار اقتصاد اسالمی که از طرف برخی محافل ارائه

شده است با رویکرد حذف اقتصاد کپیتالیستی و اقتصاد
کمونیستی بوده ،در حالیکه در این مقاله ساختار اقتصاد

اسالمی منطبق بر فعالیت هر سه بخش خصوصی ،نظارت
دولتی و همکاری جمعی (زیرساخت اقتصاد تعاونی) به

صورت ساختارمند ارائه گردیده است.

همین حذف به قرینه ی معنوی از تعریف «بخش

اقتصادی تعاون» در قانون اساسی باعث شد تا از سال 1358

تا  1382و سپس تاکنون« ،فهوای اجتماعی تعاون» بر

«محتوای اقتصادی تعاون» پیشی بگیرد و نتیجه ی تمام
تالش ها و زیرساخت های طرحی شده در  4دهه گذشته
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باعث شود که اکنون بخش تعاون نتواند  %25از اقتصاد ایران
را مدیریت نماید .درک غلط تفاوت بنیادین «بخش اقتصادی
تعاونی» با «دو بخش اقتصادی دیگر» و الگو برداری صرف از
مکاتب اقتصادی غربی و شرقی تا حدی پیش رفت که در

 38سال پس از تصویب قانون اساسی ج .ا .ایران «بخش
اقتصاد تعاونی» مظلوم باقی ماند .در اوایل انقالب؛ رویکرد
هم شرقی و هم غربی!؟ نه اسالمی؟! در عمل با بی مهری
سیاسی ـ اقتصادی به اقتصاد اسالمی (بانکداری اسالمی) و
بخش تعاونی! تا آنجا پیش رفت که حتی تعریف مشخصی از

«بخش اقتصاد تعاونی» در قانون اساسی ارائه نگردید و یا
بررسی مجدد بانکداری اسالمی به تعویق افتاد .اینکه چگونه
این حادثه (حذف بخش اقتصادی تعاون و وزن و جهت دهی
اجتماعی آن) رخ داد موضوع این مقاله نیست ،ولی نتیجه
امر بطور واضح چنین شد که تعاون در عمل به عنوان یک

بخش اقتصادی پذیرفته نشد! بطور مثال :محتوا و روح قانون

بخش تعاونی اقتصاد ج .ا .ایران مصوب  13شهریور 1370

هیچ سنخیتی با ساختار و سازوکار اقتصادی اشاره شده در

قانون اساسی (به عنوان یک بخش اقتصادی اصیل و هم وزن

بخش خصوصی و دولتی) ندارد .یا در مثال دیگر درحالیکه

«اقتصاد تعاونی» جزئی از بخش اقتصادی می باشد و باید
ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف گردد ،تاسیس

(غلط) وزارت تعاون و سپس انحالل آن و تلفیق در وزارت
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رفاه و تامین اجتماعی نیز از این گونه خبط ها و خلط
مبحث ها است که محتوی اقتصادی فدای ظاهر اجتماعی

گردیده است .جایگاه «تعاون» در وزارت امور اقتصاد و دارایی
می باشد در حالیکه در نمودار سازمانی وزارت امور اقتصاد و

دارایی ،به دو بخش «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد خصوصی» به
طور مبسوط پرداخته است ولی هیچ نشانی از ساختار،

سازمان یا معاونت مربوط به «اقتصاد تعاونی» وجود ندارد!

ضمن ارج نهادن و تقدیر از تمام تالش های چهار دهه

گذشته ی خادمین و دوست داران نظام جمهوری اسالمی
ایران در راستای توسعه و تعالی «تعاونی» چه از بعد
اجتماعی و چه از بعد اقتصادی ،باید ابراز داشت« :چون

گذارد خشت اول بر زمین معمار کج  /گر رساند بر فلک،
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باشد همان دیوار کج  /می کند یک جانب از خوان تهی

سرپوش را  /هر سبک مغزی که بر سر می نهد دستار کج»3

این ساختاربندی غلطِ اقتصادی بزرگترین چالش در راه

اجرای «اقتصاد مقاومتی» هم در بعد تابآوری و هم در بعد
پایداری می باشد .نکته امیدوار کننده این است که با
استعانت به تجربه ی دو دهه گذشته در امر خصوصی سازی
و جدا کردن وظایف حاکمیتی از عملیاتی ،و پیشرفت علوم

مالی و اقتصادی در دو دهه ی گذشته می توان ساختار نظام

مندی را عملیاتی کرد که موجبات غنای «بخش اقتصادی
تعاونی» از حیث اقتصاد کالن ،و تقویت «بنگاه های تعاونی»
از حیث اقتصاد خرد را فراهم آورده و مکانیزم و سازوکاری
بومی را در برابر تحریم های خارجی اقتصادی و سوء
مدیریت های داخلی اقتصادی ایجاد و اجرایی نمود ،که در

این مقاله مدل مفهومی و مدل اجرایی برای دکترین «بخش
اقتصادی تعاون ذیل اصل  44قانون اساسی» بیان می گردد.
ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است و می توان طرحی

نو درانداخت.

در سال  84-1382در زمان ابالغ سیاستهای کلی اصل
 44به هیچ روی انتظار تحقق وضعیت حاضر از جمله

شکلگیری بخش ناشناختهای در اقتصاد ایران که قابل
 ٣صائب تبریزی ،دیوان اشعار ،غزلیات ،غزل شماره22٦٥ :
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شناسایی ذیل هیچیک از عناوین ذکر شده در متن اصل 44
قانون اساسی (بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی) نباشد،
وجود نداشته است .بخشهای الف تا د ابالغیه مقام معظم

رهبری در مورد اصل  ،44در سال  1383در مجمع تشخیص
مصلحت نظام تصویب و در سال  1384به روسای قوای

سهگانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شد که

شامل چهار قسمت اساسی بودند :الف  -سیاستهای کلی
توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش
دولتی ،ب  -سیاستهای کلی بخش تعاونی ،ج -سیاستهای
کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها

و بنگاههای دولتی و د -سیاستهای کلی واگذاری .این

جهت دهی هوشمندانه رهبری در تدوین سیاست کلی ،نشان
از پذیرش بخش تعاونی به عنوان یک بخش اصیل (و نه
طفیلی دو بخش دیگر) در اقتصاد دارد .نگاه هوشمندانه مقام
معظم رهبری به اهمیت «نقش اقتصادی تعاون» چنین

است« :من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه می کنم می
بینم یکی از چیزهایی که می تواند جلوی این بی عدالتی را
به شکل منطقی و اصولی سد کند همین کار تعاونی است به

همین خاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم نه از باب این
که دنیا تعاون را پذیرفته یا فرضاً فالن کشور ها تعاون می
کنند .نه آن ها برای خودشان می کنند ما هم برای خودمان

می کنیم ما کشور خودمان ،مردم ،تاریخ و فرهنگ و معارف
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خودمان را در داریم ،آن ها هم برای خودشان دارند .ممکن
است آن ها کاری بکنند که ما آن را رد کنیم پس از این باب

نیست .از این باب است که من می بینم در این وضعی که

متأسفانه گرفتارش هستیم تعاون در کشور ما می تواند

سرانگشت گره گشایی باشد»4

اشتراک ذاتی اقتصاد اسالمی و تعاونی بر دارایی

) ،(Assetخلق ارزش ( )Valueو کرامت انسانی
تعاون در اصطالح «یاوری و همراهی متقابل» می باشد.
این واژه با معنای به همدیگر کمک کردن و همیاری نمودن
آمده است .به عبارت دیگر ،کار گروهی ،داوطلبانه و نظام

مند را تعاون می گویند .سازوکارهای مورد استفاده در

تعاونیها متناسب با کرامت هر انسان و نه سرمایه و پول وی

و یا قدرت مسند وی است .برابری (کرامت انسانی) و

مشارکت گروهی اصول و ارزش های اساسی هستند که در
اداره امور تعاونیها به کار برده می شوند .تعاون در مفهوم

اقتصادی آن روش یا به تعبیر شهید دکتر بهشتی «بهتر
است بگوییم شیوه ای در اقتصاد» است که راهی بین نظام

اقتصاد سرمایه داری و نظام سوسیالیستی در نظر گرفته شده

و به «راه سوم» مشهور گردیده است .تحلیل واژه راه سوم نیز
نشان می دهد تعاون ،به سامانه -اقتصادی ،اجتماعی و
 4بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با اهمیت تعاون
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مدیریتی  -مالکیتی نو و متفاوت از راه های مرسوم
کپیتالیستی و کمونیستی بخشیده است .هدف تعاونی ها بر
خالف سایر بنگاه های تجاری فقط دستیابی به منفعت و
ثروت نیست بلکه در تعاونی ها عالوه بر بهبود وضعیت

زندگی و تامین نیاز اعضا ،اهداف اجتماعی همچون عدالت،
مسئولیت پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می شود .اعضا
و سهامداران تعاونی اسالمی ،خود «عضو هیات مدیره

موظف» می باشند و هرکس به اندازه «ارزش آفرینی»
خویش منتفع می شود و تمام اعضا در «درآمد مشاع» و در

«هزینه های مشاع» و در سود و منفعت بالمناصفه و برابر

سهیم هستند.

آنچه مدنظر «نهاد تعاونی» و «ساز وکار اقتصادی تعاونی»
از منظر اسالم و کرامت انسانی است ،منحصر به فقر زدایی و

سه دهک پایین جامعه نمی باشد بلکه متعلق به کلیه آحاد

جامعه می باشد .اینگونه نیست که اتاق بازرگانی و اتاق

اصناف متعلق به سه دهک باالی جامعه و اتاق تعاون متعلق

به فقرا و سه دهم پایین جامعه باشد! این گونه مرزبندی ها
از اساس غلط است و آدرس غلط دادن می باشد .در یک

مثال ساده فرض کنید یک تعاونی خدمات درمانی بین  7نفر

پزشک و تعدادی پرستار و بهیار ایجاد شده است ،تمام اعضاء

(فارغ از سطح تحصیالت و توان تخصصی خویش) فقط یک
رای هیات مدیره را دارند و تمام اعضاء «عضو هیئت مدیره
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موظف» هستند .در زمانی که هر پزشک شخصاً به تخصص
خویش عمل می کند مثالً  %70حق ویزیت به وی تعلق دارد

و  %30به تعاونی ،پس هرچه بیشتر خلق ارزش و خدمت
کند ،شخصاً بیشتر درآمد کسب می کند یعنی درآمد وی
متناسب با خلق ارزش وی شناسایی می شود و نه با حقوق
وی بر اساس ساعت کاری در تعاونی .در مورد نیروهای صف

و ستاد که در این بیمارستان فعال هستند دو شیوه وجود
دارد( ،الف) یا ایشان عضو تعاونی هستند و یا (ب) ایشان
عضو تعاونی نیستند (برون سپاری از تعاونی هستند) .در

پایان فصل یا سال مالی ،هزینه های تعاونی خدمات درمانی
از درآمد کل شناسایی شده کسر شده ،و تمام اعضای تعاونی

(تمام پرسنل صف و ستاد) به یک اندازه از ( DPSسود هر
سهم تعاونی) انتفاع می برند تا انگیزه ارائه خدمات عالی برای
همه به صورت برابر (فارغ از اینکه مستقیماً با مشتری در

ارتباط هستند یا خیر) باقی بماند .این تعاونی خدمات
درمانی می تواند برخی از مشاغل جانبی را برون سپاری کند

و مسلماً ایشان در منفعت تعاونی شریک نیستند .پس دلیل
تقسیم  DPSتعاونی ،سِمَت پزشکی یا پرستاری یا تعداد

سهم یا مقدار سرمایه اولیه نیست ،بلکه هرکس به اندازه
کرامت انسانی اش و برابر با سایر شرکاء از  DPSبهره مند
می شود .همچنین است در مورد تعاونی های مسکن ،تعاونی

های کشاورزی و تعاونی های اعتباری .اما در تعاونی های
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مرسوم ،اعضا می توانند غیر موظف باشند یا با عقد صلح نامه
های ضمن قرارداد ،وظایف خود را به دیگران وکالت دهند یا

با برخی عقود اسالمی مثل مشارکت ،فقط سرمیاه را تامین

کنند.

وقتی با رشد جوامع از حالت سنتی به صنعتی ،تعداد
تعاونی ها (در اقتصاد خرد) بسیار زیاد می شوند ،نیاز به
ساختارها و سازوکارهایی (در اقتصاد کالن) می باشد تا بتوان

این تعاونی ها را از منظر اقتصاد مالی سامان دهی کرد .پیش
از آنکه به بیان این ساختار اقتصاد کالن پیشنهادی بپردازیم،

به تفاوت «بخش اقتصاد تعاونی» با دو بخش دولتی و

خصوصی می پردازیم .این شناخت به ما کمک می کند ،تا
در اقتصاد مقامتی بتوانیم نیروها ،پتانسیل ها و داشته های

خویش را منظم تر و بهتر سازماندهی و مدیریت نمیاییم.

تفاوت های بنیادین «بخش اقتصاد تعاونی» نسبت به «دو

بخش اقتصاد» دیگر را در جدول زیر مالحظه می کنید:

آنچه پس از تصویب قانون اساسی و معرفی بخش تعاونی
به عنوان رکن اقتصادی رخ داد در مدل زیر (مدل مقایسه
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نهادهای حاکمیتی ،نظارتی ،و اجرایی در سه بخش اقتصاد
ایران) خالصه سازی شده است.

توضیح اینکه محور عمودی با توجه به ابالغیه مقام معظم
رهبری و با توجه به مبنای حاکمیت شرکتی به دو دسته ی

«رکن عملیاتی/تصدی گری» و «رکن حاکمیتی /نظارتی»
تقسیم شده است که اولی برای بخش تعاونی و خصوصی و
دومی برای بخش دولتی متصور می باشد .محور افقی سه

رکن اقتصادی یعنی دولتی ،تعاونی و خصوصی را نشان می
دهد .و محور مورب عبارت است از انواع بازارها در اقتصاد
مرسوم شامل بازار واقعی (بازار خدمات و کاال) و بازار مالی

(بازار پول و بازار سرمایه) .پیش فرض ما این است که به

دلیل تفاوت بنیادین «بخش اقتصادی تعاونی» (راه سوم) این
بخش عالوه بر همپوشانی ها و شباهت ها با بازار های مالی و
واقعی ،برای خود بازار مالی متمایزی دارد که از آن به عنوان

«بازار مشارکت ،کرامت انسانی» که وفق آزادی و برابری
(لیبرالی اسالمی) است یاد شده است .این مدل ،دوران گذار
از مدل های اقتصادی مرسوم به مدل اقتصادی فعلی را نشان

می دهد که متاسفانه موضوع «اقتصاد تعاونی» به مسیر و
آدرس غلطی هدایت شده است که در باال مصادیق آن ذکر

شد.
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از یک منظر اقتصاد هر کشور از دو بخش تشکیل می
شود .1 :بخش واقعی  :شامل جریان کاال (بازار کاال) و

خدمات (بازار خدمات) و نیروی انسانی(بازار کار) و  .2بخش

مالی  :شامل جریان وجوه (بازار پول) ،اعتبارات (بازار بیمه) و

سرمایه (بازار سرمایه) .اینکه بخش دولتی ،خصوصی و
تعاونی در هریک از این دو بخش و  6بازار چه سازوکارها و

نهادهایی را دارند در تببین نقاط ضعف و قوت اقتصاد
مقاومتی بسیار اهمیت دارد.

توضیح  1مدل فوق :بخش خالی جدول و مدل فوق (که با

عالمت ؟ نشان داده شده است) تا کنون وام دار بازار پولی و
مالی بوده و استقالل ماهوی (در بعد اقتصاد کالن) نداشته

است لذا اکثر طرح های توسعه تعاونی ها (در اقتصاد خرد) از

دولتی به دولتی ناموفق بوده یا شکست خورده اند .همچنین

شاخصی برای بخش تعاونی و یا دماسنج مرجعی برای بخش
تعاونی تصور و تعریف نشده است چرا که در کپی برداریِ
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ساختاری از هیچ یک از مکاتب کمونیستی و کپیتالیستی
چنین «طرح اقتصاد تعاونی» موجود نبوده است و تعاونی
های مرسوم در جهان (بخصوص تعاونیهای کارگری

انگلیسی) مفهوم و معنایی متفاوت از «تعاونی اسالمی»

دارند.

توضیح  2مدل فوق :برهم تراکنش بخش تعاونی با دو

بخش خصوصی و دولتی ،و اینکه نهاد و سازمان تعاونی با
اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل بخش خصوصی و دولتی

چگونه بیع انجام می دهد ،موضوع مقاله دیگری است که به

بررسی جایگاه و مفهوم «خلق ارزش» در برابر «سرمایه و

پول» در اینگونه بیع ها بین سه بازار پولی ،مالی و تعاون و
بین سه بخش اقتصادی دولتی ،خصوصی ،و تعاونی می

پردازیم .ولی آنچه که هم اکنون در اقتصاد ایران به غلط

مرسوم و مشهود است در تشبیه مانند این می ماند که دو
بخش دولتی و خصوصی فرزندانِ اصیلِ اقتصاد هستند که

پس از انقالب اسالمی از سر دلسوزی به فرزند ناخواسته ای
به نام «تعاونی» با نگاه طفیلی و از صدقه سری تسهیالتی و
معافیت هایی می پردازند و وی را تاکنون به عنوان یک

بخش اقتصادی قبول نکرده اند!!
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اقدامات انجام شده از زمان تصویب قانون اساسی تا

کنون

راهکار اصلی مردمی کردن اقتصاد در سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،با ایفای نقش تعاونیها در اقتصاد ممکن میشود.

در خرداد ماه سال  ،1384بهمنظور ایجاد تحول اساسی در

اقتصاد ملی ،سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی را با
رویکرد کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش نقش بخش

غیردولتی ،با اولویت بخش تعاون ،در سه بند «الف»« ،ب» و
«ج» با محوریت حضور مردم در اقتصـاد ،به رؤسای قـوای

سهگانه ابالغ گردید .در بند «ب» ،بهمنظور تحقق سهم 25

درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال مولد و

رفع محدودیتهای مربوط به حضور تعاونیها در عرصههای
اقتصادی ،از جمله بیمه و بانکداری ،ایجاد تعاونیهای فراگیر
ملی ،نسبت به تبیین سیاستهای کلی بخش تعاون بذل
عنایت ویژه نمودند.

قوه مجریه نیز در راستای سیاستهای ابالغی اهتمام
ویژهای به ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری و رفع موانع
آن در بخش تعاون (در بعد اقتصاد خرد) داشته است؛ به
طوری که با همکاری مجلس شورای اسالمی و به موجب
تبصره یک بند «و» ماده  ۹قانون اصالح موادی از قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ج .ا.

ایران و در اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
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مصوب  ،1387عالوه بر تأسیس بانک توسعه تعـاون ،اقـدام
به ایجاد صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون ،به عنوان یک

نهاد تخصصی در بخش تعاون نموده است .از آنجاییکه
یکی از اصلیترین موانع اعطای تسهیالت اعتباری (عاریت

گرفتن از بازار پول) برای تعاونیها نداشتن وثایق کافی مورد

نظر موسسات مالی و اعتباری و باال بودن ریسک

سرمایهگذاری برای این بنگاهها است ،صندوق ضمانت

سرمایهگذاری تعاون ،جهت توسعه بخش تعاون و رفع موانع
آن ،از طریق اعتبارسنجی متقاضیان نسبت به صدور انواع

ضمانتنامه اقدام مینماید .همچنین ابزارهای بازار سرمایه
(مثالً تامین سرمایه برای تعاونی های مسکن) سامان دهی

نشده اند .و هنوز هم «اقتصاد تعاونی» به عنوان یک رکن
اصیل اقتصادی پذیرفته نشده است! و با برخی تغییر
ساختارها در اساسنامه تعاونی ها (به جهت متشابه کردن آنها
با شرکت های سهامی عام!) اقداماتی صورت گرفته است

مثالً:

نشانی غلط تعاونی ها در بازار سرمایه :پذیرش
شرکتهای تعاونیهای سهامی عام در تاریخ  12خرداد

 13۹3تصویب شد .در ماده  75این مصوبه آمده است :وزارت
امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه تسهیل دسترسی
به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام

تعاونیهای قابل عرضه به عموم مردم در بازار سرمایه را
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فراهم کرده و در راستای اجرای ماده  1۹قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی درخصوص نحوه

واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی ،واگذاریها به تعاونیها

را تسهیل کند .هماکنون  14شرکت با سرمایهای بالغ بر
 1000میلیارد ریال از نظر قانونی و بالقوه آماده ورود به
بورس هستند ،شرکتهای تعاونی سهامی عام برای ورود

سهامدار جدید ،الزام عضویت در تعاونی ندارند و سهام متعلق
به افراد و قابل معامله در بازار ثانویه است .با ورود

شرکتهای تعاونی سهامی عام به بازار سرمایه برای این

دسته از شرکتها همچون سایر شرکتهای بورسی امکان

تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک در قالب

بازار بدهی وجود دارد .ولی در مورد سایر انواع تعاونی ها
هیچ اقدامی صورت نپذیرفته است .در حال حاضر امکان
پذیرش شرکتهای تعاونی در بازارهای اول و دوم فرابورس

ایران وجود ندارد ،اما شرکتهای تعاونی سهامی عام در
صورت دارا بودن شرایط درج در بازار پایه ،امکان درج و

معامله در تابلوهای «ب» و «ج» بازار پایه را دارند .در

صورت ثبت شرکتهای تعاونی سهامی عام نزد سازمان

بورس ،این شرکتها میتوانند تقاضای درج خود را به
فرابورس ارائه دهند.

نشانی غلط تعاونی ها در بازار پول :تعاونیها در بخش
بانکداری بسیاری از کشورها مانند مالزی ،هند و در اروپا از
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طریق ایجاد صندوقها یا بانکهای تعاونی فعالیت دارند و
نمونههای آن را در کشورهای دیگری مانند فرانسه و آلمان
هم میتوان مشاهده کرد .ما در ایران هنوز بانک تعاونی که
برگرفته از سرمایه افراد (و سیستم هیات مدیره ای تعاونی)

باشد نداریم و البته بانک دولتی توسعه تعاون در سالهای
گذشته ایجاد شده است .در گذشته بخشی از تعاونیهای

اعتباری که در بازار پولی کشور فعالیت داشتند ،به دلیل

مشکالت در موسسات مالی و اعتباری ادغام شدند یا در قالب
بانکهای جدید غیرتعاونی در حال فعالیت هستند .طبق

پیش بینی برنامه پنجم توسعه ،بخش تعاون باید  15درصد
از بازار پولی کشور را در اختیار میگرفت ،اما سیستم بانکی
در این خصوص برنامه اثربخشی نداشت و مشوقهای الزم

نیز انجام نشد .تعاونیها چون به سرمایه اعضا ()Equity
متکی هستند نسبت به بخش خصوصی از تاب آوری

بیشتری در اقتصاد برخوردارند و پایداری باالتری دارند .در
قالب اصل  44قانون اساسی پیشبینیهای مناسبی در

واگذاریها به بخش تعاون و در اختصاص  30درصد از عواید
فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون پیشبینی شده

است ،اما در اجرای قانون بخش تعاون نتوانسته است سهم

مناسبی از اقتصاد ایران را داشته باشد.

پیادهسازی الگوی حاکمیت شرکتی کارآمد و سالم در
شبکه تعاونی ها (اقتصاد کالن) ،مستلزم داشتن زیربنای
356

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

قانونی ،نظارتی و نهادی مناسب است .استقرار حاکمیت
شرکتی در اقتصاد تعاونی ها به عنوان پیششرطی برای

مدیریت مناسب و موثر ریسک تعاونی ها و تفکیک وظایف
نظارتی و عملیاتی در این حوزه می باشد .در شرکت های

تعاونی مدنظر اقتصاد تعاونی ،از آنجا که تمام اعضا عضو
موظف هم هستند ،از منظر مکانیزمهای کنترلی درون

شرکتی که تعادل مناسب بین حقوق صاحبان سهام (اعضا

تعاونی) از یکسو و نیازها و اختیارات هیات مدیره (اعضای
تعاونی) را از سوی دیگر برقرار میکند ،هیچ مانعی وجود
ندارد و بجز موارد نادر ،منافع شخصی و منافع سازمانی در
یک راستا هستند .ولی از منظربرونشرکتی می بایست از بعد
اقتصاد کالن زیرساخت هایی فراهم گردد .حاکمیت شرکتی

ضعیف میتواند منجر به افزایش احتمال درماندگی مالی در
شرکتهای تعاونی شود و ریسک را از سیستم تعاونی به دو
بخش دیگر اقتصاد و بالعکس انتشار دهد.

ب) اقتصاد مقاومتی ،کارنامه اصل  44و تعاونی ها:
«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار،
در شرایط تحریم ،در شرایط دشمنیها و خصومتهای شدید

میتواند تعیینکننده رشد و شکوفایی کشور باشد ».ارکانی
که اقتصاد مقاومتی بر پایه آنها استوارشده و رهبر معظم
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انقالب بر آنها تأکید فراوان داشتهاند عبارتند از :5مقاوم بودن
اقتصاد ،استفاده از همهی ظرفیتهای دولتی و مردمی،
حمایت از تولید ملی ،مدیریت منابع ارزی ،و مدیریت مصرف.

اقتصاد مقاومتی یک اندیشه تجربه شده در دنیا است و فقط
اختصاص به ما ندارد .چگونگی بهرهبرداری از اقتصاد

مقاومتی منوط به اهداف کشورها می باشد .جدا از نحوه

جهتگیری و بهرهبرداری ،این موضوع که اقتصاد مقاومتی
کشور را در برابر تکانههای گوناگون جهانی اعم از بدخواهانه
یا غیربدخواهانه حفظ خواهد کرد ،یک اصل پذیرفته شده

است .عدم درک یکسان از مفهوم اقتصاد مقاومتی یکی از

مشکالت در ارائه راهکارها برای رسیدن به اهداف اقتصاد

مقاومتی است .اقتصاد مقاومتی مفهومی نزدیک به اقتصاد
تابآور ولی نه کامال منطبق با آن است .مثالً تاب آوری
اقتصادی به این معناست که شوکهای احتمالی وارده به

اقتصاد را پیشبینی و چگونگی تاب آوردن بر شوکها را
تبیین کنیم .از منظر بخش غیر دولتی (به نمایندگی اتاق

اصناف ،اتاق ایران و نه اتاق تعاون) راهکارهایی کلی (بلند
مدت) و راهکارهایی اجرایی و عملیاتی (کوتاه و میان مدت)

به دولت پیشنهاد شده است .از منظر بخش دولتی
(حاکمیتی ،به نمایندگی قوه مجریه) اقداماتی انجام شده از

 ٥برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان ۹1 / ٥ / 1٦ ،و در حرم
مطهر رضوی (ع) ۹2 / 1 / 1 ،و در دیدار رئیسجمهوری و اعضای هیئت دولت/ ٦ / 2 ،
 ۹1.1و در دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدالآور دانشگاه شریف.
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جمله :انتصاب «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب
برنامههای اقتصاد مقاومتی ،و تشکیل «ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی» به دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامهریزی

کشور.

در اقتصاد مقاومتی« ،تابآوری» و «پایداری» دو
مشخصهای است که رفتار مطلوب یک سیستم اقتصادی
توسط آن ارزیابی و محک زده میشود .تابآوری میزان
تداوم روابط درون یک سیستم را تعیین میکند و شاخصی

از قدرت سیستم به دفع تکانههای وارده بر متغیرهای
سیستم و تداوم کارکرد مطلوب آن است ،حال آنکه پایداری

عبارت است از قدرت یک سیستم برای بازگشت به شرایط
تعادل اولیه پس از مواجه شدن با یک تکانه موقت .هرچه
بازگشت به شرایط تعادل اولیه سریعتر و هرچه نوسانات
کمتر باشد ،سیستم پایدارتر است .در نتیجه با توجه به تمایز
ذکر شده ،یک سیستم ممکن است تابآور باشد؛ اما در

مواجهه با یک تکانه ،برای مدتی در شرایط عدم تعادل باقی
بماند و به تعادل پایدار گذشته باز نگردد یا در سطح
پایینتری از گذشته به تعادل برسد .هر دو مفهوم تابآوری

و پایداری مفاهیمی هستند که در واژه اقتصاد مقاومتی

تجمیع یافتهاند .بر این اساس میتوان گفت :6اقتصاد

مقاومتی ،اقتصادی است که ظرفیت مقابله با نااطمینانیها و
 ٦دکتر محمد نوفرستی ،نقطه آغاز اقتصاد مقاومتی
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تکانههای داخلی و خارجی ،اعم از تکانههای اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و بالیای طبیعی را در خود ایجاد کرده

است و میتواند تحت وقوع شرایط دشوار ،به روند رشد و

شکوفایی خود در حد قابل قبولی ادامه داده و به سرعت به
سوی تعادل پایدار بازگردد .با توجه به تعریف فوق ،چگونگی

تخصیص بهینه منابع محدود جامعه به نیازهای نامحدود به

نحوی که در صورت بروز چنین تکانهای کمترین آسیب

ممکن را به اقتصاد وارد کند (تابآوری اقتصادی) ،به همراه
مساله چگونگی ترمیم خسارات وارده و بازسازی سریع

ظرفیتهای تولیدی به منظور بازگشت به شرایط تعادل اولیه
(پایداری اقتصادی) ،در مفهوم اقتصاد مقاومتی نهفته است.

در اقتصاد مقاومتی آدرس غلط به «تحریم خارجی» و

فراموشی «خود تحریمی ساختارمند اقتصادی داخلی»

موجبات تضعیف «تابآوری» و «پایداری» را فراهم می آورد.

اقتصاد مقاومتی فقط (الف) مجموعهای از برنامهها و

اقداماتی نیست که در کشور مورد تحریم و ممنوعیت
صادرات و واردات برای مقابله و خنثیسازی چنین وضعیتی
سرلوحه قوا قرار میگیرد ،بلکه (ب) به اصالح ،بهبود و

مهندسی مجدد فرآیند های اقتصادی داخلی و ارتباطات

زیرساختی سه قوه و بهبود بسترهای اجرایی برای حضور
خودجوش ملت و دولت (نقش مردمی و نقش حکومتی) نیز

مربوط می گردد .در راستای بند (الف) فوق االشاره؛ مقام
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معظم رهبری بر اساس بند یک اصل  110قانون اساسی در
اوج تحریمهای اقتصادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماموریت دادندکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تهیه کند،
مجمع هم در راستای سیاستهای صدر اصل  44و سند

چشمانداز ،مجموعهای از راهبردها و باید و نبایدهای مالی و
اقتصادی را در  24بند تهیه کرد که پس از تایید مقام معظم

رهبری برای تحقق به اجزای حاکمیت ابالغ شد و هم اکنون
نهادها و ارگان ها در کارگروهای مختلف مشغول ارائه خدمت

می باشند.

اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک استراتژی و راهکار برای

نجات کشور مطرح شده و بحث موقتی نیست .7اقتصاد

مقاومتی ،تاکتیکی موقت و زودگذر برای شرایط فعلی اقتصاد
نیست ،بلکه یک راهبرد بلندمدت و دائمی است که باعث
میشود اقتصاد ،در مقابل تکانههای اقتصادی و غیراقتصادی
مقاوم

شود.

کلیدواژههایی

همچون

انعطافپذیری،

فرصتسازی ،مولد بودن ،درونزایی ،پیشرو بودن،
برونگرایی ،کارآفرینی ،نوآوری ،دانشبنیانی ،رقابتپذیری و
اصالح الگوی مصرف میتواند مختصات و مشخصههای این

نوع اقتصاد را بیش از پیش برای ما روشن سازد .چالشهای

اقتصادی خود میتواند یکی از علل عدم تحقق اقتصاد

مقاومتی باشد چالش هایی همچون ساختار اقتصادی غلط!
 ٧رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانك مرکزی ،دکتر دیواندری
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چالش هایی همچون اینکه چهار دهه ی پس از انقالی
اسالمی ،فهوای اجتماعی تعاون بر محتوای اقتصادی تعاونی

پیشی گرفته و خلط مبحث ساختاری در ارکان اجرایی و
اقتصادی کشور در مورد تعاون رخ داده است.

به زبان ساده در عملیاتی کردن «اقتصاد مقاومتی»
شناخت فرصت ها و تهدیدها ،نقاط قوت و ضعف در بعد ملی

و بین المللی بسیار حائز اهمیت است .اکثر تالش ها از سال
 13۹2تا کنون حول و حوش اجرای بند (الف) بوده و بند
(ب) فوق االشاره کمتر احساس شده است .در اجرای بند
(ب) شناخت درون سیستمی و رفع ضعف ها و تهدیدهای

درون سیستمی (که به گفته عوام :مصداق «خودتحریمی!»

است) اهمیت می یابد .به جز برخی بندهای « 24ماده ای
مجموعه راهبردها و باید و نبایدهای مالی و اقتصادی مجمع
تشخیص مصلحت نظام»که خاص شرایط تحریمی و

تنگناهای اقتصادی ایران و اصالح مقررات مبادی صادرات و

واردات و به حداقل رساندن کاالهای ساخت خارج بهویژه
کاالهای مصرفی ،تقویت بخش خصوصی در استخراج نفت-
تصفیه و صادرات فرآوردههای آن و نفت خام است ،بقیه

راهبردها برای پیشبرد و پیشرفت اقتصادی کشور در حالت

عادی است ،مانند توجه به تولید داخلی ،توجه به قاعده
هزینه-فایده،

کارآفرینی،

شفافسازی،

استفاده

حداکثری از نقش مردم در این عرصه و ...اما موارد
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خاص اقتصاد مقاومتی عبارتند از :درونزایی و بروننگری،
استفاده حداکثری از داشتههای داخلی ،خوشبین نبودن به

برچیده شدن تحریمها و...

ج) سهم صنایع مختلف در بخش های اقتصاد ج.ا.

ایران

در بخش تعاونی ها ،بزرگترین قست مربوط به تعاونی

های مسکن و سپس تعاونی های کشاورزی می شود .در
بخش مسکن براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی هم
اکنون (یعنی در دوران رکود تا سال  )۹6سهم مسکن از

تشکیل سرمایه ثابت در کشور (فارغ از انواع دیگر ساختمان

ها)  % 30است ،سهم اشتغال صنعت ساختمان و مسکن از

اشتغال مستقیم  %12است ،سهم مسکن از تسهیالت بانکی
در شرایط کنونی کشور حدود  ،%25سهم مسکن از کل

گردش نقدینگی  20الی  % 30اعالم شده است% 30 .
اقتصاد کشور با بودجه  1000تا  1200هزار میلیارد ریال در
حوزه صنعت ساختمان (فارغ از پروژه های عمرانی) در

جریان است می باشد %1 .مبلغ معامالت به عنوان کارمزد
مشاورین امالک و  %2.5مبلغ اسمی این مبلغ به عنوان
کمیسیون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اخذ می گردد (یعنی

 200تا  350هزار میلیارد ریال فقط برای کارمزد اصالت
بخشی به معامالت ملکیِ کلید نخورده!) معادل همین درصد

کارمزد ( )%2.5 + %1برای معامالت ثانویه ملکی اخذ می
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گردد .این بازار و گردش مالی در دست بخش خصوصی می
باشد و بخش تعاونی و دولتی فقط در بازار کاال (ساخت
ملک) سهیم هستند و از بازار خدمات مرتبط با امور ملکی

بی بهره اند که موجب شده است هزینه فرصت خرید یا

اجاره ملکی در سبد زندگی آحاد جامعه افزایش یابد .راه حل
چیست؟ چگونه این شرایط را به سمت هارمونی بین سه

بخش اقتصاد سوق دهیم؟ چگونه بخش تعاونی بتواند  %25از
این بازار را به خود اختصاص دهد؟

د) پیشنهاد و راه حل بنیادین :مهندسی مجدد ساختار
اقتصادی و بورس تعاونی ها برای اولین بار در ایران و

در جهان

به دو شیوه مىتوان با نوآوری برای حل مسائل اقتصادی
(دراینجا مسئله نبود هارمونی وفق ابالغیه اصل  44در سه

بخش اقتصاد ایران و ارائه راه حل خرد و کالن برای اصالت
بخشیدن به بخش تعاونی همچون بخش های خصوصی و

دولتی) برخورد کرد:

 .1راهى آسان و کاهالنه :با فرض تشابه ساختار اقتصادى

مختلف و موجود در جهان ،هر چه براى کشورهاى صنعتى و
پیشرفته اقتصادی خوب است ،براى ایران هم خوب است.
اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی ،بازارهاى پیچیده و

نهادهاى گوناگون ،با وظایف و مسئولیتهاى مختلف دارند و
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آنها را الزم مىدانند ،ما هم به ناچار باید از همان مسیر به
مقصد برسیم .بهطورىکه ،دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا

اگر هم نتوانستیم ،شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید
دوباره اختراع کرد) .تضاد موجود در این شیوه ساده اندیشانه،
آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز

یکدست نیست .انگلستان با ساختار قوانین و بازارهاى
پیچیده و تنوع بىنظیر ابزارها و نهادها ،از آلمان ـ که بازار
هایی بسیط دارد ـ از نظر رشد ،تشکیل سرمایه اشتغال
کامل ،و سایر شاخصهاى مهم اقتصادی ،فرسنگها متفاوت

است.

 .2راهى دشوار و عالمانه :هر اقتصادى ساختار ویژه خود را
مىطلبد .بازار های هر کشور متناسب با ساختار حقوقی و
اقتصادى آن کشور شکل مىگیرد .هر بازاری ابزار و نهادهاى
متناسب با خود را دارد .همه ویژگىهاى خاص هر بازار را

باید بهطور عمیق مورد بررسى قرار داده و قبل از ایجاد هر

نهاد و ابزار خاص ،جایگاه آن را به درستى در اقتصاد تعیین

کرد .ابزارها و نهادها در خالء ایجاد نمىشوند .هر ابزار با

نهادى پاسخگوى نیازى در اقتصاد است.

دـ )1تغییر و بهبود از منظر اقتصاد کالن
احیای اصالت بخشی به بُعد اقتصادی «تعاونی» به عنوان

رکن و پایه اقتصاد در ج .ا .ایران نیازمند تغییرات بنیادین در
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ساختارهای قوه مجریه در وزارت امور اقتصادی و دارایی ،در
بخش حاکمیتی و نظارتی و در بخش اجرایی و تصدی گری
می باشد .معاونت و سازمان مربوطه همطراز بخش خصوصی
در وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل گردد و برخی از

ابزارهای بازار پول و سرمایه قابلیت این را دارند که در
«بخش تعاون» بکار گرفته شوند و برخی باید بصورت
سفارشی سازی شده وبوی شده ( )Tailor-madeبکار
گرفته شوند .برای بخش های واقعی در اقتصاد تعاونی یعنی
مسکن ،کشاورزی ،خدمات بورس تخصصی طراحی شود و به
اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش مردمی در «اقتصاد

تعاونی» ساختار دهی مجدد گردد تا بورس تعاونی ها را به
صورت خود انتظام و منطبق با سیاست های «غیر دولتی

سازی» ایجاد و مدیریت نمایند .در این مقاله برای شفافیت
بیشتر ،از منظر اقتصاد کالن به پیشنهاداتی در مورد بورس

تعاونی های مسکن می پردازیم.در مدل پیشنهادی برای سه
بخش اقتصاد ایران ،همان توضیحات پیشین است که با

چیدمان مجدد وفق اصول حاکمیت شرکتی برای بخش
اقتصادی تعاونی ،نقش های جدید تعریف شده است تا در

عین هارمونی با دو بخش دیگر اقتصاد از لحاظ ساختار
سازمانی ،بتواند به اصالت اقتصادی بخش تعاونی معنی

ببخشد.
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در مدل پیشنهادی برای «اقتصاد تعاونی» وظایف
تصدیگری به تعاونی ها سپرده می شود و وظایف نظارتی نزد
دولت می ماند .موازی کاری هایی که در بازار مالی (پول و
سرمایه) انجام می شد (شامل ابزارهای پولی و مالی ،نهادهای
پولی و مالی ،و  )...به این بازار به نامه بازار مشارکتی (تعاون)

منتقل می شوند و در بخش بازار واقعی بورس های تعاونی
های مسکن ،بورس تعاونی های خدمات و بورس تعاونی های
کشاورزی تشکیل می گردند .از منظر اقتصاد مقاومتی ،این

ساختار جدید و سازمان دهی مجدد اقتصادی مزایای درون و

بیرون سازمانی متعددی دارد .از جمله نمودار زیر:
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اقتصاد مقاومتی در بخش تعاونی
با این پیش فرض که "برای اصالح و تجدید قوی

اقتصادی ذیل قانون اساسی ،و برای مدیریت علمی «جهاد
اقتصادی» و «اقتصاد مقاومتی» منطبق با یک الگوی بومی،
باید تغییرات سیستمی در مدل اقتصادی کشور انجام شود"؛

مدل زیر ،جایگاه بهبود یافته تعاونی ها در «اقتصاد

مقاومتی» در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی را نشان
می دهد .در این مدل ،هویت اقتصادی شبکه تعاونی ها
اصالح شده و از عنوان یک نهاد اجتماعی ذیل وزارت رفاه،

امور اجتماعی و تعاون خارج شده و تحت مدیریت اقتصادی

کالن وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

سئواالت علمی (آکادامیک) و اجرایی (تجربی) متعددی
در مورد «بخش اقتصادی تعاون» و «بورس تعاونی ها» پیش
خواهد آمد .از جمله اینکه آیا با این رویکرد ،برای بخش

تعاونی هم می توان بورس تعریف کرد؟ آیا تعاونی ها باید
بورس جدایی از بورس های مرسوم داشته باشند یا باید برای

آنها تابلو جدیدی در فرابورس ایران تعریف کرد؟! آیا باید یک
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اتاق مذاکره در ذیل وزارت رفاه ،تامین اجتماعی و تعاون
تعریف کرد یا متولی بورس تعاونی وزارت امور اقتصاد و

دارایی است؟ آیا باید استقالل و اصالت تعاونی ها (انفراداً) و
شبکه معامالت تعاونی ها و تامین مالی آنها (اجماعاً) را به
رسمیت شناخت یا خیر؟! آیا برای هر بخش تعاونی (مسکن،

خدمات ،کشاورزی) باید بورس جداگانه تعریف کرد یا همه
در یک بورس و در تابلوهای مختلف مدیریت شوند؟ آیا
دوران نگاه انفرادی و تکی به تعاونی ها گذشته است و می
توان با رویکرد سیستمی به اقتصاد تعاونی ،این بخش از اصل

 44را احیاء و مهندسی مجدد کرد؟
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دـ )2بهبود و تغییر مدل اقتصادی ج .ا .ایران از منظر
اقتصاد خرد در بخش «اقتصاد تعاونی»

هر ساختار کالن اقتصادی زیرمجموعه ها و مؤلفه های
اقتصادی خردی دارد که در مورد اقتصاد بخش تعاونی به

اجمال در مدل فوق اشاره شده است .در ادامه این مقاله فقط
بطور اجمالی در مورد بورس تعاونی ها ،و فقط در مورد

بورس تعاونی های مسکن صحبت خواهیم کرد .در بورس
تعاونی های مسکن که ذیل چتر «اقتصاد تعاونی» تعریف و
تشکیل می شود معامالت اولیه و ثانویه رخ می دهد .به دلیل

جایگاه تعاونی ها که بین بازار مالی و بازار واقعی می باشند،
جایگاه معامالت دسته اول (بازار اولیه تامین مالی پروژه های
مسکن) و معامالت دسته دوم سهام شرکت های تعاونی

(بازار ثانویه مالی) و معامالت دسته دوم امالک تعاونی ها

(بازار ثانویه کاالیی) در مورد تعاونی های مسکن و مجتمع

های مسکونی و انبوه سازان متصور می باشد.
چرا بورس تعاونی های مسکن؟

تعریف بورس (بازار) :بورس محل (مکان یا وب سایت)
تالقی عرضه و تقاضا و تعیین قیمت است؛ در این محل که

یک بازار متشکل و منسجمی است تعدادی از کاالها یا اوراق
بهادار (سهام ،واحد ،یا عضویت تعاونی) توسط عرضه
کنندگان ارائه و پس از بررسی های کارشناسی قیمت گذاری

و معموال در ساعت های مشخص به خریداران عرضه و
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مبادله می شوند .جایگاه (معنی و کاربرد) بورس در بخش
های اقتصادی تفاوت دارد ،یعنی در بخش واقعیِ اقتصاد
(بورس اصناف :مثل بورس موبایل ،بورس امالک ).... ،و در

بخش مالی اقتصاد (مثل بورس اوراق بهادار ،بورس کاال،

بورس ارز ،بورس تعاونی ها) تفاوت ماهوی وجود دارد.

از دید فلسفه بازار حداقل سه دلیل برای چرایی تشکیل

بورس تعاونی های مسکن متصور می باشد:

(الف) در بورس های مرسوم در بازار مالی (بازار سرمایه)
فقط برخی از شرکت های سهامی عام پذیرفته شده اند (نه
بقیه انواع شرکت های فعال در اقتصاد شامل برخی از

هلدینگ ها ،نه سهامی خاص ها و نه مسولیت محدود ها) لذا
به فرض کارا بودن بورس با تعریف شاخص هایی می توان با
تحلیل این دسته و نمونه از اشخاص حقوقی ،کل اقتصاد

کالن یک کشور (که بر پایه معامالت اشخاص حقوقی شکل

گرفته است) را تحلیل کرد و به عبارتی بورس دماسنج

اقتصاد است.

(ب) متشابهاً در بورس تعاونی های مسکن هم تمام
امالک مملکت تبادل نمی شوند بلکه فقط امالک مجتمع

های مسکونی تجاری اداری (ساخته شده :بازار
ثانویه)و(درحال ساخت :بازار اولیه) با شرایط خاص تعریف
شده در بازار و تابلوهای اول و دوم پذیرفته می شوند و از
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قِبَلِ تعریف شاخص هایی می توان خیلی از مطالعات و
کنترل عرضه و تقاضای بازار امالک را تخمین زد و رصد
کرد .لذا این پتانسیل وجود دارد که بورس تعاونی های

مسکن دماسنج بازار امالک و مستغالت باشد.

(ج)همچنین با استعانت به ابزارهای بازار پول و سرمایه در
باره تعاونی های مسکن و انبوه سازی ،همچون تسهیالت
ووام های بانک مسکن ،طرح های فروش متری ،فروش

یونیت های  ،REITsمشارکت در ساخت ( )Fundو غیره
در بورس تعاونی های مسکن می توان محملی فراهم کرد تا
طرف تقاضای بازار امالک را برای خرید و برای اجاره

تحریک/مدیریت کرد.

مزایای بورس تعاونی های مسکن از دیدگاه اقتصاد
کالن

همگان متفق القول هستند صنعت امالک و مستغالت
موتور متحرکه سایر صنایع و ایجاد اشتغال می باشد .در حال

حاضر تعاون در ایران سیرتطور مفهومی را طی کرده است

ولی روش های مرسوم فعلی درباره تامین مالی تعاونی ها؛

مثل تزریق منابع بیشتر به یک تعاونی ،ضامن بقای آن

نیست و برای این امر باید تشکلها و زیر ساخت های
اقتصادی تقویت شوند .بسیاری از تعاونیهایی که تصور
میکردند با تزریق منابع دوام میآورند ،تعطیل شدند و
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برخی تعاونیها حتی با جمع کردن مبلغ قابلتوجهی از مردم
دوام نیاوردند ،بنابراین برای توسعه بخش تعاون ،باید

تشکلها و زسر ساخت های اقتصادی ایجاد و توانمند شوند.
از سویی قانون گذار برای توسعه اشتغال خرد به دولت اجازه

داده است ،اما وقتی همین مبالغ خرد در زمینه اشتغال و

ایجاد زیر ساخت ها هزینه شوند تا زیر ساخت های کالن

اقتصاد تعاونی شکل بگیرند ،و در نتیجه ی آن بستری برای

اشتغال خرد فراهم خواهد شد.

ایجاد زیر ساخت های بورس تعاونی های مسکن مزایای
زیر را برای تقویت بنیه اقتصاد کشور از منظر «تاب آوری و
پایداری در اقتصاد مقاومتی» در پی دارد:
-1
-2

-3
-4
-5

جمع آوری سرمایه های جزئی و پراکنده و انباشت
آن برای تجهیز منابع مالی انبوه سازان
بورس به مثابه بازار رقابت کامل (تعداد زیاد خریدار
و فروشنده ،آزادی ورود و خروج از بازار ،شفافیت
اطالعات و تخصی مطلوب منابع)
رشد تولید ناخالص ملی (در بخش خدمات) ،افزایش
اشتغال و کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور
فراهم نمودن توزیع عادالنه ثروت از طریق گسترش
مالکیت عمومی و ایجاد احساس مشارکت عمومی
افزایش درجه نقدشوندگی ثروت غیرمنقول آحاد
جامعه
373

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

تعریف بازار سوم در اقتصاد مقاومتی اسالمی که همانا
عبارت است از« :بورس تعاونی های ساختمانی» راهکار سوم
درکنار مدل اندیشه شده ی غربی و شرقی (بازار مالی (شامل
بازار پولی/بانک مرکزی و بازار سرمایه/سازمان بورس) و بازار

واقعی (شامل بازار کاال و بازار خدمات)) برای اقتصاد مسکن

می باشد.بازار سوم :با اندازه یک سوم ( )%35از اقتصاد هر

کشور در حال توسعه ای مثل ج.ا .ایران عبارت است از:

«بورس تعاونی های ساختمانی» یا همان «بورس معامالت
مجتمع های مسکونی» که در وفق مدل فعلی اقتصاد به علت
مشترک بودن با دو بازار فوق االشاره بصورت ناکارمد و با
موازی کاری و اسراف منابع و سرمایه های بیت المال [سوء]

مدیریت می شود .بازار معامالت امالک که «بورس تعاونی
های ساختمانی» قلب تپنده ی آن می باشد شامل دو
قسمت است:

 -1بازار اولیه (امالک کلید نخورده) و پروژه های تعاونی
های مسکن ،پروژه های بخش خصوصی و دولتی
در انبوه سازی
 -2بازار ثانویه (امالک کلید خورده) شامل امالک در
حال معامله
«بازار معامالت تعاونی های ملکی» بازار بدیعی است که
بنا به دالیل اقتصادی مختلف منجر به تقویت توان اقتصادی
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و اصالح ساختار اقتصادی به سمت «اقتصاد مقاومتی مبتنی

بر آموزه های اسالمی و کرامت انسانی» خواهد شد .از جمله:

 -1بکارگیری ابزارهای بازار پول و سرمایه برای تامین
مالی پروژه های تعاونی مسکن ،مسکن مهر و انبوه
سازی در یک بازار تخصصی (فروش متری ،فروش
به شرط تملیک ،بیع های اسالمی مشارکت متری،
مرابحه ،استصناع و  ،...تایم شیرینگ).. ،
 -2تجمیع خدمات ملکی و کاالی ملکی در یک بازار
متمرکز
 -3تقسیم عادالنه انتفاع از این بازار برای آحاد جامعه و
متناسب کردن درآمدهای مشاورین امالک با ارزش
آفرینی ،سواد ،تحصیالت ،و سایر شاخص های آنها
دربرابر سایر نخبگان جامعه
 -4کاهش هزینه های معامالتی برای آحاد جامعه بویژه
 3دهک پایین جامعه
 -5و ....
ساختار کارا بازار  :معامالت حق عضویت تعاونی های

مسکن و بورس معامالت امالک ایشان

بازار بورس تعاونی های مسکن ایران از سه رکن برای ثبت

و درج معامالت تشکیل شده است شامل:

رکن  )1رکن حاکمیتی /نظارتی :شرکت خزانه داری
مرکزی اسناد امالک و مستغالت ایران (تایید کد رهگیری و
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تایید اسناد رسمی) سهامدار این شرکتِ سهامی خاص :
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (به نیابت از قوه قضائیه

ج.ا.ا ).و اتاق اصناف ایران (به نیابت از قوه مجریه و وزارت

صنعت ،معدن و تجارت) و شرکت بورس تعاونی های مسکن

ایران می باشند.

رکن  )2رکن عملیاتی/تصدی گری :شرکت بورس تعاونی

های مسکن ایران (بازارها و تابلو ها) ،سهامداری این شرکت
مسئولیت محدود (در آینده سهامی عام) توسط اتحادیه
مشاورین امالک و اتحادیه مدیران مجتمع های ساختمانی،

اتاق تعاون و فعالین بخش خصوصی و بخش تعاونی مسکن
می باشند .دو بازیگر اصلی دارد:

 -1مشاورین امالک :نقش کارگزارِ معامله گر ( Broker
)Dealer
 -2مدیران مجتمع (ویا هیات مدیره/امناء) :نقش بازار
ساز ()Market Maker
رکن  )3رکن عملیاتی/تصدی گری :شرکت مدیریت فن
آوری معامالت امالک و مستغالت ایران (صدور کد رهگیری

و مدیریت نرم افزاری سامانه) سهامداری توسط نهادهای
آماری ،اتاق تعاون و اتحادیه مشاورین امالک (به نیابت از
بخش خصوصی) و شرکت خزانه داری مرکزی و بورس

تعاونی های ملکی .وظیفه :مدیریت سامانه برخط تا صدور
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کد رهگیری و تخصیص کمیسیون ها و کارمزدها و ثمن و

مثمن ها

مولفه های اصلی بازار بورس تعاونی های امالک

کدامند؟

 .1تاالربورس امالک  :مکانی دیجیتال است که طرفین
معامالت ملکی به خرید و فروش /رهن واجاره ملک می

پردازند که به دو بخش تاالر اصلی و تاالر فرعی تقسیم

میشود.

ساختمانی
های
مجتمع
اصلی:
 -1تاالر
(مسکونی/اداری/تجاری/شهرک) که بیش از 40
واحد داشته ومدیریت مستقل دارند.
 -2تاالر فرعی :هرآنچه از امالک قابل معامله که در
گروه تاالر اصلی نگنجد.
همچنین برای آگاهی مردم در تاالرهای بورس تابلو هایی

نمایانگر روند تغییر قیمت امالک تعبیه شده است.

 .2کارگزاران بورس امالک :اشخاص حقیقی هستند که

افراد برای خرید و فروش ملک باید به آنها مراجعه کنند:

 -1مشاورین امالک (اتحادیه مشاورنی امالک)
 -2مدیران مجتمع های ساختمانی (اتحادیه ذی ربط)
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درواقع کارگزاران واسطه معتبر و امین بین طرفین
معامالت ملکی و مجتمع های ساختمانی (ساخته شد یا
درحال ساخت) موجود در بورس می باشند.

 .3خدمات به سایر فعالین/ذی نفعان بازار:
 -1ساکنین ،مالکین ،خریدار و فروشنده /موجر و
مستاجر
 -2معمارها ،شرکت های طراحی داخلی ،شرکت های
خدمات فایلینگ ،شرکت های خدمات مدیریت
مچتمع ها ،کارشناسان رسمی دادگستری و وکال
 -3فهرست رسمی بورس/رتبه بندی بورس
ارکان بورس تعاونی های مسکن کدامند؟
 -1نهاد ناظر :شامل قوه قضائیه ج.ا.ا / .سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور  /دفاتر اسناد رسمی و قوه
مجریه ج.ا.ا .وزارت صنعت ،معدن و تجارت  /اتاق
تعاون ایران  /اتاق اصناف ایران  /اتحادیه مشاورین
امالک  /اتحادیه مدیران مجتمع های ساختمانی
 -2نهاد عامل :شرکت بورس تعاونی های مسکن ایران /
شرکت خزانه داری مرکزی اسناد امالک و
مستغالت ایران  /شرکت مدیریت فن آوری
معامالت امالک و مستغالت ایران
 -3نهادهای مستقل :شامل اتحادیه های نرم افزاری و
سخت افزاری
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چارت شرکت بورس تعاونی های مسکن
الف) مدل پیشنهادی برون سازمانی:
ساختار کارا و سیستمی جدید بازار تعاونی های مسکن

ایران (بازتعریف نقش بازیگران فعلی)

ب) مدل پیشنهادی ساختار حاکمیتی درون سازمانی:
ساختار کارا و منطبق بر حاکمیت شرکتی در هیات مدیره
و هیات نظار بورس تعاونی های مسکن ایران (بازتعریف نقش

بازیگران فعلی)
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ساختار کارا و سیستمی جدید بازار معامالت تعونی های
امالک ایران (حاکمیت (راهبری) شرکتی و شفافیت) با

ارتباطات حرفه ای عادالنه منبعث از راهبری شرکتی :هیات
مدیره دو سطحی در شرکت بورس تعاونی های مسکن

متشکل از:

 -1هیات مدیره نظارتی (هیات نظار  14نفر عضو غیر
موظف از بخش دولتی و خصوصی)[ :اعضای
انتصابی]
 -2هیات مدیره اجرایی (هیات عامل  7نفر عضو
موظف)[ :اعضای انتخابی]
در شرکت بورس تعاونی های مسکن مجامع عمومی
توسط هیات نظار در صورتی خواهند بود که تعداد شرکای

آن از  12نفر بیشتر باشد و انتخابات صنفی :اعضای هیات
نظار در شرکت بورس تعاونی های مسکن از میان نخبگان و

معتمدین بازار معامالت امالک (به انتخاب اتحادیه ذی ربط)

و اتاق تعاون (بخش تعاونی های مسکن) به صورت
غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب میشوند ،انجام

وظیفه خواهند کرد.
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شرایط مورد نیاز برای فعالیت کارآمد بورس تعاونی

های مسکن :زیرساختهای فنی ،فیزیکی و نهادی

 -1تعیین ارکان بازار (رکن نظارتی ،رکن عملیاتی ،رکن
رسمیت بخشی) و تعیین ارتباطات سهامداری با
یکدیگر
 -2تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری
 -3تعیین اعضا برای کاهش هزینههای معامالتی
 -4وجود قواعد الزم برای ایجاد هماهنگی :هدف کاهش
هزینههای اعتبار معامالت
 -5نظم معامالتی  وجود قواعد سازمانیافته برای
انجام معامالت و سایر فعالیتها
 -6استانداردکردن امالک و مستغالت با توجه به
امکانات و سابقة معامالتی (مجتمع های مسکونی)
 -7گردآوری و توزیع گستردة اطالعات و افزایش
شفافیت
 -8وجود تعهدات روشن درقبال امالک موجود و تعاونی
های عضو در بورس و راههای حل اختالف و
منازعات
 -۹وجود رقابت در نرخهای مشاوران امالک و پایین
نگاهداشتن هزینهها و نرخهای بورس
-10وجود معاملهگران و مشاوران امالک کافی
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نتیجه گیری و پیشنهاد عملی:
آنچه در چهار دهه ی گذشته در مورد تعاونیها در ایران

انجام شده است ،حول و حوش ساختار اجتماعی تعاون بوده
است و در مورد ساختار اقتصادی تعاونی ها و اصل  44قانون

اساسی اقدامات بنیادین و زیرساختی انجام نشده است .حتی
برخی پیشنهادهای اقتصادی در مورد تعاونی ها به تغییر

ساختار و ماهیت «شخصیت حقوقی تعاونی ها» اشاره داشته
و سازوکار اقتصاد کالن برای آنها متصور نبوده است تا آنجا
که در یک دهه ی گذشته شاهد پیشنهاداتی همچون

«تعاونی های سهامی عام!» و غیره بوده ایم که سعی داشتند
بصورت دستوری «ماهیت تعاونی ها» را با «آموزه های
مکاتب اقتصادی مرسوم که برای بخش خصوصی یا دولتی

کاربرد دارند» تطابق دهند .در توصیف غیر منطقی بودن این
اقداماتِ ناهمسون با اصل  44قانون اساسی در  4دهه
گذشته ،مثل این می ماند که چون متخصصین و دانش
آموخته گان موجود؛ از بهترین ها در فوتبال امریکایی یا

باندی (اسکی روی یخ روسی) هستند ،از بازیگران بازی
چوگان خواسته شده است خود را با قوانین فوتبال امریکایی

یا قوانین باندی تطابق دهند و طبق قوانین آنها چوگان بازی
کنند! در حالیکه بهتر این است که زیر ساخت ها و زمین و
قوانین چوگان (انتخاب سوم ،اقتصاد تعاونی) را در ضمن
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احترام به سایر مکاتب اقتصادی ،احیا کنیم ،پیش از اینکه

سایر کشورها چوگان را به نام خویش ثبت کنند!

این پیشنهادات موجب «مهندسی مجدد قوای اقتصاد

مقاومتی» در بخش «اقتصاد تعاونی» می شوند:

 -1پیشنهاد می شود «بخش اقتصادی تعاون» به عنوان یک
بخش همطراز با «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد خصوصی»
پذیرفته شود .به تفاوت های شخصیت حقوقی در این
سه بخش و تفاوت شیوه تعامالت در هریک و فی مابین
این سه توجه شود .لذا متولی این بخش از «وزارت رفاه
و تامین اجتماعی» به « وزارت امور اقتصادی و دارایی»
منتقل گردد.
 -2پیشنهاد می شود برای نیل به اهداف «اقتصاد مقاومتی»
شامل تاب آوری ،پایداری ،مدیریت بحران (مدیریت
تکانه ها) بازبینی بنیادین در قانون بخش تعاونی اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران مصوب  13/06/1370مجلس
محترم شورای اسالمی صورت پذیرد.
 -3پیشنهاد می شود برای نیل به اهداف «اقتصاد مقاومتی»
شامل تاب آوری ،پایداری ،مدیریت بحران (مدیریت
تکانه ها) ،بهبود ،اصالح و تغییراتی در سیاستهای کلی
بخش تعاونی (افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد
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کشور به  %25تا آخر برنامه پنجساله پنجم ()!)13۹4
برای برنامه جدید و تا  1404تدوین گردد.
 -4پیشنهاد می شود حسب قوانین موجود (مثالً مزایای
شرکت های با مسئولیت محدود در قانون تجارت ،که دو
سطح هیات مدیره ای و هیات نظار دارند) شرکت بورس
تعاونی های مسکن ایران در اسرع وقت تشکیل گردد و
تا زمان ارائه الیحه به مجلس محترم شورای اسالمی این
مدل جدید اقتصادی یعنی «اقتصاد تعاونی» آزموده شود
تا قانون کم عیب و نقصی فراهم شود .همچنین نقش
حاکمیتی و نظارتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و
نظارت بر اجرای قوانین موضوعه اعمال گردد و از
مداخله در امور اجرایی و مدیریتی بورس تعاونیهای
مسکن پرهیز گردد .همچنین همچون قانون اتاق
بازرگانی یا اتاق اناف ایران ،قانون مشابه که تلفیق
وظایف دولتی و مردمی می باشد ،برای بخش تعاونی
تدوین گردد.
 -5پیشنهاد می شود عنایت خاص داشته باشید که تشکیل
اقتصاد تعاونی ،به معنای لغو تسهیالت و حمایت های
فعلی و پیشین از جمله تخفیف مالیاتی ،ارایه تسهیالت
اعتباری حمایتی بهوسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و
پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت
به بخش خصوصی نمی باشد.

8

 8تاریخ تصویب  12/٠8/1٣82 :مرجع تصویب  :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز
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چالش های حقوقی و شرعی وصول و امهال
مطالبات غیرجاری

محمد آریا 1یاسر مرادی ،2نعیم عبداله پور

3

چكیده

وصول مطالبات بانکها امروزه به یکی از مهمترین دغدغه
های نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ امری که بدون
اصالح زیرساخت های حقوقی و قوانین کشور امکان پذیر
نیست؛ لذا این مقاله درصدد یافتن معضالت حقوقی موجود
و ارایه راهکار حقوقی برای رفع آن است .اولین گام برای
بهبود وضعیت بحرانی فعلی ،اعطای تسهیالت بر مبنای
اعتبارسنجی صحیح مشتریان و سپس اخذ وثایق ارزنده از
آنان است؛ امری که در قوانین مصوب در دهه  80مورد
تهدید جدی قرار گرفته است .گام دوم اجرای تبصره الحاقی

 1دبیر کمیسیون حقوقی بانکهاmehran_arya@yahoo.com .
 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید و دبیر کارگروه بانکداری
اسالمی بانک کشاورزی yaser110us@gmail.com
 3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و
کارشناس مسئول دعاوی بانک کشاورزی naeim78@yahoo.com
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به ماده  34قانون ثبت بر اساس ماده  19قانون رفع موانع
تولید و الزام قوه قضاییه به تنظیم آیین نامه اجرایی آن
است .گام سوم رفع موانع وصول مطالبات بانکها در دادگاهها
از جمله امکان ارجاع پرونده های بانکی به داوری ،تشکیل
شعب تخصصی در سراسر کشور ،اصالح قانون ورشکستگی با
هدف ممانعت از ایجاد ورشکستگی های صوری توسط
بدهکاران بانکی و نهایتا رفع موانع مراجعه مستقیم و
بالواسطه بانکها به دادگاهها برای وصول مطالبات می باشد .با
وجود این ،بعضا بانکها به دالیلی نمی خواهند آخرین راهکار
یعنی تسویه حساب با مشتری را در پیش بگیرند و به دنبال
اعطای مهلت به مشتریان می باشند که در مقابل با بحران
فقهی _حقوقی امهال مطالبات مواجه می شوند .از این رو
همچنین در این مقاله به جای راهکار فعلی افزایش مدت در
قبال افزایش سود که با شبهه جدی ربوی بودن مواجه است،
با توجه به نوع و کارکرد عقود مورد استفاده در تسهیالت
اولیه اعطایی ،راهکارهای ممکن و بعضاً جدیدی برای امهال
در یک مدل عملیاتی جامع ،تعریف و ارایه شده است.
واژههای كلیدی :مطالبات بانکی ،مراجع قانونی وصول مطالبات
بانکی،ورشکستگی ،امهال مطالبات
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 -1مقدمه

امروزه بانکداری نوین مرکب از دو حلقه اصلی پرداخت
اعتبارات و وصول مطالبات می باشد که هیچ یک از این دو
قابل تفکیک از یکدیگر نمی باشند .در واقع اقدام صحیح و
حساب شده ی مرحله اول یعنی اعتبارسنجی صحیح و
برداشت تسهیالت به افراد واجد شرایط باعث موفقیت
چشمگیر و موثر شبکه بانکی در گام دوم یعنی وصول
مطالبات خواهد شد و باالعکس هرچه بانک ها در وصول
مطالبات بهتر عمل کنند ،بانک با دست باز و منابع بهتر می
تواند تسهیالت مناسب تری به مشتریان واجد شرایط بدهد.
چون در این مقاله هدف بررسی چالش های وصول و
امهال مطالبات است ،بی درنگ اذهان به سوی معضالت
موجود در مرحله اول یعنی اعتبارسنجی صحیح مشتریان
معطوف می گردد اما به دلیل گسترده بودن معضالت حقوقی
مرحله دوم یعنی وصول مطالبات ،این مقاله منصرف از
مبحث اول ،صرفاً به بررسی چالشهای حقوقی وصول و امهال
مطالبات پرداخته و انجام وظیفه بخش اعتبارات بانکها در
اعتبارسنجی استاندارد مشتریان و برداشت تسهیالت بر
اساس ضوابط و مقررات موجود را مفروض قلمداد کرده و
صرفاً از میان معضالت مرحله اول به بررسی مشکالت
حقوقی توثیق سپرده ها که شاه کلید مرحله دوم یعنی
وصول مطالبات می باشد خواهد پرداخت.
نگارندگان این مقاله بر این باورند که چالش های حقوقی
وصول و امهال مطالبات بانک ها در واقع به دو بخش چالش
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های حقوقی وصول نهایی مطالبات که جنبه شکلی و قانونی
دارند و چالش های فقهی -حقوقی امهال مطالبات که بیشتر
جنبه ماهوی دارند تقسیم می شود.
در واقع بانک ها در مرحله وصول مطالبات خود یا قصد
تمدید و امهال مطالبات مشتریان خود را دارند و یا اینکه
تصمیم به وصول مطالبات خود به صورت نهایی فارغ از
هرگونه مماشات با مشتریان را در پیش می گیرند .فرض
اخیر که بانک قصد وصول مطالبات خود را دارد در مبحث
نخست این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .فارغ از شیوه
وصول که از طریق مذاکره ،مراجعه به دوایر اجرای ثبت و یا
دادگاههای دادگستری باشد ،در اولین گام بخش وصول
مطالبات بانک ها با مشکل چگونگی نحوه وصول از طریق و
تأمین موجود مواجه خواهد شد لذا در بند نخست این
مبحث به بررسی مشکالت حقوقی توثیق سپرده ها خواهیم
پرداخت .در گام بعدی بانک ها به عنوان اولین شیوه ،به
سراغ دوایر اجرای ثبت خواهند رفت تا با صدور اجرائیه
ثبتی ،مطالبات خود را وصول نمایند که از این رو در بند دوم
مبحث اول به معضالت حقوقی این بخش خواهیم پرداخت.
در صورت عدم حصول نتیجه در دوایر اجرای ثبت و یا شاید
هم به صورت مستقیم و اقدام اولیه  ،بانکها برای وصول
مطالبات خود به مراجع قضایی مراجعه نموده و از طریق
دادخواست مطالبه وجه قصد وصول مطالبات خود را داشته
باشد لذا در بند سوم مبحث نخست به بررسی مشکالت
حقوقی بانکها برای وصول مطالبات از طریق محاکم
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دادگستری خواهیم پرداخت بویژه اینکه متأسفانه اخیراً
بانکها با طرح دعاوی ورشکستگی از سوی بدهکاران با تاریخ
توقف مقدم بر تنظیم اسناد رهنی بانک ها مواجه شده اند.
اما در فرض دیگر ممکن است بانک ها قصد وصول سایر
مطالبات خود را نداشته و به دنبال امهال یا تقسیط مجدد
بدهی سررسید شده مشتریان خود باشند که با معضالت
فقهی و حقوقی پیچیده امهال مطالبات غیرجاری در بانک ها
مواجه خواهیم شد که این امر عنوان مبحث دوم این مقاله را
به خود اختصاص داده است .در بند نخست این مبحث ابتدا
تالش های صورت گرفته تاکنون برای امهال مطالبات تشریح
گردیده و سپس روش های سنتی فعلی مورد واکاوی قرار
گرفته و نهایتا در در بند سوم رویکردهای الزم و شیوه های
پیشنهادی برای رفع بحران فعلی شبکه بانکی در امهال
مطالبات ارائه گردیده است .اهمیت امهال مطالبات غیرجاری
بانک ها و موسسات اعتباری جهت کاهش نسبت تسهیالت
غیر جاری به کل تسهیالت به عنوان یکی از مهمترین
شاخص های عملکرد بانکی بر کسی پوشیده نیست و در
مقررات و آیین نامه های موجود در این زمینه تا حدی پیش
رفته که این موضوع در چند جلسه اخیر شورای فقهی بانک
مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما تاکنون جمع
بندی نهایی آن به بانکها ابالغ نشده است.
در خصوص پیشینه بحث علیرغم مقاالت گسترده ای که
تاکنون در باب معضالت و ارائه راهکارهای وصول مطالبات
در بانک ها به قلم تحریر درآمده  ،مقاله تخصصی برای
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بررسی معضالت حقوقی این مسئله یافت نگردید .در باب
مبحث دوم این مقاله یعنی امهال مطالبات نیز چند مقاله از
سوی جناب آقای دکتر سید عباس موسویان و دکتر نظرپور
ارائه شده اما مقاله پیش رو با در پیش گرفتن شیوه ای نوین
دریچه ارائه راهکارهای امهال مطالبات به صورت اجرایی و
عملی با بررسی معضالت حقوقی چند بانک دولتی از جمله
بانک کشاورزی می باشد و سعی نموده از ارائه راهکارهای
صرفاً آکادمیک خودداری نماید  .در عین حال در این مبحث
تالش شده تا به جای ارائه صرف راهکارهای امهال ،قالب
تسهیالت پرداخت شده محور قرار گرفته و با توجه به شرایط
تسهیالت اعطایی برای هر تسهیالت به صورت جداگانه ،
بهترین راهکار اجرایی برای تمدید تسهیالت ارائه گردد.
مبحث نخست :چالش های حقوقی وصول نهایی

مطالبات بانكها

آنچه در واقع بانکها در مرحله وصول از مشتریان خود
طلب می کنند و از طریق مذاکره ،دوایر اجرای ثبت یا
محاکم دادگستری قابل وصول است ،اعم از اصل ،سود و وجه
التزام تسهیالت اعطایی می باشد که مورد تصریح قانون گذار
قرار گرفته است .هرچند وصول خسارت تأخیر تأدیه(که
امروزه آن را وجه التزام می نامند) بنا به نظر فقهای محترم
شورای نگهبان غیرشرعی و باطل اعالم گردید ولی به دنبال
آن مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماده  1مصوبه مورخ
 1368/10/5که با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات
بانکها» ( منتشره در شماره  131318مورخ 1369/9/3
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روزنامه رسمی) مقرر نمود" :کلیه وجوه و تسهیالت مالی که
بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب
 1362/6/8مجلس شورای اسالمی به اشخاص حقیقی و
حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نمودهاند ،اعم از آنکه
قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر
بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیالت مالی و
وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد
دارد براساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و
تسهیالت قابل مطالبه و وصول است .کلیه محاکم
دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفاند
طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیالت
رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها
اعم از اصل و هزینهها و خسارات و متفرعات متعلقه
(خسارت تأخیر تأدیه ،جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام
نمایند".
این قانون به عنوان قانون پایه برای وصول مطالبات
بانکها شناخته شد اما نظر به اینکه قانون مذکور برای مطالبه
وصول تمامی مطالبات بانکها کافی نبود و در اجرا با
مشکالت عدیده حقوقی و قانونی مواجه بود از جمله اینکه
تنها شامل وجوه و تسهیالتی میگردید که بانکها تا تاریخ
اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62
پرداخت کرده بودند ،لذا ماده  15اصالحی قانون عملیات
بانکی بدون ربا به شرح زیر اصالح و در تاریخ 1376/11/29
دو تبصره به آن اضافه گردید؛
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«ماده  15اصالحی کلیه قراردادهایی که در اجرای این
قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین
منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که
در مفاد آن طرفین اختالفی نداشته باشند الزماالجرا بوده و
تابع آییننامه اسناد رسمی میباشد.آن دسته از معامالت
مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و
مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند
کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد».
بنابراین طبق مفاد ماده مذکور قراردادهایی که بین
بانکها و مشتریان در قالب نمونه فرمها و قراردادهای داخلی
بانکها تنظیم میگردد و به عنوان سند ذمهای در حکم
اسناد رسمی بوده و در نتیجه نیاز به تنظیم دفاتر اسناد
رسمی ندارند زیرا اصوالً در چنین قراردادهایی ،مالی اعم از
منقول یا غیرمنقول از سوی بانکها به وثیقه گرفته نمیشود
و قراردادهای مذکور به پشتوانه چک و سفته و تضمین
اشخاص حقیقی تنظیم میگردد اما قانونگذار در مورد
معامالت راجع به اموال غیرمنقول و اموال منقولی که نقل و
انتقال آنها باید با سند رسمی انجام گیرد مانند وسائط نقلیه
و اتومبیل تکلیف نموده که تنظیم قرارداد بانکی آنها باید در
دفتر اسناد رسمی انجام گیرد و در تبصره  1ذیل ماده 15
اصالحی نیز آمده است« :تبصره  1ـ (الحاقی )1376/11/29
کلیه وجوه و تسهیالت اعطایی که بانکها در اجرای این
قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا
مینمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که
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اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیالت
دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینههای ثبتی و
اجرایی دادرسی و حقالوکاله را بپردازند در صورت عدم
پرداخت و اعالم بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و
کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی
مکلفاند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به
صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک ،طبق مقررات
این قانون اقدام نمایند».
با توجه به موارد فوق الذکر در بندهای ذیل ابتدا به
بررسی مشکالت حقوقی اخذ وثیقه از مشتریان بانکی و
سپس راهکارهای وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت و
دادگاهها می پردازیم.
بند نخست :مشكالت حقوقی اخذ وثیقه از

مشتریان بانكی

پس از اعتبارسنجی از مشتریان بانکها و بررسی طرح
های پیشنهادی ،نوبت به بررسی و اخذ وثایق بانکی از
تسهیالت گیرندگان می رسد که این مرحله مهمترین گام
برای بهبود وضعیت افزایش وصول ومطالبات می باشد .در
این زمینه قانون گذار طی سالیان اخیر جفای بزرگی به
شبکه بانکی نموده و تالش گسترده ای برای سهل گیری
وثایق به نفع مشتریان نموده که بانکها را با مشکل جدی در
مرحله وصول مطالبات مواجه ساخته است .مکلف شدن
بانکها به اعطای تسهیالت تکلیفی بدون اخذ وثیقه مطمئن
تحت عنوان عدمالزام سپردن وثیقه ملکی بانکها و
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دستگاهها بهمنظور تسهیل امر سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال
مصوب ، 1380قانون منطقی کردن نرخ سود مصوب سال
 ،1385قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش
هزینهها و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش
منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب  ،1386ماده  10قانون
افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب
 ،1389بند «ق» ماده  224قانون برنامه پنجم توسعه
اجتماعی مصوب  1389و ....را می توان مهمترین قوانین در
این راستا ارزیابی نمود که بانک ها را مکلف کرده اند که
صرفاً طرح را به عنوان تضمین و وثیقه تسهیالت پرداختی
قبول نمایند و عمالً بازگشت تسهیالت بانکی را با مشکل
روبرو کرده اند .
ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی بانکها را
موظف نمود تا به منظورتضمین باز پرداخت اعتبارات خود
نسبت به اخذ وثایقی نظیر رهن گرفتن اصل طرح  -اسناد
زراعی  -ضمانتنامههای زنجیرهای اشخاص معتبر و یا اهالی
روستا به ویژه درطرحهای کشاورزی امور دام و صنایع
روستایی -چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر  -ذینفع
شدن در قراردادهای الزماالجراء اقدام کنند و بدون رضایت
گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری
نمایند .همانطور که مشهود است این قانون بانکها را ملزم
نمود وثایقی را به جای وثایق ملکی خارج از طرح دریافت
نمایند که در عالم واقع اعتبار چندانی برای وصول مطالبات
ندارند.
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کار قانونگذار به اینجا ختم نشد و در سال  1386با
تصویب قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کاهش
هزینههای طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و
افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها کار بانکها برای اخذ وثایق
معتبر را سخت تر نمود.
ماده  1این قانون مقرر می دارد" :به منظور تسریع،
تسهیل و تقویت سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی (اعم از
کاال یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید
آتی طرح ،از گیرندگان تسهیالت که توان مجری و توجیه
اقتصادی ،فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک
میرسد ،توسط بانکهای عامل ممنوع است".
مقنن همچنین در تبصره  6این ماده بانک عامل را
موظف کرد در صورت درخواست متقاضی حداکثر ظرف
مدت دوهفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را
جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که
متقاضی معرفی میکند اعالم نماید .عباسی مقرب،1392،
ص)252
این مصوبه در ادامه تاسیس جدید حقوقی را بنیان نهاد
و در تبصره  8مقرر نمود":قراردادهای مربوط به واگذاری و یا
بهرهبرداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که
توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار
میگیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود.
وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی ،سازمان
صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر
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دستگاههای اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه
موظفند در اجراء قرارداد تسهیالت اعطائی بنابه درخواست
بانک و یا مؤسسه مالی ،اعتباری ذینفع ،آنها و یا اشخاص
معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح
موضوع قرارداد واگذاری زمین ،شناخته و بپذیرند و کلیه
حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی،
اعتباری ذینفع ویا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند ".در
واقع این ماده بانکها را ملزم نمود قراردادهای اجاره واگذاری
اراضی موصوف را به عنوان وثیقه پذیرفته و در صورت عدم
ایفای تعهد مجری ،بانکها را بدون نیاز به طی مراحل اجرای
ثبت و مزایده ،جانشین مجری طرح نماید .همین اجمال
طرح موضوع و تفاسیر مختلف از این ماده باعث آغاز اختالف
میان دستگاههای اجرایی ،دفاتر اسناد رسمی و نهایتا
مشکالت اجرایی گسترده بانکها در وصول مطالباتشان شد.
در واقع در حالت جانشینی بانکها چون سند انتقال اجرایی
مانند اجرای ثبت صادر نمی شد ،مشخص نمی گردید که
ملک موصوف در ازاء چه میزان طلب به بانکها منتقل می
شود؛ در عین حال بانکها در اخذ سند نهایی دچتر مشکالت
عدیده شدند چراکه ماشین االت و مستحدثات عرصه از
قانون جانشینی تبعیت نکرده و برای آنها باید اجراییه صادر و
مزایده برگزار می گردید.
به هر حال تا زمانی که قوانین فوق الذکر در قالب فعلی
به قوت خود باقی است ،مانعی بزرگ بر سر راه وصول
مطالبات بانکها به شمار می آید.
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بند دوم :مشكالت حقوقی بانكها برای وصول

مطالبات در دوایر اجرای ثبت

شاید بتوان مهمترین ماده قانونی درخصوص وصول
مطالبات در دوایر اجرای ثبت را ماده  34قانون ثبت عنوان
کرد که تغییرات آن در سالیان اخیر همواره منافع بانکها را
تحت تاثیر قرار داده است .ماده  34قانون ثبت که در
خصوص معامالت رهنی و شرطی و به طور کلی معامالت با
حق استرداد بحث و گفتوگو میکند در سال  1351مورد
تصویب قرار گرفته است .پیش از تصویب ماده  34و 34
مکرر قانون ثبت در سال  ،1351برخی از این مواد قانون
مدنی نهایت سوءاستفاده را نموده و با دادن وام به افراد
نیازمند با سودهای کالن و کمرشکن ،امالک با ارزش آنها را
در قبال ثمن بخس به بیع شرطی خریداری مینمودند و
چون افراد مذکور پس از انقضای مدت قادر به بازپرداخت
ثمن معامله و سود و بهره کالن آن نبودند ملک از آن
مشتری (اعطا کننده وام) میگردید و از این طریق بسیاری
از رباخواران صاحب مال و اموال باارزشی در مقابل مبلغ
ناچیز میشدند.
در سال  1351قانونگذار برای جلوگیری از سوء
استفادهکنندگان از فرصتهای قانونی و برای نظارت و
حاکمیت قانون بر معامالت شرطی و از طرفی نظم و انسجام
بخشیدن به معامالت رهنی که بین بانکها و مشتریان
منعقد میگردید اقدام به تصویب ماده  34و  34مکرر قانون
ثبت نمود .در ماده ( 34اصالحی  )1351/10/18آمده بود؛
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«در مورد معامالت مذکور در ماده  33و کلیه معامالت
شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول ،در صورتی که
بدهکار ظرف مدت مقرر در سند ،بدهی خود را نپردازد،
بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه
تنظیمکننده سند درخواست کند »...که در اجرای قانون
مذکور بدهکار میتوانست ظرف  6ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه
درخواست حراج ملک خود را بنماید که در این صورت ملک
مذکور را از طریق برگزاری حراج (که مبلغ آن از کل طلب و
خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی آن
شروع و به کمتر از آن داده نمیشد) فروخته و ثمن معامله
به بستانکار تحویل میگردید و مقرر شده بود که در صورت
نبودن خریدار و همچنین در صورتی که بدهکار ظرف مدت
 6ماه مذکور تقاضای حراج نکند در آن صورت پس از
انقضای مدت هشت ماه از تاریخ ابالغ ،ملک با اخذ کلیه
حقوق و عوارض قانونی به بستانکار واگذار میگردد( .عباسی
مقرب ،1392،ص)165
در صورتی که تقاضای حراج از طرف بدهکار به اداره
ثبت واصل میگردید ،اداره مذکور مکلف بود نسبت به اجرای
عملیات حراج اقدام نماید و اگر مورد رهن بیش از مبلغ کل
طلب و خسارت و عوارض قانونی آن به فروش میرسید مازاد
بر طلب باید به بدهکار مسترد میگردید ،هرچند که در عمل
هیچوقت چنین اتفاقی رخ نمیداد زیرا بدهکاران بنا به دالیل
مختلف عمدتاً از این فرصت قانونی جهت تقاضای حراج
استفاده نمینمودند و در نتیجه با گذشت زمان ،ارزش
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امالکی که در رهن بانکها قرار داشت روز به روزافزایش
مییافت طوری که هیچگونه تعادل اقتصادی و ارزش مالی
بین وام دریافتی بدهکار و خسارات متعلقه با ارزش ملک
وجود نداشت و به عبارتی ارزش ملک بسیار بیشتر و افزونتر
از میزان بدهی بود و در نتیجه با عدم تقاضای حراج و یا در
صورت برگزاری عملیات حراج و نبودن خریدار تمامی ملک
مورد وثیقه در قبال مبلغ مورد رهن به بستانکار منتقل
میگردید(.نجفی ،1386 ،ص)78
از طرفی ماده  781ق.م .تصریح دارد؛ «اگر مال مرهون
به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود ،مازاد مال مالک
آن است؛ و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد ،مرتهن
باید برای نقیصه به راهن رجوع کند».
هرچند در ماده  34سابق در مواردی که مورد رهن به
مرتهن واگذار میگردید بستانکار موظف بود هرگاه قسمتی از
طلب خود را که دریافت کرده بود به راهن مسترد نماید اما
در مورد ارزیابی رهینه و ایجاد تعادل بین میزان بدهی و
ارزش مورد رهن سخنی به میان نیامده بود جز در مواردی
که عملیات حراج انجام میگردید که در آن صورت هم مبلغ
پایه حراج از مبلغ طلب و خسارات قانونی آن شروع میشود
و نه از مبلغ و ارزش روز مورد وثیقه و برعکس؛ اگر مورد
وثیقه به هر دلیلی تکافوی طلب طلبکار را نمینمود مرتهن
حق رجوع به راهن را نداشت جز در مورد تبصره  6ماده 34
که آن هم از طریق اعراض از رهن و تبدیل سند وثیقهای به
سند ذمهای که در آن صورت میتوانست معادل طلب خود از
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اموال دیگر بدهکار نیز استیفا نماید .بنابراین میتوان گفت
ماده  781ق.م .با تصویب ماده  34ق.ث .عمالً نسخ ضمنی
شده بود.
در سال  1366فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره
 498خود راجع به ماده  34چنین اظهارنظر نمودند 1 :ـ در
بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت ،فروشنده در
انتقال مبیع به خود ،پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار
و انتفای موضوع شرط ،مورد معامله ،ملکِ مطلقِ مشتری
است و بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر
با موازین شرعی است 2 .ـ در مورد رهن نیز از لحاظ اینکه
مرتهن در صورتی که از جانب راهن وکالت در فروش نداشته
باشد ،نمیتواند مستقالً اقدام نماید و بعد از مطالبه و امتناع
راهن باید رفع امر به حکم شرعی نماید و همچنین از لحاظ
واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن
بیشتر از دین باشد ،مغایر با موازین شرعی است 3 .ـ تأخیر
در وصول دین در مواردی که حال و مؤجل باشد به مدت 8
ماه کمتر یا بیشتر با موازین شرعی مغایرت دارد .با مداقه در
نظریه فقهای محترم شورای نگهبان استنباط میگردد که
کلیت ماده  34ق.ث .مصوب سال  51مغایرت شرعی داشته
و نظریه مذکور در پشتیبانی و تقویت ماده  781ق.م .که
مستنبط از موازین شرعی تدوین یافته ،صادر گردیده است.
فقهای شورای نگهبان در نظریه دیگری راجع به خسارت
تأخیر تأدیه که در تاریخ  67/10/14تحت شماره 3378
صادر گردیده اعالم داشتهاند« :آن قسمت از ماده  34قانون
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ثبت و تبصره  4و  5آن و ماده  36و  37آییننامه اجرایی
ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت
تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خالف موازین شرعی و باطل
اعالم میشود»(.مجموعه نظریات شورای نگهبان،1389 ،
ص)223
بنابراین ضرورت ایجاب مینمود که ماده  34ق.ث .مورد
جرح و اصالح کلی قرار گیرد لذا ماده واحده قانون اصالح
ماده  34قانون ثبت که به صورت طرح دو فوریتی ارائه شده
بود ،در جلسه علنی مورخ  1386/11/29به صورت ماده
واحدهای مورد تصویب مجلس شورای اسالمی قرار
گرفت.متن عنوان قانون و ماده واحده مذکور به این شرح
است" :ماده  34ـ در مورد کلیه معامالت رهنی و شرطی و
دیگر معامالت مذکور در ماده  33قانون ثبت ،راجع به اموال
منقول و غیرمنقول ،در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر
در سند ،بدهی خود را نپردازد طلبکار میتواند از طریق
صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه
تنظیمکننده سند ،درخواست کند .چنانچه بدهکار ظرف ده
روز از تاریخ ابالغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام
ننماید بنا به تقاضای بستانکار ،اداره ثبت پس از ارزیابی
تمامی مورد معامله و قطعیت آن ،حداکثر ظرف مدت دو ماه
از تاریخ قطعیت ارزیابی ،با برگزاری مزایده نسبت به وصول
مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به
راهن مسترد مینماید ".بعد از آن هم آییننامه اجرای مفاد
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اسناد رسمی مصوب  1387/6/11رئیس قوهقضائیه ابالغ و
نکات ابهام قانون را تشریح نمود.
مقایسه اجمالی بین ماده  34مصوب  1386با ماده 34
اصالحی 1351نشان می دهد تفاوتهای اساسی و مهمی که
ماده  34سال  1386با ماده  34سابق دارد ،در این است که
اوالً ،در قانون سابق مبلغ حراج از کل مبلغ طلب و خسارت
قانونی و حقوق و عوارض متعلقه شروع و به کمتر از آن
فروخته نمیشد اما در قانون الحق به جای حراج ،مزایده
برگزار میگردد و مبلغ آن از قیمت ارزیابی قطعی شروع
میشود.
ثانیاً ،در ماده  34قبلی اگر خریدار در جلسه حراج حاضر
نمیشد یا اصوالً تقاضای حراجی دریافت نمیشد پس از
انقضای هشت ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه ،ملک با اخذ کلیه
حقوق و عوارض قانونی به بستانکار واگذار میگردید در
صورتی که در ماده  34اخیر ،بستانکار در صورت استرداد
مابهالتفاوت قیمت ملک و مطالبات قانونی خود ،میتواند
ملک را تملک نمایددر صورت امتناع از پرداخت مابهالتفاوت
مذکور بنا به تجویز آییننامه اجرایی قانون مذکور با تقاضای
وی به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار
میگردد.
ثالثاً ،مهلتهای شش و هشت ماه که در ماده  34ق.ث.
(سابق) برای پرداخت دین به مدیون داده شده بود در ماده
 34جدید به ده روز تقلیل پیدا کرده و پس از مدت مذکور
نیز ظرف مدت دو ماه باید تکلیف پرونده اجرایی مشخص و
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مطالبات قانونی بستانکار وصول گردد مگر اینکه بستانکار
تقاضای ارزیابی را ننماید یا اینکه درخواست عدم تعقیب و
توقف عملیات اجرایی را بنماید که در این صورت پرونده با
مسؤولیت بستانکار راکد خواهد ماند و صرفاً در صورت
تقاضای مجدد عملیات اجرایی ادامه مییابد(.نجفی،1386 ،
صص  81و )82
قانون موجود برخالف قانون سابق مشکالت اجرایی
زیادی را برای بانکها ایجاد نمود از جمله آنکه بدهکاران
بانکی متاسفانه بعضا با دادن رشوه یا اعمال نفوذ ،نظر
کارشناسان رسمی برای قیمت گذاری ملک را تغییر داده و
قیمت های غیر واقعی برای قیمت پایه مزایده تعیین می
کردند؛ از دیگر مشکالت عمده بانکها این بود که بعضا به
دلیل عدم وجود خریدار چون برخالف قانون سابق نمی
توانستند مالک کل ملک شوند ،نه تنها به مطالبات خود
دست نمی یافتند بلکه برای تملیک کامل ملک مجبور می
شدند که مبلغی را بعنوان مابه التفاوت به مشتری پرداخت
نمایند؛ در غیر این صورت یعنی در حالت شراکت با بدهکار
در ملک مورد مزایده ،خلع ید و تصرف ملک مورد مزایده به
آرزویی دست نیافتنی برای بانکها تبدیل می شد؛ قانون فوق
الذکر و آئین نامه آن بانک ها را مکلف می نمود که وثیقه را
به قیمت ارزیابی کارشناس رسمی حتی در فرضی که غیر
قابل فروش بوده و هیچ کس حاضر به خرید آن در مزایده
نشده است ،خریداری نمایند و بدین ترتیب سرمایه آنها
تبدیل به امالک غیر قابل فروش می شود .مشکالت یاد شده
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باعث شد تا قانون گذار در ماده  19قانون رفع موانع تولید و
ارتقای نظام مالی کشور در روزنامه رسمی مورخ 30
اردیبهشت  94منتشر شد ،باز هم تغییراتی در ماده 34
قانون ثبت ایجاد و در قالب ایجاد دو راهکار مختلف برای
وصول مطالبات بانکها ،متن زیر را بهعنوان تبصره 4به ماده
واحده قانون اصالح ماده  34الحاق نمود:
"تبصره  -4در راستای تسهیل در وصول مطالبات
سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری
دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
 -1بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیالتدهنده،
درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار ،به بازار فرابورس
یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و
داراییهای واحد تولیدی را قیمتگذاری مینماید و با هدف
تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی
درصد سهام قابل واگذاری به خریدار ،یک مناقصه برگزار
میکند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد
کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار ،تمام بدهی او را
میپردازد .با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا
اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار ،آن بخش از سهم
واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است ،به خریدار
منتقل و اموال مورد رهن آزاد میشود .درصورتیکه بدهکار
از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند،
درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست
خریدار ،بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی
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بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری
باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده
باشد ،اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این
واحد تولیدی به قیمت قبلی ،سهام خود را تا سقف سهام
مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده ،افزایش
دهد.
 -2در مورد معامالت بانکها و مؤسسات مالی و یا
اعتباری مجاز ،هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی
رسمی دادگستری مرضیالطرفین خریداری نداشته باشد ،به
تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیالتگیرنده و راهن،
مهلت دو ماهه داده میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و
یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با
پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه
مزایده فک رهن کند.چنانچه ظرف مدت مذکور طلب
بستانکار پرداخت نشود ،مال مورد مزایده به باالترین مبلغ
پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد ()%70
مبلغ پایه مزایده نباشد ،به فروش رسیده و طلب بستانکار
وصول میشود .در صورتیکه در مزایده اول ،مال مورد مزایده
به فروش نرسد ،تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید
بالمانع است .هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش
مورد مطالبه بانک باشد ،تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار
بانک میباشد و الزامی در تملک ندارد .درصورت عدم وصول
کامل طلب از این طریق ،حق پیگیری وصول باقیمانده
مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است .در
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اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کاال در
اولویت قرار دارد (".قانون رفع موانع تولید و آیین نامه ها،
،1394ص)14
هرچند دوایر اجرای ثبت به بهانه نداشتن آیین نامه
اجرایی از اجرای قانون فوق الذکر پس از گذشت  2سال،
هنوز سرباز می زنند اما این قانون نیز ابهامات جدیدی بر
ابهامات قبلی افزود از جمله آنکه آیا دو شیوه فوق الذکر در
موازات هم قرار دارند یا اینکه تقدم و تاخر داشته و بانکها
قبل از برگزاری مزایده باید شیوه های بورسی را امتحان
نمایند .ابهام دوم عبارت " مبلغ پایه کارشناسی رسمی
دادگستری مرضیالطرفین" در بند  2مصوبه است که در
صورتی که کارشناس مرضیالطرفین انتخاب نشد تکلیف چه
خواهد شد .ابهام سوم این مصوبه این است که آیا برگزاری
مزایده با قیمت  70درصد مبلغ پایه مزایده ،پس از مزایده
اول خواهد بود یا نیاز به برگزاری مزایده دوم خواهد داشت.
با توجه به نابسامانی که در زمینه اجرای ماده  34و
برگزاری مزایده ها وجود داشت ،بانکها ناچار به اتخاذ شیوه
ای جدید مبنی بر اخذ وکالتنامه از مشتریان برای وصول
مطالبات خود شدند که متاسفانه مجلس شورای اسالمی طی
قانون رفع موانع تولید این منفذ را برای بانکها از بین برد
وطی همان ماده  19مقرر نمود":دریافت وکالت بالعزل از
تسهیالتگیرندگان و وثیقهگذاران بابت وثائق در رهن بانکها
و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و
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وثیقهگیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر
طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقهها عمل کنند".
در حال حاضر مکاتبات متعدد بانکها برای ابالغ آیین
نامه اجرایی ماده  19قانون رفع موانع تولید توسط سازمان
ثبت به نتیجه نرسیده و به نظر می رسد تا زمان عدم اجرای
این قانون توسط دوایر اجرای ثبت ،وصول مطالبات بانکها از
وضعیت بحرانی خود خارج نشود.
بند سوم :مشكالت حقوقی بانكها برای وصول

مطالبات در دادگاهها

معموال پیچیده بودن شیوه های اجرای ثبت از یک سو و
عدم شناسایی اموال بدهکاران بانکی از سوی دیگر موجب
شده تا بانکها مزایای استفاده از امتیاز درنظر گرفته شده
برای اسناد بانکی که آنها را در حکم اسناد رسمی می
شمارند را کنار گذاشته و برای وصول مطالبات خود نیم
نگاهی هم به دادگاههای دادگستری داشته باشند؛ طوالنی
بودن پروسه اخذ حکم از مراجع دادگستری و بحران عدم
امکان اجرای آراء صادره که امروزه معضل اصلی سیستم
قضایی در تمامی پرونده هاست ،دامن گیر بانکها هم شده اما
مشخصا چند مشکل عمده امروزه وصول مطالبات بانکها را
در مراجع دادگستری تهدید می کند که در دو بخش
معضالت مراجعه به دادگاهها ،عدم تشکیل دادگاههای
تخصصی و صدور احکام ورشکستگی آنها را مورد بررسی قرار
می دهیم .ضمن آنکه در حالی که برنامه ششم توسعه به
حل و فصل اختالفات از طریق داوری تاکید دارد ،ارائه برخی
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تفاسیر از قانون اساسی بانکهای دولتی را از ارجاع پرونده ها
به داوری منع کرده و این امر مانع بزرگی در راستای تسهیل
وصول مطالبات بانکها بدون درگیر شدن به پیچ و خم های
قضایی به شمار می آید.
الف :معضالت بانكها برای وصول مطالبات خود در

مراجعه به دادگاهها

اولین معضل جدی بانکها در راستای وصول مطالبات
خود ،نحوه مراجعه به دادگاههاست که از  3طریق ذیل
تهدید می شود.
-1

عدم امكان مراجعه كارشناسان حقوقی

بانكهای خصوصی به دادگاه :با واگذاری درصدی از سهام

برخی بانکهای دولتی به بخش خصوصی ،در حال حاضر
تعدادی از مراجع دادگستری به استناد ماده  32قانون آیین
دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب از پذیرفتن
نماینده حقوقی بانکهای یاد شده ممانعت بعمل می آوردند و
نه تنها امکان استفاده از کارشناسان حقوقی از این بانکها
سلب شده ،بلکه هزینه باالی اخذ وکیل نیز به این بانکها
تحمیل شده است .اداره حقوقی قوه قضاییه اعالم نموده
":ماده  32قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی مصوب  1379ناظر به نهادهای انقالب اسالمی،
مؤسسات عمومی غیردولتی ،وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی
وابسته به دولت ،شهرداری ها و بانک های دولتی است،
بنابراین بانک هایی که بیش از  50%سهام آن ها خصوصی
است ،بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره مندی از
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نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم
دادخواست موضوع ماده  32قانون مذکور از شمول آن ها
خارج است .ضمناً به کاربردن اصطالح «کارمندان رسمی»
در ماده یاد شده مؤید این نظر است (".نظریه
شماره 7/92/1613ـ )92/8/19
در عین حال دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی در یک اظهار نظرکارشناسی پیرامون
طرح استفساریه ماده  32قانون آیین دادرسی مدنی تصریح
کرد که بانکهای غیردولتی نمیتوانند از نماینده حقوقی در
محاکم استفاده کنند زیرا :اوال:استفاده از نماینده حقوقی در
محاکم یک حکم استثنایی و برخالف قاعده واصل استفاده
ازوکیل رسمی دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که
در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود.
ثانیا:هر چند واژه "بانک" در ماده  32قانون آیین دادرسی
مدنی اطالق دارد  ،لکن تردیدی نیست که حجیت اطالق در
صورتی است که قرینه ای در میان نباشد ،این در حالی است
که قرائن متعددی وجود دارند که نشان میدهند مقصود
قانونگذار از «بانک» در ماده  32قانون آیین دادرسی«،بانک
دولتی » میباشد ؛از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان
موضوع ماده  32تماما مؤسسات غیرخصوصی (دولتی)
هستند  .ثالثا :شمول حکم ماده  32نسبت به بانکهای
خصوصی ترجیح بالمرجح و برخالف عدالت است  ،زیرا فرقی
بین بانکهای خصوصی و سایر شرکت های تجاری خدماتی
نیست و این سؤال مطرح میشود که آیا برخالف عدالت
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نیست که شرکت های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور
محروم شوند و فقط بانکهای خصوصی که نوعا شرکت های
تجاری خدماتی هستند مشمول مقرره مزبور قرار گیرند ؟
(پایگاه مرکز پژوهش های مجلس به آدرس )majles.ir
با توجه به موارد فوق الذکر باید قانون گذار تدبیری برای
حل بحران بانکهای تازه خصوصی شده در مراجع دادگستری
بیندیشد.
 -2تشكیل نشدن دادگاههای تخصصی ویژه

بانكها :ماده  7قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کاهش

هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و
افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مقرر می دارد :کلیه
قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات
بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده و
از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع
خسارت احتمالی بابت أخذ قرارتأمین خواسته برخوردار
میباشد.در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی
دادگاهها را برای رسیدگی پروندههای بانکها معیّن مینماید.
علی رغم تاکید این ماده برای تشکیل شعب تخصصی
برای رسیدگی به دعاوی بانکها ،تاکنون به صورت فراگیر
قوره قضاییه موفق به اجرای این قانون و تشکیل دادگاههای
یاد شده نگردیده که این امر منجر به اتخاذ تصمیمات
متناقض و متفاوت توسط شعب دادگاههای مختلف
درخصوص پرونده های بانکی و سردرگمی مردم و بانکها در
این زمینه شده است که الزم است به قید فوریت تدبیری در
411

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

این خصوص اندیشیده و با همکاری مراجع قضایی ،شعب
ویژه برای رسیدگی به دعاوی بانکها به صورت تخصصی
تشکیل شود.
 -3شرط مراجعه به دوایر اجرای ثبت قبل از طرح

دعوا در دادگاه :یکی دیگر از موانع مهم برای وصول

مطالبات بانکها ،بند ب ماده  113برنامه ششم توسعه مصوّب
بهمن ماه  1395می باشد که می تواند مراجعه بانکها برای
مطالبه وجه از بدهکاران بانکی را محدود و مقید نماید .این
بند مقرر می دارد« :مفاد اسناد رسمی الزم االجراء از طریق
ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرای سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور اجراء می شوند .ادارات مذکور مکلفّند ،
بالفاصله ،پس از تقاضای اجراییه ،نسبت به شناسایی و
توقیف اموال مدیون اقدام کنند .چنانچه مرجع مذکور نتواند
ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء ،نسبت به شناسایی و
توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه
نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید ،متعهد سند می تواند
با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع
نماید».
این حکم به معنی سلب حق دارندگان اسناد رسمی الزم
االجراء در مراجعه به محاکم دادگستری؛ مگر پس از مراجعه
به ثبت و انقضای مهلت دو ماهه برای شناسایی اموال متعهد
یا انقضای مهلت شش ماهه برای اجرای مفاد سند است.
البتّه ،سابقاً نیز برخی از دادگاهها حق دارندگان اسناد الزم
االجراء را در مراجعه به دادگستری به رسمیت نمی شناختند
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و معتقد بودند که چون این قبیل اسناد بدون نیاز به حکم
مرجع قضایی الزم االجراء هستند؛ لذا مراجعه دارندگان
اسناد الزم االجراء به محاکم دادگستری نفعی برای آنان
ندارد و به عالوه ،استماع دعاوی مبتنی بر اسناد الزم االجراء
با یکی از اهداف مقننّ در اعطای وصف الزم االجرایی به این
اسناد یعنی لزوم کاهش تراکم دعاوی مغایر است .پاره ای از
استادان حقوق نیز قائل به این نظر بودند(امامی ،جلد ششم،
صص )104-105امّا هیات عمومی دیوان عالی کشور با
صدور رای وحدت رویّه قضایی شماره  12مورخ1360/3/16
الزم االجراء بودن این قبیل اسناد را صرفاً مزیّتی برای این
اسناد توصیف کرد و آن را مانعی برای مراجعه دارندگان
اسناد الزم االجراء به محاکم دادگستری ندانست .در این رای
می خوانیم« :نظر به اینکه مرجع تظلّمات عمومی دادگستری
است؛ لذا به جز آنچه که در قانون استناء شده ،انواع مختلفه
دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض
اقساطی الزم االجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع
و رسیدگی است و حکم ماده  92قانون ثبت اسناد و امالک
مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و
سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم
دادگستری الزم االجراء است ،منافات و مغایرتی با حق و
اختیار اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و الزم
االجراء بودن اسناد مزبور مزیّتی است که در قانون برای
چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق
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بتوانند از هر طریق که مصلحت و مقتضی می دانند برای
احقاق حق خود اقدام نمایند(".باختر ،1393 ،ص)267
بنابراین ،شکّی نیست که قانونگذار با وضع بند (ب) ماده
 113قانون برنامه ششم در مقام مقیّد کردن حق دارندگان
اسناد الزم االجراء در مراجعه به دادگستری برآمده است.
قانونگذار خود در مقدمه توجیهی ماده  113با تصریح به
لزوم کاهش دعاوی و کاهش ورودی پرونده ها هدف خود را
در وضع این محدودیت بیان کرده است .با وجود این،
قانونگذار در وضع بند (ب) ماده  113حکم خود را به
"اسناد رسمی الزم االجراء" محدود کرده؛ در حالی که می
دانیم عالوه بر اسناد رسمی ،پاره ای از اسناد عادی هم مانند
قراردادهای اعطای تسهیالت بانکی – که تعداد زیادی از
پرونده های اجرایی و قضایی را تشکیل می دهند -الزم
االجرا هستند .بنابراین ،بالفاصله این سوال مطرح می شود
که آیا حکم بند (ب) ماده  113برنامه ششم توسعه ،صرفاً
ناظر به اسناد رسمی الزم االجراء است یا تمام اسناد الزم
االجراء اعم از رسمی و عادی مشمول این حکم اند؟ به بیان
دیگر ،آیا حکم مندرج در بند (ب) ماده  113قانون برنامه
ششم با توجه به استعمال قید "رسمی" دارای مفهوم است؟
پاسخ این سوال به بررسی "مفهوم وصف " که از ابزارهای
تفسیر احکام است ،وابسته است.
مشهور فقیهان امامیّه مفهوم وصف را حجّت نمی دانند
(مظفّر ،جلد اوّل ،ص  – 121غروی نائینی ،ج دوم ،ص
 .)503فقیهانی هم که مفهوم وصف را حجّت می دانند در
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اینکه هرگاه در کالم قانونگذار قرینه ای بر عدم مفهوم باشد،
مفهوم وصف معتبر نیست؛ مانند اینکه وصف ،وصف غالب
باشد ،با مشهور فقهاء هم رای اند (حیدری،1388 ،ص)123
برای مثال ،در قرآن کریم آمده است« :دختران زنان شما که
در دامان شما پروده شده اند ،بر شما حرام اند » (نساء) 23/
یعنی بر شما محرم اند و ازدواج با آنان ممنوع است .در
صورتی که می دانیم دختر زن؛ اعم از اینکه در دامان مرد
پرورش یافته باشد یا نه بر مرد حرام است ( بند  3ماده
 1047قانون مدنی)
قیودی که در مفهوم وصف کاربرد دارند بر دو قسم اند:
یا توضیحی اند یا احترازی .قیود توضیحی مفهوم ندارند.
برای مثال ،در ماده  950قانون مدنی می خوانیم « :مثلی که
در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر
آن نوعاً زیاد و شایع باشد .»....عبارت « که در این قانون ذکر
شده» قید توضیحی است و مثلی در هر قانون دیگری هم
آمده باشد ،تعریف آن همین است.امّا ،قید احترازی علت
حکم است بدین توضیح که اگر قید باشد حکم نیز هست و
هرگاه قید نباشد ،حکم نیز منتفی خواهد بود .ماده 940
قانون مدنی دارای قید احترازی است .در این ماده آمده
است «:زوجین که زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث
نباشند ،از یکدیگر ارث می برند» .در واقع ،هرگاه زوجیت
موقت باشد ،ارثی در میان نخواهد بود (.شهبازی،1389 ،
صص)94-95
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هر چند اصل در قیود ،احترازی بودن آنها است؛ امّا ،اصل
احترازی بودن قیود فقط در تعاریف جاری است؛ چه آنکه
تعریف باید جامع و مانع باشد .به عبارت دیگر ،ما در قیود به
دو چیز نیازمندیم - 1:اثبات حکم برای موضوع خاصّ؛ -2
نفی حکم برای غیر آن .قیود در تعاریف هر دو نقش را ایفا
می کنند؛امّا ،در غیر تعاریف فقط قسمت اوّل را به عهده می
گیرند و در مورد قسمت دوم ساکت اند .از این رو ،برای
قسمت دوم نیاز به دلیل جداگانه ای است .حال ببینیم قید
"رسمی" مندرج در بند (ب) ماده  113قانون برنامه ششم
توسعه چه نوع قیدی است و آیا این حکم قانونی مفهوم دارد
یا نه؟
به نظر می رسد قید "رسمی" در بند (ب) ماده 113
قانون برنامه ششم توسعه ،قید غالب است و این ماده مفهوم
مخالف ندارد؛ دالیلم به این شرح است:
 -1قانونگذار در مقدمه ماده  113اعالم کرده به علت
لزوم کاهش اطاله دادرسی و نیز کاهش ورودی پرونده ها
احکام بعدی را وضع می کند که یکی از این احکام بند (ب)
ماده  113است.این علل قراین لفظی اند بر اینکه حکم بند
(ب) ماده  113منحصر به اسناد رسمی نیست و شامل اسناد
عادی الزم االجراء نیز می شود .در واقع ،چون تقریباً تمام
اسناد رسمی الزم االجراء اند و فقط بعضی از انواع اسناد
عادی این خصوصیّت را دارند ،حکم بند ب ماده  113با
توجه به این قید غالب انشاء شده است.
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 -2با آنکه غالباً اسناد رسمی الزم االجرا اند و فقط برخی
از انواع اسناد عادی الزم االجراء شناخته شده اند؛ ولیکن با
توجه تعداد زیاد نوع اسناد عادی الزم االجراء ،اختصاص
حکم بند (ب) ماده  113قانون برنامه ششم توسعه فقط به
اسناد رسمی که به تصریح قانونگذار برای کاهش دعاوی و
رفع اطاله دادرسی تصویب شده ،بی وجه و نقض غرض
است.به بیان دیگر ،اگر حکم بند (ب) ماده  113مزبور را
فقط به اسناد رسمی الزم االجراء اختصاص دهیم ،با توجه به
اینکه همچنان صاحبان اسناد عادی الزم االجراء می توانند
بدون محدویت زمانی به محاکم دادگستری مراجعه کنند ،با
لحاظ اینکه این قبیل اسناد بیشترین تعداد اسناد الزم
االجراء را به خود اختصاص می دهند ،هدف قانونگذار
درکاهش اطاله دادرسی و نیز کاهش ورودی پرونده ها به
طور کامل تامین نمی گردد .بنابراین ،باید برآن بود که علت
حکم بند (ب) ماده  113نه رسمی بودن اسناد الزم االجراء،
بلکه کم کردن اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها
است؛ امری که در اسناد عادی الزم االجراء به مراتب بیشتر
است.این دلیل یعنی شناسایی علت حکم ،ضمناً سلب حق
مراجعه دارندگان اسناد عادی الزم االجراء به محاکم قضایی
را ثابت می کند.
 -3تبصره  2ذیل بند (ب) ماده  113قانون برنامه ششم
توسعه نیز مویّد این برداشت است؛ چه آنکه در این تبصره
که حکم آن با اهداف قانونگذار به شرح مندرج در صدر ماده
 113متناسب است،قیدی از رسمی بودن سند نشده و حکم
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تبصره مذکور ،به طور مطلق ،به کلیه اسناد الزم االجراء اعم
از رسمی و عادی تعمیم داده شده است؛ در حالی که می
دانیم تفاوت واضحی بین این دو حکم از جهت اهداف
قانونگذار وجود ندارد.
 -4اگر حکم بند ب ماده  113را فقط ناظر به اسناد
رسمی بدانیم ،نتیجه آن اعطای امتیاز بیشتر به اسناد عادی
در مقایسه با اسناد رسمی است؛ زیرا دارنده سند عادی الزم
االجراء می تواند بدون اینکه بدواً ملزم باشد به اداره ثبت
مراجعه کند ،مستقیماً علیه متعهد اقامه دعوی نماید؛ امّا،
دارنده سند رسمی ،جز پس از مراجعه به اداره ثبت نمی
تواند علیه متعهد اقدام قضایی کند و این محدویتی قابل
توجه است(.صفیان،1396 ،ص)4
با توجه به مراتب باال ،چون مراجعه به محاکم
دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و نیز بعضاً
استخدام وکیل دادگستری و تادیه سایر هزینه های جانبی
است؛ پیشنهاد می شود برای جلوگیری از ردّ دعاوی بانک
ناشی از اسناد الزم االجراء و نیز اجتناب از تحمیل هزینه
های غیر قابل برگشت ،حتی المقدور طرح این قبیل دعاوی
را به صدور اجراییه ثبتی و گذشتن مهلت های دو ماهه و
شش ماهه موضوع بند (ب) ماده  113قانون برنامه ششم
توسعه موکول شود .در عین حال ،تفسیر محاکم دادگستری
از این ماده نیز در تصمیم گیری بانک موثّر است.
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ب :فرار بدهكاران از پرداخت مطالبات به بهانه

ورشكستگی

طی چند سال اخیر بدهکاران بانکی جهت سرباز زدن از
تعهدات خود به بانکها و سوء استفاده از وجوه دولتی و
سپرده های مردم  ،از عدم شفافیت  ،خالء های قانونی یا
تفاسیر قانونی نادرست ایجاد شده  ،سوء استفاده نموده و از
طریق طرح دعوی ورشکستگی و به ادعای توقف به تاریخ
سالها قبل  ،از معافیت های ناروایی در بخشودگی مبالغ
هنگفتی از دیون خود به بانک برخوردار شده اند و دهها
میلیارد ریال از مطالبات شبکه بانکی کشور الوصول گشته
است  .این افراد غالباً بدون طرف دعوا قرار دادن بانک و به
استناد دالیلی چون یک یا چند فقره چک یا سفته که سالها
قبل برگشت شده است  ،مدعی توقف در همان تاریخ شده و
دادگاهها بدون تحقیق و رسیدگی الزم که ضرورت اتخاذ
تصمیم صحیح در این موارد است  ،تاریخ توقف ادعایی را
مورد حکم قرار می دهند و از این رهگذر ادارات یا مدیران
تصفیه به استناد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به
شماره  155مورخ  ،1347/12/14بانک را از بخشی از
مطالبات حتی از مایملک خود ناشی از طرحهای تولیدی و
مشارکتی و ارزش افزوده فعالیت های تجاری  ،تحت عنوان
جرایم غیر قابل مطالبه  ،محروم می نمایند  .این در حالی
است که با وصف عدم دخالت بانک در دعوی  ،حتی برخی
محاکم حق اعتراض بانک را به رای و تاریخ توقف مورد
پذیرش قرار نمی دهند (.باختر،همان،جلد،1ص )422
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همچنین بانکها در محاکم با مخاطره ابطال اسناد رهنی و
فک تضامین مأخوذه مواجه و حتی از مراجعه به ضامنین و
وثیقه گذاران ثالث ممنوع می شوند .
وضعیت مذکور ایجاب می نماید به منظور جلوگیری از
تضییع حقوق دولتی  ،با دقت و اهتمام بر به کارگیری تفسیر
مناسب از قانون و روح آن و انجام رسیدگی های جامع
قضایی  ،امکان سوء استفاده از قانون توسط افراد از بین رفته
و در این راستا به موارد و موضوعات ذیل اشاره می شود :
 -1غالباً محاکم با استناد به ماده  537قانون تجارت ،

آراء ورشکستگی را صرفاً در مهلت یک ماه از تاریخ اعالن
قابل اعتراض اعالم می کنند  .نظر به اینکه بانکها در موارد
زیادی طرف دعوای ورشکستگی قرار نمی گیرند  ،مدت
مذکور با بی اطالعی بانک منقضی و اعتراض بعدی آنها مورد
پذیرش واقع نمی شود  .اما به استناد صراحت ماده 529
قانون الحق آئین دادرسی مدنی می توان گفت مقرره مورد
استناد محاکم نسخ ضمنی شده و اعتراض بانک اعتراض
ثالث تلقی و در شمول ماده  417قانون مارالذکر قرار می
گیرد  .پیروی از این استدالل و تفسیر در محاکم به معنی
پذیرش حق اعتراض و حفظ حقوق بانک و موافق مصالح
عمومی می باشد  .همچنین استعالم مطالبات توسط محاکم
از سیستم بانکی در کلیه دعاوی ورشکستگی  ،جهت اطالع و
ورود بانکها به دعوی امری ضروری به نظر می رسد .
 -2در خصوص تاریخ توقف به دلیل عدم شفافیت قانون

 ،همواره و عمدتاً دو تفسیر در محاکم وجود داشته و هیچ
420
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گاه به رویه واحدی تبدیل نشده است  .تفسیر اول اینکه هر
گاه دیون از کلیه دارایی تاجر چه دارایی در گردش و مورد
استفاده در تجارت و چه دارایی ثابت فزونی یابد  ،توقف
تحقق می یابد و دوم  ،زمان توقف از پرداخت دیون از محل
دارایی های در گردش و سهل الوصول مالک قرار گرفته ولو
اینکه دارایی های ثابت بارها بیشتر از دیون باشد .
محاکم بیشتر به تفسیر دوم که به ظاهر رسیدگی ساده
تر و کوتاهتری دارد تمایل نشان داده اند لکن بر عکس ،
احراز توقف با مالک قرار دادن این تفسیر  ،دارای حساسیت
و ظرافت ویژه ای است و بعضاً ضروریات و جامعیت این
رسیدگی مورد توجه محاکم قرار نمی گیرد زیرا که اصوالً
صرف برگشت شدن چک یا واخواست سفته مثبت تاریخ
توقف نیست و چه بسا این امر می تواند ناشی از اختالف
حساب  ،یا سایر عوامل موقتی و مقطعی باشد  .بعالوه وقتی
تاجر از آن زمان ( موعد چک یا سفته ) سالها به فعالیت
تجاری خود ادامه می دهد این خود بهترین دلیل و قویترین
اماره قضایی بر موقتی و گذرا بودن شرایط ایجاد شده سابق
بوده و در طول این سالها تاجر اعتبار خود را تجدید یا حفظ
کرده است و طبیعتاً و علی االصول این امر موضوع اعالم
توقف را منتفی می نماید  .اضافه می شود حتی اگر تاجر
مدیون بتواند با کسب اعتبار از غیر  ،کسری موقتی را تامین
و به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد به نظر می رسد بر عدم
توقف وی شک و اختالفی نباشد  .همچنین چه بسا تاجر در
طول مدت  ،فعالیت تجاری خود را ترک نموده و اساساً
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وصف تاجر به وی قابل انتساب نباشد و تبعاً در این صورت
اعالم توقف و ورشکستگی وی سالب به انتفاء موضوع است(.
رای شماره  13855-1170مورخ  1316/7/26شعبه اول
دیوان عالی کشور )
بنابراین رسیدگی قضایی شامل حسابرسی و کارشناسی
کلیه فعالیتهای تجاری مدعی و رسیدگی تمام موارد فوق از
تاریخ ادعایی توقف به بعد جهت احراز تداوم توقف در طول
سالهای مورد ادعا می باشد که البته در صورت تداوم فعالیت
تجاری امری بسیار بعید است و در صورت قطع فعالیت
سالب به انتفاء موضوع ! بدیهی است هر کجا در این تداوم
تشکیک شود و محرز نباشد اماره فوق الذکر معتبر و اصل بر
عدم توقف که امری حادث است می باشد  .مع الوصف در
صورتی که تاجر از ارائه دفاتر تجاری معتبر و صحیح عاجز
باشد  ،احراز توقف طوالنی مدت غیر ممکن به نظر می رسد
 .از طرف دیگر با توجه به تبعات ناشی از تاریخ توقف در
میزان طلب و حقوق طلبکاران  ،ضرورت اعمال حساسیت و
رسیدگی جامع به منظور جلوگیری از اضرار ناروا احساس
می شود .
در صورت اعمال تفسیر اول نیز لحاظ نکات فوق در
رسیدگی ضرورت دارد و ترجیح این تفسیر  ،به علت کوتاه
کردن تاریخ توقف  ،زمینه سوء استفاده افراد از قانون را هر
چه بیشتر محدود نموده و با مصالح عمومی سازگارتر می
باشد .
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 -3مسئله عمده ای که بانکها در محاکم و یا در مرحله

تصفیه مواجه می شوند  ،امکان مطالبه سود و متفرعات از
ورشکسته و ضامنین یا وثیقه گذاران می باشد  .در واقع در
رای وحدت رویه مورد اشاره ( شماره  155مورخ 47/12/14
) عنوان شده است از تاریخ توقف جرایم طلب قابل مطالبه
نمی باشد ولی در اجرا و مفهوم و حدود این رای در محاکم و
ادارات تصفیه  ،موضوعاتی مغفول مانده و تفاسیری به نظر
نادرست و ناشی از بی دقتی به قانون ارائه می شود .
اول اینکه اطالق جرایم به هر آنچه غیر از اصل تسهیالت
می باشد اشتباه فاحش است زیرا که بخشی از مطالبات بانک
ناشی از ارزش افزوده و یا مایملک بانک ناشی از سرمایه
گذاری و مشارکت در طرحها ( مانند عقد مشارکت مدنی ) ،
منافع حاصل از فعالیت تجاری ( مانند عقد مضاربه )  ،ارزش
افزوده اجل  ( ،مانند عقد فروش اقساطی ) و غیره می باشد
و اساساً اطالق جریمه به آنها نادرست است .
دوم آنچه از رای در مطابقت دادن آن با قانون و روح آن
( به خصوص مواد  561و  562قانون تجارت ) استفاده می
شود این امر است که صرفاً به لحاظ حفظ حقوق سایر
طلبکاران و تعلق حقوق غرما به کلیه اموال تاجر از زمان
توقف  ،جرایمی که بعد از تعلق این حق محقق می شود از
دارایی های موجود تاجر قابل مطالبه نمی باشد و این بدان
معنی نیست که اساساً حقی و دین طبیعی بر ذمه تاجر
ناشی از جرایم ایجاد نمی شود .بر این مبنا و با توجه به
تحقق دین  ،جرایم از ضامنین و وثیقه گذاران ثالث ( در
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رهن مستعار ) قابل مطالبه می باشد و دلیلی وجود ندارد که
مسئولیت آنها از وضعیت تاجر متأثر شده و دین موجود در
مدت تصفیه قابل مطالبه نباشد  .به تعبیر دیگر  ،قانونگذار
صرفاً « حق مطالبه » متفرعات از تاجر ورشکسته را سلب
کرده است و سلب « حق مطالبه » کامالً متفاوت از « برائت
ذمه » و « عدم تعلق جریمه » می باشد  .در اینصورت اگر
بپذیریم که دین بدون حق مطالبه از تاجر ورشکسته وجود
دارد با توجه به انتقال شرعی دین به ضامن  ،حق مطالبه از
ضامنی که مشکل توقف ندارد  ،سلب شده محسوب نخواهد
شد  .این مهم در رای شماره  920149مورخ 92/4/22
شعبه سوم دیوان عالی کشور تصریح و تائید شده است
(.باختر ،همان ،جلد ،2ص)343
 -4مورد دیگری که الزم است محاکم بدان توجه و دقت

کافی مبذول نمایند در خصوص اعتبار اسناد رهنی بانک در
شرایط ورشکستگی تسهیالت گیرنده می باشد  .بدین شرح
که در مواردی  ،زمانی که تاریخ توقف قبل از اعطای
تسهیالت و ترهین ملک نزد بانک اعالم می شود  ،محاکم
مستند به ماده  423قانون تجارت به سبب مقید شدن اموال
بعد از تاریخ توقف  ،اسناد رهنی بانک را ابطال می نمایند
ولی به نظر می رسد این برداشت از قانون ناقص می باشد
زیرا که به صراحت مقرره مذکور زمانی مقید کردن اموال
باطل است که به ضرر طلبکاران یا بالعوض و یا محاباتی
باشد در صورتی که ارتهان اموال نزد بانک در قبال دریافت
وجه تسهیالت و افزوده شدن دارایی مثبت و نقدینگی تاجر
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بوده و لذا از شمول ممنوعیت قانونی مورد اشاره خارج می
باشد .
از طرف دیگر اگر بعد از تاریخ توقف ادعایی  ،تسهیالتی
از بانک اخذ شده باشد  ،به علت تزریق نقدینگی به تاجر ،
صفت « متوقف » باید زائل شده محسوب و محاکم از صدور
حکم به توقف  ،قبل از اخذ تسهیالت منع شوند .
مبحث دوم :چالشهای فقهی  -حقوقی امهال

مطالبات غیرجاری

موضوع امهال مطالبات غیر جاری یکی از دغدغه های
مهم شبکه بانکی کشور به عنوان راهکاری برای کاهش
نسبت باالی تسهیالت غیر جاری به کل تسهیالت است که
به علت پیچیدگی و دشواری های موجود ،در بسیاری از
بانکها به نحو صحیح به اجرا در نیامده است  .نسبت
تسهیالت غیر جاری به کل تسهیالت یکی از مهمترین
شاخص های عملکرد بانکی محسوب می شود و بانکها
اهتمام ویژه جهت کوچک کردن عدد این نسبت دارند.
پیچیدگی و دشواری از آن جهت است که حسب قواعد
فقهی و اصول بانکداری اسالمی عقود شرعی بانکداری بر
بخش واقعی اقتصاد بنا نهاده شده و اساساً امهال مطالبات
نیز نباید از این اصل مستثنی باشد .در واقع هر اقدامی در
این خصوص که منجر به ایجاد حقی برای بانک ،زیاده بر
حقوق منبعث از عقود تسهیالت باشد ،باید متاثر از بخش
واقعی اقتصاد و به نحو واقعی تحقق یابد  .در غیر این صورت
مطالبه زیاده از سوی بانک در قبال تمدید  ،عنوان «ربا» و «
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أکل مال به باطل » خوهد داشت و شرعاً مجاز نمی باشد.در
شرع مقدس حسب دالیل و قواعد مربوط به حرمت ربا،
دریافت زیاده از بابت مهلت دادن به بدهکار در مفهوم لفظ
«تعطی أو تربی» قرار دارد واز مصادیق بارز ربا محسوب است
.
تاکنون هیچ راهکار واحدی برای امهال ،که جامع
الشمول برای تمام عقود باشد به دست نیامده است و از
اینرو ایجاب می نماید موضوع با رویکردی جامع نگر اما برای
هر یک از عقود با توجه به شرایط و قواعد خاص آن عقد
مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و راهکارهای مربوطه مورد
تحلیل واقع شود .
مقاالت ارزنده و دستورالعمل هایی درخصوص ارائه
راهکار امهال مطالبات تاکنون ارائه شده است و در آنها سعی
بر این بوده که راهکار جامع الشمول مشخص و روان (از
حیث عملیاتی) برای تمامی مطالبات تسهیالت پیش بینی
شود اما تاکنون بانکها موفق به اجرای مناسب امهال
مطالبات نشده اند و به نظر می رسد تالشهای صورت گرفته
قبلی در ارائه راهکار امهال به جهت تکلف در محتوا و اجرا و
عدم جامعیت نسبت به تمام عقود اثر بخشی الزم در حوزه
اجرا نداشته است .
از این رو بر آن شدیم به نحو موردی برای هر
عقد ،روش امهال مطالبات تسهیالت را به نحو توصیفی و
تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم و نهایتاً نتیجه را به صورت
گزاره های شرطی مشخص و مجموعه کامل و فورموله از
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روش های تمدید  ،به تفکیک عقود در قالب جدولی مشخص
که قابل ارائه به صورت مدل عملیاتی در بخش صف بانک ها
باشد بیان نماییم.

بند نخست :تالشهای صورت گرفته جهت اجرای

صحیح امهال مطالبات

همانطور که گفته شد  ،تالشهای ارزنده ای
برای ضابطه مند کردن امهال مطالبات و انطباق آن با اصول
بانکداری اسالمی و قواعد فقهی در بانک مرکزی و سایر
بانکها صورت گرفته است که نمونه های آن در ادامه بیان و
تحلیل می شود .البته الزم به ذکر است در این بخش از
تحقیق از روشهای غیر معتبر از حیث شرعی و قانونی از
جمله جعاله احیاء ذکری به بیان نخواهد آمد.
الف :بانک مرکزی در اجرای بند  8قانون بودجه سال

 ، 1390در تاریخ  1390/8/15بخشنامه ای درخصوص شیوه
استمهال مطالبات غیر جاری صادر نمود و تمدید تسهیالت
را در قالب قرارداد جدید پیشنهاد داد(بخشنامه شماره
 90/191325مورخ  1390/08/15بانک مرکزی – اداره
اعتبارات) ،بدین ترتیب که در ماده  7بخشنامه سه نوع عقد
خرید دین ،اجاره به شرط تملیک و سلف برای تجدید
قرارداد به مبلغ اصل و متفرعات تسهیالت سابق به کار
گرفته می شود ؛
 -1آن دسته از واحدهای تولیدی که دارای اسناد تجاری
مبنی بر معامالت واقعی می باشند ،بانک با خرید اسناد
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مذکور در قالب خرید دین نسبت به قرارداد جدید اقدام می
کند .
 -2به پیشنهاد متقاضی  ،دارایی شرکت از سوی بانک
به میزان بدهی خریداری شده و سپس با توجه به پرداخت
اقساط در قالب اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار
گیرد .
 -3با توجه به معامالت سلف ،بانک پیش خرید
محصوالت تولیدی واحد بدهکار را انجام می دهد.
ب :روشی که از جمله بانک توسعه صادرات آن را به

تصویب رسانده (برگرفته از مذاکرات مشترک کارگروه
بانکداری اسالمی بانک توسعه صادرات و بانک کشاورزی)،
امهال مطالبات به معنی دقیق آن است؛ یعنی بانک و
مشتری قرارداد جدیدی برای تمدید تسهیالت امضاء نمی
نمایند و هیچ تعهد حقوقی و شرعی جدیدی ایجاد نمی شود
و صرفاً بانک به اختیار و طوعاً برای مدت مشخص  ،عملیات
اجرایی وصول مطالبات از مجاری قانونی را برای مدتی
مشخص تعطیل می کند و به مشتری اطالع می دهد که اگر
مشتری در مدتی که بانک عملیات اجرایی را معلق کرده
است بدهی خود را پرداخت نماید  ،بخشی از وجه التزام
تاخیر (سود بعالوه  )%6را به اندازه  %6مورد بخشودگی قرار
می دهد  .همانطور که مالحظه می شود بانک در مقابل
مشتری تعهدی حقوقی بر عهده نمی گیرد و صرفاً به یک
وعده یا تعهد اخالقی بسنده می کند و از آنجا که مشتریان
به وعهده بانکها اطمینان می کنند این امر مشوق بسیار
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مناسبی برای بازپرداخت تسهیالت در مدت مقرر خواهد بود.
این روش ساده ترین و جامع ترین راهکار می باشد که
قابلیت استفاده برای تمام مطالبات تسهیالتی را فارغ از نوع
عقد دارد  .لیکن این روش از سوی بانکها و برخی مشتریان
مورد اقبال نمی باشد  ،زیرا که امهال به این روش تاثیری در
حذف بدهی از سرفصل مطالبات غیر جاری بانک ندارد و از
این رو موجب کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به کل
تسهیالت و ذخیره گیری بانک و افزایش سود بانک نمی
شود و از سوی دیگر مشتری نیز از لیست سیاه بدهکاران
بانک مرکزی خارج نمی گردد.

ج :در بانک کشاورزی  5روش که از حیث اجرا ظرفیت

سنجی گردید و طی دستورالعمل هایی به حوزه صف ابالغ
گردید  ،به شرح ذیل می باشد که البته تمام آنها عملیاتی
نشد (برگرفته از مصاحبه با مدیران حقوقی و وصول مطالبات
بانک کشاورزی) .شرح  5راهکار مذکور در ادامه بیان می
شود؛
 -1طی نامه ابالغی اداره کل حقوقی بانک
کشاورزی(نامه شماره  42/506/1557مورخ
 1394/03/25اداره کل حقوقی بانک کشاورزی) ،
برای امهال مطالبات ناشی از قرارداد فروش اقساطی
 ،این قرارداد با تراضی اقاله می شود و مجدداً همان
کاال با نرخ و سررسید جدید با تسهیالت فروش
اقساطی جدید واگذار و در واقع قرارداد تجدید می
گردد  .البته روشن است کارایی این روش زمانی
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است که احراز شود کاالی موضوع قرارداد فروش
اقساطی موجود است و در غیر اینصورت روش
مذکور به جهت صوری و نامعتبر بودن  ،قابلیت
استفاده ندارد.
 -2طی نامه ابالغی اداره کل حقوقی بانک
کشاورزی(نامه شماره  42/506/1557مورخ
 1394/03/25اداره کل حقوقی بانک کشاورزی) ،
برای امهال مطالبات ناشی از قرار داد مضاربه  ،این
قرارداد با تنظیم قرارداد متمم مضاربه تجدید می
شود  .بدین نحوه که در قرارداد اخیر ،اصل و سود
متعلقه قرارداد مضاربه قبلی ،سرمایه قرارداد مضاربه
متمم جدید با نرخ جدید قرار می گیرد  .در واقع در
این روش تجدید قرارداد صورت می گیرد و دین بر
ذمه عامل در قرارداد مضاربه سابق  ،سرمایه مضاربه
جدید قرار می گیرد .
این امر از نظر شرعی در عقد مضاربه پذیرفته شده
است که الزم نیست پولی را که صاحب مال می
دهد ،عین موجود باشد ،پس اگر بانک دینی بر ذمه
مضارب داشته باشد می تواند آن را رأس المال قرار
دهد(.آیت اهلل مظاهری ،1384 ،مسئله  ،1777ص
)266
 -3طی نامه ابالغی اداره کل حقوقی بانک
کشاورزی(نامه شماره  42/506/1557مورخ
 1394/03/25اداره کل حقوقی بانک کشاورزی) در
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قرارداد مشارکت که طرح به منصه ظهور نرسیده و
تکمیل نشده است ،طی توافقنامه ای و به موجب
قرارداد متمم  ،مدت مشارکت افزایش می یابد و در
آن  ،میزان تعهد تسهیالت گیرنده در خرید سهم
الشرکه بانک یا پرداخت اجرت زمان تصرف سهم
الشرکه  ،با نرخ جدید اصالح می شود  .در واقع این
روش تمدید به معنی دقیق خود صورت میگیرد .
 -4به موجب دستورالعمل ابالغی اداره کل وصول
مطالبات و اجراء بانک کشاورزی(دستورالعمل
شماره  53/404/4269مورخ  1395/08/15اداره
کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی) ،قرارداد
مشارکت مدنی امور جاری ،با تنظیم قرارداد مرابحه
تبدیل می شود ،بدین شرح که کاالی تولیدی
موضوع مشارکت بانک ،براساس قرارداد مرابحه ،به
صورت اقساط و اعمال نرخ جاری سال انعقاد  ،به
مشتری واگذاری می شود .
 -5به موجب دستورالعمل ابالغی اداره کل وصول
مطالبات و اجراء بانک کشاورزی(دستورالعمل شماره
 53/404/819مورخ  1395/03/22اداره کل وصول
مطالبات و اجراء بانک کشاورزی) ،برای امهال
مطالبات ناشی از قرارداد سلف  ،این قرار داد با
تنظیم قرارداد مرابحه تبدیل می شود ،در واقع
کاالیی که بانک پیش خرید نموده و مشتری می
بایست به وکالت آن را به فروش رسانده و یا مکلف
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به تسلیم آن است ،با تنظیم قرارداد مرابحه ،به
صورت اقساط و اعمال نرخ جاری سال انعقاد  ،به
مشتر ی واگذار می شود .

د :در روش راهكار مشاركت مدنی احیاء؛ (موسویان

و غالمی ، 1392 ،ص  )122بانک به میزان مطالبات خود در
دارایی های مشتری شریک می شود و در واقع سهم الشرکه
بانک از کل دارایی مشتری به اندازه بدهی مشتری می باشد
 .در این راهکار در ازاء انتقال سهم الشرکه به بانک  ،دیون
سابق تهاتر می شود و در ادامه به تسویه سهم الشرکه
مبادرت می گردد  ،بدین نحو که سهم الشرکه بانک با
انعقاد قرار داد اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی به
مشتری واگذار میگردد  .در مدت مشارکت تا قبل از تبدیل
عقد  ،بانک مستحق اجرت سهم الشرکه خود می باشد که در
قالب سود قابل مطالبه است .این روش صرفاً درخصوص
بنگاه های اقتصادی که حساب سرمایه و دارایی منظم و
منضبط دارند قابل اعمال است.زیرا که جهت اعمال این
روش می بایست بانک به نحو مشخص از وجود دارایی در
مالکیت مشتری به ارزش مطالبات خود مطمئن شود تا
نسبت به تملک آن در ازاء بدهی مشتری اقدام نماید.
ه :مشاركت كاهنده؛ این مشارکت قرارداد شرکتی

است که به موجب آن طرفین ضمن قرارداد توافق می کنند
(شرط فعل) که یکی از شرکاء به تدریج سهم الشرکه شریک
دیگر را تملک کند»( موسویان و غالمی  ، 1392 ،ص )124
 .در این روش مانند روش مشارکت مدنی احیاء مشتری باید
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به معرفی دارایی خود به بانک جهت ارزیابی و مشارکت بانک
در آن به میزان طلب اقدام کند.
حداکثر زمان مشارکت مدنی کاهنده به میزان عمر مفید
دارایی معرفی شده می باشد و سود این مشارکت قبل از
تبدیل به فروش نیز از محل اجاره بهای آن (اجرت سهم
الشرکه بانک) تأمین می شود.
بند دوم :روش های سنتی تمدید مطالبات در

بانكها

بانکها به نحو سنتی  ،برای امهال مطالبات از  4اصطالح
و روش استفاده می کنند که از آنها با امهال  ،تمدید،
تجمیع و تبدیل نام می برند.
الف :امهال

امهال دارای ویژگی هایی است  ،اوالً نرخ تسهیالت تغییر
نمی کند و قرارداد تسهیالتی ادامه پیدا می کند  .ثانیاً بدهی
برای بعد از تاریخ سررسید به نرخ وجه التزام مقرر محاسبه
می شود و اگر تا پایان مدت امهال  ،بدهی پرداخت شود ،
وجه التزام به میزان  %6کاهش می یابد  .ثالثاً مشتری در
لیست بدهکاران بانکی باقی می ماند .رابعاً دفاتر بانک از
حیث میزان مطالبات غیر جاری تغییر نمی کند .لذا بدهی از
سرفصل مطالبات غیر جاری خارج نمی شود و کاهش
ذخیره گیری بانکها را موجب نمی گردد و درنهایت کاهش
سود بانک را در پی خواهد داشت  .در این روش با توجه به
اینکه بدهکار از لیست بدهکاران بانکی خارج نمی شود و از
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طرف دیگر منجر به کاهش مطالبات بانک نیز نمی گردد
،مورد استقبال مشتری و بانک نیست.

ب :تمدید

تمدید به مواردی تعبیر می شود که مشتری سود و
متفرعات را پرداخت می کند و اصل تسهیالت با همان نرخ
قرارداد سابق در قالب همان قرارداد با تعیین جدول پرداخت
جدید که مورد موافقت وامضاء مشتری قرار می گیرد ،
تقسیط می گردد .در این روش قرارداد سابق با همان مفاد و
نرخ  ،تمدید می شود و بدهی از سرفصل مطالبات غیر جاری
بانک و بدهکار از لیست بدهکاران بانکی خارج می گردد و
لذا میزان ذخیره گیری بانکها کاهش و سود آنها افزایش می
یابد .
ج :تجدید

واژه تجدید در عرف بانکداری فعلی زمانی به کار می رود
که تمام بدهی مشتری اعم از اصل و متفرعات  ،تجمیع و با
نرخی جدید (نرخ روز تسهیالت)با تنظیم جدول اقساط
جدید که مورد موافقت وامضاء مشتری قرار می گیرد
،تقسیط می شود .در این روش قرارداد سابق تسویه گردیده
و لذا بدهی از سر فصل مطالبات غیر جاری بانک و بدهکار از
لیست بدهکاران بانکی خارج می شود و مزایای مورد انتظار
بانک و مشتری ( یعنی کاهش ذخیره گیری و حذف
مشتری از لیست بدهکاران ) تحقق می یابد .
د :تبدیل
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تبدیل با تجدید مشابهت زیادی داشته و زمانی اطالق
می شود که قرارداد تسهیالتی پس از اتمام مدت آن  ،با
انعقاد نوع دیگری از قرارداد اعطای تسهیالت (حسب مورد )
تا تسویه نهایی پیگیری می شود  .در واقع جریان اعطای
تسهیالت در هر مرحله از فعالیت با نوع خاصی از عقد
مطابقت داده و تا تسویه نهایی تداوم دارد  .به عنوان نمونه
قرارداد مشارکت مدنی  ،پس از احداث طرح  ،با قرارداد
فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک تسویه می گردد .
یا اینکه در عقد سلف پس از آماده شدن کاالی موضوع پیش
خرید ،همان کاال مجدداً در قالب مرابحه به مشتری واگذار
می شود و بدین نحو تسهیالت تسویه می گردد  .این روش
کم و بیش در بانکهای کشاورزی ،ملی ،ملت ،تجارت ،
صادرات و رفاه اعمال می گردد.
بند سوم :شیوه پیشنهادی امهال مطالبات

در این بخش سعی می شود پس از اشاره به چالش
روشهای متعارف امهال مطالبات از منظر بانکداری اسالمی،
ظرفیتها و بستر الزم برای رفع آن را جستجو کنیم و نهایتاً
تالش می شود با توجه به خصوصیت و ذات هر عقد
تسهیالتی  ،راهکار تمدید مطالبات را به صورت موردی و به
تفکیک بررسی و نتیجه گیری نماییم .آنچه روشن است بجز
روش تبدیل و امهال  ،دو روش دیگر یعنی تمدید و تجدید با
ممنوعیت قواعد فقهی مربوط به ربا مواجه است  ،زیرا که
سود مورد مطالبه برای بعد از تاریخ امهال که در ازاء اعطاء
مدت و تقسیط مجدد در نظر گرفته شده است  ،زیاده ای
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محسوب می گردد که هیچ دلیل شرعی  ،استحقاق آن را
توجیه نمی کند و مصداق عبارت «تعطی أو تربی» می
باشد.
همان طور که گفته شد  ،روش امهال به مفهوم دقیق
خود مورد استقبال بانکها و مشتریان علی الخصوص برای
امهال بلند مدت نمی باشد .روش تبدیل هم برای تمام عقود
تسهیالتی قابل استفاده نیست زیرا که صرفاً برخی از
تسهیالت مانند مشارکت به تبدیل عقد برای تسویه نیاز
دارند و برخی دیگر مثل فروش اقساطی قابل تبدیل نمی
باشند و از تبدیل برای تسویه بی نیازند  .لذا در کنار راهکار
امهال و تبدیل باید تمرکز بررسی ها بر عقودی قرار گیرد که
اساساً قابلیت پرداخت دیون را از منظر شرعی و حقوقی دارا
باشند و به عبارت بهتر امکان تصرف در وجوه تسهیالت بابت
پرداخت دیون مشتری وجود داشته باشد .از اینرو هدف آن
است عقود تسهیالتی شناسایی شوند که وجه آنها در
مالکیت مشتری قرار گرفته و وی حق انحاء استفاده از آن را
داراست.
با بررسی دقیق و واکاری کارکرد عقود تسهیالتی
بانکداری اسالمی ،عقودی را که دارای قابلیت پرداخت دیون
(ویژگی ایجاد حق استفاده از وجوه آن برای پرداخت دین)،
هستند  ،می توان احصاء نمود و عقود قرض الحسنه ،
سلف ،خرید دین ،مشارکت مدنی جاری در دارایی مشتری ،
اجاره به شرط تملیک دارایی مشتری و نیز مضاربه را نام برد.
حال با ترکیب ظرفیتها و راهکارهای مورد اشاره اعم از
436

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

امهال ،تبدیل و استفاده از عقود با قابلیت پرداخت دیون  ،به
بررسی جامع روش تمدید مطالبات در هر یک از عقود می
پردازیم و هم زمان گستره روشهای پیشنهادی بانک مرکزی
و سایر بانکها ( موضوع مبحث دوم این تحقیق ) را با
راهکارهای مورد نظر  ،تطبیق و میزان هم پوشانی آنها را
مورد سنجش قرار می دهیم .
بر آن شدیم با توجه به مطالعه آماری که در بانک
کشاورزی صورت گرفت ،بررسی در این بخش به ترتیب
فراوانی هر یک از عقود تسهیالتی در بانک کشاورزی از
حیث مبلغ مطالبات غیرجاری صورت گیرد .حسب سیستم
آمار سنجی موجود در اداره کل وصول مطالبات بانک
کشاورزی ،فراوانی عقود تسهیالت از حیث مبلغ مطالبات
غیرجاری در پایان سال  1395به شرح ذیل است .

اجاره

نوع

عقد
سهم از
كل به

درصد

به شرط
تملیک

و خرید

جعاله

سلف

فروش

اقساطی

قرض

الحسنه

مرابحه

مشاركت

مضاربه

جمع

دین

1/1

0/6

2/4

60/5

4/3

0 /3

28/1

2 /7

100

جدول  :1مانده مطالبات غیر جاری بانک کشاورزی به تفکیک
عقد در پایان سال 95
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بعالوه اولین نکته ای که در بحث امهال
مطالبات به ذهن می رسد  ،تعیین حدود استفاده از راهکار
امهال در معنی دقیق خود است که با توجه به عدم مطلوبیت
این روش جهت تمدیدهای بلند مدت و با عنایت به بررسی
های انجام شده ،پیشنهاد می شود:
چنانچه مشتری بتواند در زمان کوتاه حداکثر  6ماهه
نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نماید ،بانک با امهال
مطالبات وی به صورتی که هیچ قراردادی بین طرفین منعقد
نگردد و صرفا اقدامات اجرایی تا  6ماه به تاخیر بیفتد،
موافقت نماید؛ در این حالت نرخ سود دریافتی از مشتری
براساس همان قرارداد اولیه خواهد بود اما در صورتی که
مشتری نتواند در فرصت  6ماهه بدهی خود را تسویه نماید،
هرگونه تمدید قرارداد قبلی در قبال افزایش مدت بازپرداخت
بدهی ممنوع بوده و حتما باید در قالب قرارداد جدید اعطای
تسهیالت در یکی از قالب هایی که در ادامه خواهد آمد
منعقد گردد.
حال به ترتیب فراوانی عقود  ،به بررسی روش تمدید هر
یک از آنها می پردازیم:
الف :تمدید مطالبات ناشی از عقد مشاركت مدنی

سرمایه ای

انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک در تبدیل عقود
مشارکت مدنی سرمایه ای روش جدید و مفیدی است بدین
ترتیب که؛
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 -1کلیه عقود مشارکت مدنی سرمایه ای که در مرحله
تبدیل قرار دارند یا اینکه بیش از  %90طرح اجرایی شده
است  ،به جای استفاده از قرارداد فروش اقساطی  ،سهم
الشرکه بانک با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک واگذار
شود؛ زیرا که عقد اجاره به شرط تملیک توان و قابلیت
تمدید مطالبات در قالب حقوقی فسخ یا انقضاء و انعقاد
قرارداد جدید را دارد .در واقع بانک و مشتری در پایان مدت
اجاره و یا حتی در مدت اجاره  ،می توانند قرار داد اجاره
جدید منعقد کرده و عمالً تسهیالت را برای دوره بعدی
تجدید نمایند و یا اگر مشتری در مدت اجاره از ایفاء تعهد
امتناع نماید  ،بانک با اختیار فسخ ناشی از از عدم انجام تعهد
 ،قرار داد را فسخ و سپس با اعمال نرخ های روز  ،قرار داد
اجاره جدید منعقد نماید .لذا این روش عنداللزوم امکان
تمدیدهای بعدی را فراهم خواهد نمود  ،ضمن اینکه این
روش به لحاظ عدم خروج مال(سهم الشرکه) از مالکیت بانک
 ،اطمینان بخش تر می باشد .این روش تاکنون به نحو جدی
و با رویکرد امهال مطالبات  ،مورد توجه بانک مرکزی و سایر
بانکها قرار نگرفته است .بدیهی است در قرارداد مشارکت که
طرح به منصه ظهور نرسیده و تکمیل نشده است ،طی
توافقنامه ای و به موجب قرارداد متمم ،مدت مشارکت
افزایش می یابد و قرار داد تمدید می شود و در آن  ،میزان
تعهد تسهیالت گیرنده در قالب اجرت تصرف یا خریدآتی
سهم الشرکه بانک  ،با نرخ جدید اصالح می شود .این بخش
در بانک کشاورزی سایر بانکها معمول می باشد.
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 -2درخصوص عقود مشارکت مدنی سرمایه ای که
تبدیل به فروش اقساطی شده است  ،می توان قرارداد مذکور
را با استفاده از خیار فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن ،فسخ
کرده و مبادرت به تمدید مطالبات در قالب عقد اجاره به
شرط تملیک نمود تا از مزایای این عقد در تمدید مطالبات
(مذکور در بند فوق) استفاده نمود؛ در این حالت می توان
سود مدت انعقاد قرارداد فروش تا زمان فسخ را به عنوان
اجرت المثل دریافت یا به عنوان اجاره بهای جدید بر روی
اقساط آتی اضافه نمود.
نکات حائز اهمیت اینکه در این گونه تسهیالت
(مشارکت سرمایه ای) اگر به علت عدم وجود سهم الشرکه یا
عدم کفاف ارزش آن برای اجاره به شرط تملیک شدن،
امکان اجرای روش فوق وجود نداشته باشد  ،چون اغلب این
تسهیالت دارای تضامین معتبر و ارزنده ای هستند ،یک یا
چند فقره از اموال و امالک یا هر دارایی قابل تملیک دیگری
به میزان پوشش طلب به بانک انتقال می یابد و جهت تسویه
متعاقب آن با قرارداد اجاره به شرط تملیک به مشتری
واگذار می شود.
در عین حال در عقد اجاره به شرط تملیک به واسطه
باقی بودن مال در مالکیت بانک  ،خطر مطالبات و ادعاهای
کارگری  ،تلف تاسیسات واعیانی در مالکیت بانک  ،بدهی
مالیاتی و مواردی از این قبیل متوجه بانک می باشد که با
توجه به محاسن این روش مخصوصاً در تسهیالت با مبالغ
عمده و طرح های بزرگ ،کماکان می تواند بهترین روش
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تمدید مطالبات محسوب شود مضافاً اینکه مشتری معموال
تمایلی به واگذاری واحدها و امالک رهنی در قبال طلب به
بانک ندارد.
ب :امهال مطالبات ناشی از عقد مشاركت مدنی

جاری

امهال مطالبات در این نوع از عقود  ،با اعطای تسهیالت
جدید برای تسویه مطالبات قرارداد مشارکت مدنی جاری در
قالب مرابحه صورت می گیرد  .در عقد مشارکت مدنی ،
مشتری و بانک به نحو اشاعه در اموال ( نهاده های تولید و
به تبع محصول تولیدی و یا در اموال مشتری) شریک
هستند و مشتری توان مالی در راستای خرید به یکباره سهم
مشاعی را ندارد  ،لذا سهم الشرکه بانک در قالب عقد مرابحه
و به نحو اقساط به مشتری واگذار می شود  .پس کلیه
تسهیالت پرداختی بانک در قالب مشارکت مدنی جاری ،به
موجب قرارداد مرابحه سهم الشرکه بانک  ،تبدیل می شود.
این روش هم اکنون در بانک کشاورزی معمول است.

ج :امهال مطالبات ناشی از عقود فروش اقساطی،

خرید دین ،جعاله و مرابحه

در تسهیالتی که به موجب عقود فروش اقساطی ،خرید
دین ،جعاله و مرابحه به مشتریان پرداخت شده است ،شعب
بانک می توانند با توجه به شرایط مشتری از یکی از
راهکارهای ذیل را برای امهال مطالبات استفاده نمایند:
 -1مشتری یا شخص ثالث یکی از دارایی های قابل

تملیک خود را به بانک منتقل نموده و از محل ثمن آن
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مطالبات بانک تسویه می شود و سپس به موجب قرارداد
اجاره به شرط تملیک همان دارایی به مشتری واگذار می
گردد و تسهیالت با استفاده از این عقد نهایتاً تسویه می
گردد .این روش یکی از روش های پیشنهادی بانک مرکزی
در سال  90به موجب بخشنامه شماره  90/191325بوده
است و در بانک کشاورزی نیز به موجب دستورالعمل شماره
 42/506/1557مورخ  ، 94/3/25در خصوص قرار داد فروش
اقساطی ،از طریق اقاله قرار داد فروش و فروش مجدد کاال
(یا اجاره به شرط تملیک در صورت با دوام بودن کاال) ،مورد
توجه قرار دارد.
همان طور که اشاره شد  ،تسویه مال تملیک شده به
بانک در صورت با دوام بودن آن از طریق قرار داد اجاره به
شرط تملیک صورت می گیرد و در غیر این صورت  ،تسویه
با قرار داد فروش اقساطی انجام می شود که حسب مورد
بررسی اعتباری و أخذ تضمین مناسب ضرورت دارد.
 -2با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جاری در بنگاه مشتری

 ،بانک مالک سهمی مشاع از دارایی مشتری شده و از محل
ثمن آن مطالبات بانک مورد تسویه قرار می گیرد و سپس
سهم بانک در این مشارکت  ،در سررسید مشارکت جاری در
قالب اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار می شود.
روشن است از آنجا که بدهکار قصد واگذاری سهم مشاع از
بنگاه خود را به بانک دارد  ،اساساً اخذ صورتهای مالی برای
برآورد دارایی های مشتری و مشارکت در آن ضروری است.
این روش در فصل دوم تحقیق در قالب عقد مشارکت مدنی
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احیاء بررسی شده است و الزم به ذکر است که سود دوران
مشارکت تا زمان انعقاد اجاره به شرط تملیک  ،از بابت
اجرت زمان تصرف در سهم بانک قابل محاسبه و لحاظ در
مبلغ قرارداد اجاره است.
 -3در صورتی که مشتری دارای اسناد تجاری سررسید

نشده باشد ،شعب بانک می توانند با خرید دین به میزان
طلب  ،به وی تسهیالت جدید پرداخت کرده و از محل آن
قرارداد بدهی سابق را تسویه نمایند . .در این روش بانک
طلب مدت دار مشتری ناشی از معامله واقعی که مبتنی بر
اسناد تجاری است را خریدار می کند.
البته این عقد خود می تواند برای جلوگیری از انتقال
بدهی مشتری به مطالبات غیرجاری و قبل از آن مؤثر واقع
شود و در واقع به نوعی با استفاده از این عقد ،بحث امهال
مطالبات منتفی گردد .این روش بعد از سال  1390یعنی
بعد از اجرایی شدن ماده  98قانون برنامه پنجم توسعه تا
کنون  ،همواره مدنظر بانکهای کشور قرار داشته است.
 -4در صورتی که مشتری محصوالت آتی قابل پیش
فروش داشته باشد ،بانک می تواند با انعقاد قرارداد سلف،
محصوالت وی را نقداً پیش خرید نموده و از محل ثمن آن،
بدهی مشتری را تسویه نماید .این روش نیز مورد پیشنهاد
بانک مرکزی و مورد عمل در بانک کشاورزی و برخی دیگر از
بانکها می باشد.
الزم به توضیح است  ،گرچه ایراداتی چون امکان صوری
شدن و ارائه اسناد طلب غیرتجاری و دشواری احراز واقعی
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بودن دین وجود دارد لیکن با فرهنگ سازی و آموزش
صحیح و جاری نمودن اصل فقهی صحت  ،عمده این ایرادات
قابل رفع است و با انتخاب مناسب یکی از روش¬های مذکور
امکان اقدام شایسته جهت امهال مطالبات فراهم می شود .در
واقع ایراداتی چون امکان صوری بودن سند تجاری یا عدم در
دست داشتن سند تجاری برای بخش زیادی از مشتریان و
کوتاه مدت بودن تسهیالت خرید دین و نیز عدم کاربرد عقد
سلف در بخش بازرگانی و خدمات و کوتاه مدت بدون آن و
بعالوه پایین تر بودن سود عقود اجاره به شرط تملیک به
عنوان عقدی مبادله ای  ،نسبت به سود عقود مشارکتی
وجود دارد لکن چون راهکارها به صورت شناور در  4مورد
ارائه شده است ،حسب مورد شعب بانک با انتخاب شیوه
مناسب می توانند راهکار صحیح را با در نظر گرفتن مصالح
بانک و مشتری اعمال نمایند.
د :امهال مطالبات ناشی از عقد مضاربه:

در تسهیالت پرداختی در قالب عقد مضاربه ،
در صورتی که فعالیت اقتصادی موضوع عقد  ،هنوز پابرجا
باشد ،می توان با تنظیم قرارداد متمم مضاربه مطالبات را
امهال نمود .بدین نحو که در قرارداد اخیر  ،اصل و سود
متعلقه قرارداد مضاربه قبلی ،سرمایه قرارداد مضاربه متمم
جدید با نرخ جدید قرار می گیرد .در واقع در این روش
تجدید قرارداد صورت می گیرد و دین بر ذمه عامل در
قرارداد مضاربه سابق  ،سرمایه مضاربه جدید تلقی می شود.
این روش از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده و در بانکهای
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کشور با دریافت سود و متفرعات و تجدید اصل مبلغ
مضاربه معمول است.
ه :امهال مطالبات ناشی از عقد سلف

کلیه تسهیالت پرداختی در قالب عقد سلف را
در صورتی که عقد سررسید شده باشد ،می توان در قالب
عقد مرابحه اقساطی تبدیل نمود.زیرا که بانک مالک کاالی
پیش خرید شده می باشد و در صورتی که فروشنده
(مشتری بانک) از طریق وکالت اعطایی بانک نتوانسته باشد
،کاال را به فروش برساند و وجه آن را به بانک پرداخت کند ،
خود با انعقاد قرار داد مرابحه به نحو اقساط کاال را خریداری
نموده و بدین شیوه مطالبات امهال می شود .این روش در
بانک کشاورز یب ه موجب دستورالعمل شماره 53/404/819
مورخ  1395/3/22و برخی دیگر از بانکها اعمال گردیده
است.
نتیجه:

افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در کشور باعث شده تا
نظام اقتصادی کشور نتواند در قالب یک سیستم پویا و فعال
نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا نماید؛ از
این رو اصالح فرایند موجود اجتناب ناپذیر به نظر می رسد؛
امری که بدون اصالح زیرساخت های حقوقی و قوانین کشور
امکان پذیر نیست لذا این مقاله درصدد یافتن معضالت
حقوقی موجود برای اصالح فرایند می باشد .اولین گام برای
بهبود وضعیت بحرانی فعلی ،اعطای تسهیالت بر مبنای
اعتبارسنجی صحیح مشتریان در مرحله اول و اخذ وثایق
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ارزنده از آنان در مرحله دوم می باشد؛ امری که در قوانین
مصوب در دهه  80مورد تهدید جدی قرار گرفته است.
مکلف شدن بانکها به اعطای تسهیالت تکلیفی بدون اخذ
وثیقه مطمئن تحت عنوان عدمالزام سپردن وثیقه ملکی
بانکها و دستگاهها بهمنظور تسهیل امر سرمایهگذاری و
ایجاد اشتغال مصوب ، 1380قانون منطقی کردن نرخ سود
مصوب سال  ،1385قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و
کاهش هزینهها و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و
افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب  ،1386ماده 10
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مصوب  ،1389بند «ق» ماده  224قانون برنامه پنجم توسعه
اجتماعی مصوب  1389و ....را می توان مهمترین قوانین در
این راستا ارزیابی نمود که بانک ها را مکلف کرده اند که
صرفاً طرح را به عنوان تضمین و وثیقه تسهیالت پرداختی
قبول نمایند و عمالً بازگشت تسهیالت بانکی را با مشکل
روبرو کرده اند .
گام دوم اصالح ماده  34قانون ثبت و الزام قوه قضاییه
به اجرای ماده  19قانون رفع موانع تولید در راستای تسهیل
روند وصول مطالبات بانکها می باشد؛ امری که دوسال است
به بهانه عدم تنظیم آیین نامه اجرایی بالاجرا باقی مانده
است .در حال حاضر قانون جاری فعلی مصوب 1386
برخالف قانون سابق مشکالت اجرایی زیادی را برای بانکها
ایجاد نمود از جمله آنکه بدهکاران بانکی متاسفانه بعضا با
دادن رشوه یا اعمال نفوذ ،نظر کارشناسان رسمی برای
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قیمت گذاری ملک را تغییر داده و قیمت های غیر واقعی
برای قیمت پایه مزایده تعیین می کردند؛ از دیگر مشکالت
عمده بانکها این بود که بعضا به دلیل عدم وجود خریدار
چون برخالف قانون سابق نمی توانستند مالک کل ملک
شوند ،نه تنها به مطالبات خود دست نمی یافتند بلکه برای
تملیک کامل ملک مجبور می شدند که مبلغی را بعنوان مابه
التفاوت به مشتری پرداخت نمایند؛ در غیر این صورت یعنی
در حالت شراکت با بدهکار در ملک مورد مزایده ،خلع ید و
تصرف ملک مورد مزایده به آرزویی دست نیافتنی برای
بانکها تبدیل می شد؛ قانون فوق الذکر و آئین نامه آن بانک
ها را مکلف می نمود که وثیقه را به قیمت ارزیابی کارشناس
رسمی حتی در فرضی که غیر قابل فروش بوده و هیچ کس
حاضر به خرید آن در مزایده نشده است ،خریداری نمایند و
بدین ترتیب سرمایه آنها تبدیل به امالک غیر قابل فروش
می شود.
گام سوم رفع موانع وصول مطالبات بانکها در دادگاهها از
جمله امکان ارجاع پرونده های بانکی به داوری ،تشکیل
شعب تخصصی ،اصالح قانون ورشکستگی با هدف ممانعت از
ایجاد ورشکستگی های صوری توسط بدهکاران بانکی و
نهایتا رفع موانع مراجعه مستقیم و بالواسطه بانکها به
دادگاهها برای وصول مطالبات می باشد.
حتی در فرض حل تمامی مشکالت فوق ،بعضا بانکها
نمی خواهند آخرین راهکار یعنی تسویه حساب با مشتری را
در پیش بگیرند و به دنبال اعطای مهلت به مشتری می
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باشند که در اینجا بحران فقهی _حقوقی امهال مطالبات
مطرح می شود که این مقاله به جای راهکار فعلی افزایش
مدت در قبال افزایش سود که با شبهه جدی ربوی بودن
مواجه است ،با توجه به نوع و کارکرد عقود مورد استفاده در
تسهیالت اولیه اعطایی ،راهکارهای جدیدی را برای این
امهال تعریف نموده است .همانطور که از توجه در این
تحقیق حاصل می شود  ،ارائه راهکاری واحد برای تمام عقود
تسهیالتی شرعاً و از حیث حقوقی امکان پذیر نمی باشد و
بهترین روش برخورد با مسئله امهال مطالبات بانکی که یکی
از ضروریات اقدام بانکها جهت کاهش نسبت مطالبات
غیرجاری به کل تسهیالت اعطایی است  ،ارائه راهکار و مدل
عملیاتی روشن برای هر یک از عقود به تفکیک  ،در قالب
جدولی مشخص می باشد ،لذا در این تحقیق نیل به هدف
مذکور پیگیری و به عنوان نتیجه جدول زیر در قالب مدل
عملیاتی ارائه می گردد.
عقود

عقد مشارکت مدنی
سرمایهای
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مختصات

در فرض
وجود سهم
الشرکه یا
امکان
اجرای
طرح

مشارکت در مرحله
تبدیل
مشارکت قبل از
اجرای طرح
مشارکت بعد از
تبدیل به فروش
اقساطی

راهکار
اجاره به شرط تملیک
تمدید مدت مشارکت با نرخ
مورد انتظار جدید بر مبنای
دریافت اجرت ایام تصرف
سهم الشرکه بانک
فسخ و برگشت به حالت
مشارکت و سپس انعقاد
اجاره به شرط تملیک با
دریافت اجرت متناسب با
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در فرض
عدم وجود
سهم
الشرکه
در صورت فعال بودن طرح
مشارکت مدنی
جاری

در صورت غیرفعال بودن طرح

ایام تصرف سابق وآتی

انتقال دارایی سرمایه ای به
بانک به تناسب طلب و
اجاره به شرط تملیک آن
مشارکت مدنی جاری احیاء

مرابحه سهم الشرکه بانک از
کاالی تولیدی
امکان امهال وجود ندارد و
امهال مطالبات برای طرح
راکد با مصالح بانک مغایر
است.

انتقال دارایی سرمایه ای و
تبدیل آن با اجاره به شرط
تملیک

فروش اقساطی،
خرید دین ،جعاله و
مرابحه

مضاربه
سلف

مشارکت مدنی جاری احیاء
بسته به شرایط و امکان

خرید دین در صورت وجود
اسناد تجاری ناشی از طلب
واقعی و ارائه آن از سوی
تاجر
سلف در صورت پیش بینی
و حصول محصول آینده
مضاربه متمم

مرابحه اقساطی

جدول :2پیشنهاد نهایی برای امهال مطالبات غیرجاری با توجه به
نوع تسهیالت اعطایی

روشن است در صورتی که یک نوبت امهال بر اساس
شیوه های فوق الذکر انجام شود و حسب شرایط  ،تمدید
مجدد ضرورت یابد  ،با توجه به اینکه امهال اولیه بر مبنای
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عقود تسهیالتی صورت گرفته است  ،تمدید بعدی متناسب با
عقد قبلی حسب مندرجات جدول فوق قابل اقدام است.
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منابع:
 -1قانون نحوه وصول مطالبات بانکها ،روزنامه رسمی
کشور ،شماره 1369 ، 131318
 -2نجفی ،ایرج ،حقوق ثبت ،شرح قانون و آییننامه اجرای
اسناد رسمی ،انتشارات نگاه بینه1386 ،
 -3محققان پژوهشگده شورای نگهبان ،مجموعه نظریات
شورای نگهبان،چاپ دوم1389 ،
 -4قانون رفع موانع تولید و آیین نامه ها ،انتشارات روزنامه
رسمی1394 ،
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1375
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 -10مجموعه بخشنامه های بانک مرکزی ،بخشنامه شماره
 90/191325مورخ  1390/08/15اداره کل اعتبارات
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انتشارات مجد1392،
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تحقیقات بانکداری اسالمی مهر اقتصاد1395 ،
 -13میسمی حسین و موسویان سید عباس ،ویرایش سوم،
بانکداری اسالمی مبانی نظری-تجارب عملی  ،پژوهشکده
پولی و بانکی1393،
 -14بهمنی ،محمود ،مدیریت مطالبات معوق ،مجموعه
مقاالت همایش بانکداری اسالمی ،هجدهمین کنفرانس،
موسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران1386،
-15جمشیدی ،سعید ،بانکداری اسالمی ،انتشارات گپ ،چاپ
دوم1391،
 -16معصومی نیا ،غالمعلی و شهیدی نسب ،مصطفی،
بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت
کاهنده ،فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسالمی ،سال
نهم ،شماره ،1388 ،35
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 -17موسویان ،سید عباس ،بررسی راهکارهای حل مشکل
تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا ،مجله فقه و حقوق،
شماره1385 ،8
-18موسویان ،سید عباس ،مهندسی مالی عقود در بانکداری
اسالمی ،فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسالمی ،سال
نهم ،شماره 1388 ،35
-19موسویان ،سید عباس ،طرح تحول نظام بانکی :اصالح
قانون و الگوی بانکداری بدون ربا ،تهران ،مرکز نشر
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چاپ اول،1390،
 -20دستورالعمل اجرایی بند  28قانون بودجه سال 1390
کل کشور( ،ابالغی طی بخشنامه شماره 90/191325
مورخ  1390/08/15بانک مرکزی)
 -21سیاست های پولی ،اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور
در سالهای  1389و 1390
 -22قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانکی متناسب
با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب
1385
 -23محمد خدایاری و زهرا نظری ،راهکارهای امهال
مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری ،معاونت نظارتی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،مدیریت کل
مقررات  ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ،اداره
مطالعات و مقررات بانکی 1395 ،
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چارچوب انفاق در تخصیص منابع مالی شخصی
براساس آموزههای اسالمی

چکیده

محمدرضا سیمیاری 1حسین حسن زادهسروستانی

2

مالیشخصی یکی از حوزه های مهم و مطرح در علم مالی

متعارف است .مالی شخصی به برنامهریزی برای تحقق اهداف

مالی و ادارهکردن امور مالی شخص و خانواده میپردازد.
مالی شخصی شامل چگونه خرج کردن ،پس انداز کردن،

محافظت کردن و سرمایهگذاری منابع مالی میشود .نظام
سرمایهداری با توجه به مبانی و ارزشهای بنیادی خود،
 1دانشجوی کارشناسی ارشد معارفاسالمی و مدیریتمالی دانشگاه امام صادق(ع)،
m.simiari@isu.ac.ir
2استادیار گروه مدیریت مالی دانشکده معارفاسالمی و مدیریت دانشگاه امام

صادق(ع)h.hasanzadeh@isu.ac.ir ،
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الگوهای مالی شخصی را طراحی کرده و به آموزش و نهادینه
ساختن آن میپردازد؛ حال آنکه دین مبین اسالم ،در تمام
ابعاد و شئون مالی شخصی حاوی آموزههای بسیار

ارزشمندی است .این آموزهها ،بر اساس یک مبانی و نگرش

نظاممند به انسان و سعادت وی طراحی شده است .در این
مقاله ابتدا با روشی توصیفی و بطور مختصر به بررسی مالی

شخصی متعارف(تعریف ،برنامهریزی و اهداف) پرداخته و
سپس با روشی تحلیلی -استنباطی ،به یکی از مهمترین
بخشهای تخصیص منابع مالی شخصی براساس آموزههای
اسالمی یعنی انفاق خواهیم پرداخت .انفاق ،قسمتی از رزق

است که با هدف قربالهی به مستحقین آن پرداخت می-
شود .در این مقاله با رویکرد سیستمی ،ورودیها(نگرشها و

اعتقادات) ،فرآیند و خروجیهای موضوع انفاق در تخصیص
منابع مالی توضیح داده میشود و در انتهای مقاله چارچوب
انفاق در تخصیص منابع مالی شخصی استخراج خواهد شد.

واژگان کلیدی :مالی شخصی– تخصیص منابع مالی شخصی -مالی اسالمی–

انفاق – رویکرد سیستمی

455

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

مقدمه
امروزه در دانشگاههای مختلفی دورههای آموزشی مالی
شخصی برقرار است و پژوهش های متنوعی در این حوزه

انجام میشود .نظام سرمآیهداری با توجه به مبانی فلسفی

خود در تالش بوده که الگوی مشخصی را جهت برنامه ریزی
مالی شخصی ارائه دهد و با استفاده از هژمونی اقتصادی،

سیاسی و تبلیغاتی خود این الگو را نه تنها در جوامع غربی

بلکه در جوامع دیگر و حتی اسالمی نهادینه سازد .در غالب
کتابهایی که در این زمینه به رشته تحریر در آمدهاند ،با
مجموعهای از راهکارهای کاربردی روبرو هستیم که با ساده

سازیهای صورت گرفته ،مورد استقبال غالب خوانندگان قرار

میگیرد؛ حال آن که مبانی و مفروضات اساسی که مبنای
ارائه این راهکارها هستند معموالً مطرح نمیشوند و مورد

بحث ،تحلیل و نقد قرار نمیگیرند .آشکار است که مالی
شخصی با مفهوم مهم سبک زندگی نیز ارتباط تنگاتنگی
دارد .توضیح آن که مالی شخصی درباره چگونگی مدیریت

مصرف ،پس انداز ،سرمایهگذاری ،ریسکهای مختلف و ...یک
شخص ،رهنمودهایی را ارائه میکند که همه آن ها با سبک
زندگی فرد ارتباط داشته و بهتر است بگوییم شکل دهنده

سبک زندگی فرد هستند .در مواجهه با الگوی ارائه شده

مالی شخصی متعارف ،رویکردهای مختلفی متصور است .در
رویکرد اول تمام این الگو مقبول واقع شده و مورد آموزش و
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استفاده قرار میگیرد .در رویکرد دوم ،بدون بررسی و تحلیل،
الگوی ارائه شده ،رد شده و کنار گذاشته میشود .در رویکرد
بعدی ابتدا به بررسی و تحلیل کلیت و جزئیات الگوی ارائه

شده و مبانی آن پرداخته میشود و با توجه به شرایط زمانی

و مکانی و با غور در منابع اسالمی و بومی موجود ،الگوی

جدیدی ارائه شده و با گذشت زمان اصالح و تکمیل می

گردد .در این مقاله ابتدا با روشی توصیفی و بطور مختصر به
بررسی مالی شخصی متعارف پرداخته و سپس با روشی
تحلیلی -استنباطی ،به یکی از مهمترین بخشهای تخصیص
منابع مالی شخصی براساس آموزههای اسالمی یعنی انفاق

خواهیم پرداخت .توضیح آنکه انفاق عبارت است از بیرون

کردن مال از ملک و قرار دادن آن در ملک دیگری که یا از
طریق صدقه و یا از بخشش کردن مالهای خویش در راه
جهاد و دین و هر آنچه خدا بدان فرمان داده است تحقق می

یابد .در این مقاله با رویکرد سیستمی ،ورودیها(نگرشها و

اعتقادات) ،فرآیند و خروجیهای موضوع انفاق در تخصیص

منابع مالی توضیح داده میشود و در انتهای مقاله چارچوب

انفاق در تخصیص منابع مالی شخصی استخراج خواهد شد.
بخش اول :ادبیات موضوع مالی شخصی
تعریف مالی شخصی
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نویسندگان در کتابهای مختلفی در حوزهی «مالی
شخصی ،»3تعاریف متنوعی از مالی شخصی ارائه کردهاند:

«-1ائتالف جامپ استارت» در الگوی استاندارد های مالی

شخصی خود ،مالی شخصی را اینچنین تعریف کرده است:
«اصول و شیوه هایی که افراد برای کسب و مدیریت درآمد و
دارایی ها از آن استفاده میکنند مالی شخصی نامیده

میشود».4

«-2مالیه شخصی ،مطالعاتی روی منابع مالی شخصی و
خانوادگی برای دست یافتن به موفقیت مالی است .مالی
شخصی شامل چگونه خرج کردن ،5پس اندازکردن،6

محافظتکردن

7

و سرمایهگذاری

شود»(گارمن.)4 :2010 ،

8

منابع مالی می-

-3مدیریت مالی شخصی شامل مولفه های پس انداز،
مدیریت بدهی ،مدیریت داراییها و کارآفرینی می-

شود(شمس یو زمانی نیا.)13۹4 ،

-4مالی شخصی ،مدیریت مالی یک فرد یا یک خانواده در
رابطه با بودجه ،صرفه جویی(پسانداز) و صرف منابع مالی در

Personal finance

3

4

JCPFL, 2007, p. 40
Spend
6
Save
7
Protect
8
Invest
5
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طول زمان ،با توجه به خطرات مختلف مالی و رویدادهای
زندگی آینده است(اینوستوپدیا).۹
هدف مالی شخصی

در مدیریت مالی شخصی میخواهیم داراییها ،بدهیها و

سرمایهی خود را مدیریت کنیم ،درآمدمان را افزایش داده و
هزینههای خود را کنترل نماییم ،پس انداز کرده و از این

پسانداز استفاده نموده و سرمایهگذاری کنیم .هدف ما از آن
صرفاً ایجاد یک تعادل مالی نیست بلکه به منظور دستیابی
به یک موفقیت مالی و احساس رضایت ،امنیت و آرامش در

زندگی است(هراتیان .)13۹4 ،بسیاری از افراد خواهان
مدیریت امور مالی خود می باشند تا بتوانند به حداکثر

رضایت از منابع مالیشان برسند .اهداف مالی معموالً شامل
چیزهایی همچون ماشین جدید ،خانهی بزرگتر ،آموزش
پیشرفته برای مسیر حرفهای ،مشارکت در امور خیریه،10

Investopedia. Retrieved 7 April 2012

9

 10مفهومی که شبیه به مفهوم انفاق در مالی شخصی مطرح میشود،
مفهوم خیریه است خیریه با انفاق تفاوتهای اساسی دارد از جمله:
اوالً در انفاق نیت الهی مهم است ولی خیریه معموالً با نیتهای انسان
دوستانه انجام میشود .هرچند گاهی انگیزههایی مانند فرار مالیاتی،
انگیزههای سیاسی و شاد بودن خیرین( Lalin Anik, 2009,

)p17نیز به جشم میخورد؛ ثانیاً در انفاق با اولویتبندیهایی مانند
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مسافرت ،بی نیازی در طول سالهای کاری و بازنشستگی

میباشند.

رضایت شخصی و مالی نتیجهی فرآیند سازماندهی شدهای
است که به طور معمول اشاره به مدیریت پول شخصی یا
برنامه ریزی مالی شخصی 11دارد .برنامه مالی جامع میتواند
کیفیت زندگی را ارتقا و رضایتمندی را به وسیله کاهش عدم
اطمینان نسبت به نیازها و منابع آتی افزایش دهد(کاپور و
دیگران.)2 :2012 ،
عوامل موثر بر برنامه ریزی مالی شخصی
عوامل مختلفی تصمیم گیریهای مالی روزانه را تحت تأثیر
خود قرار میدهند که وابسته به سن و تعداد اعضای خانواده
تا نرخ بهره و تورم هستند .چنانچه مدیریت مالی شخصی را
به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم که دارای ورودی،
فرآیند و خروجی می باشد ،خواهیم داشت:
ورودیهای متعددی به عنوان ورودیهای اصلی این سیستم
میباشد که شامل ارزشها ،نگرشها ،سبک زندگی ،خواسته-

واجب و مستحب و ضوابط و آدابی مواجه هستیم که انفاق را با خیریه
متمایز میسازد.
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ها ،نیازها ،افراد پیرامون ،منابع انسانی ،منابع مادی و مواد
اولیه ،ارتباطات ،پول و ثروت شخص می باشد .بر اساس این
ورودیها برنامه هایی برای هزینهها و پس اندازها ،مدیریت
ریسک و  ...تنظیم میشود تا بر اساس تالشهای مدیریتی که
شامل برنامهریزی ،تصمیمگیری ،اجرا ،کنترل و ارزیابی،
تطبیق یافتن ،بازخورد ،ارتباطات و  ...میشود ،به خروجی
سیستم که دست یافتن به اهداف مالی شخصی است نایل
شوند .سه رکن اصلی و اساسی که فعالیتهای برنامهریزی
مالی را تحت تاثیر قرار میدهند عبارتند از :اول موقعیت
زندگی مانند :جوانی و پیری ،مجرد بودن یا تاهل .دوم
ارزشهای شخصی :عقاید و اصولی هستند که افراد آنها را
صحیح ،مطلوب و مهم میپندارند .ارزشها به دو دستهی
ارزشهای بنیادین و ارزشهای مقطعی تقسیم میشوند.
ارزشهای بنیادین ،ارزشهای ثابت و غیرقابل تغییر است
مانند «صداقت» و «تعهد» اما ارزشهای مقطعی ارزشهایی
است که در هر دوره از زندگی و توسط افراد مختلف ،می-
تواند متقاوت باشد؛ مانند توجه به زیبایی .این ارزشها اثر
مستقیم بر روی رفتارها میگذارد و نحوهی هزینه کردن و
پسانداز کردن را نیز مشخص میکند .بهعنوان مثال ،اگر
توجه به زیبایی برای کسی ارزش باشد ،در آن جهت بیشتر
هزینه خواهد کرد و سوم عوامل اقتصادی مانند :قیمتهای
461

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

مصرفی ،نرخ تورم ،بیکاری و(....کاپور و دیگران-14 ،2012 ،
.)11
بخش دوم :انفاق به عنوان یکی از مهمترین بخش های
تخصیص منابع مالی شخصی در آموزه های اسالمی
معنای لغوی انفاق
انفاق از ریشه نَفق بمعنى خروج یا تمامشدن است .در مجمع
ذیل آیه35سوره انعام فرموده :اصل نفق بمعنى خروج است.
و در ذیل آیه3سوره بقره فرموده :إنفاق اخراج مال است
«أَنْفَقَ ماله» مال خویش را از ملکش خارج کرد .در لغت
آمده :نَفَقَتِ الدّابَّة نُفُوقاً :مات و خرج روحها یعنی مرد و
روحش خارج شد.
راغب میگوید« :نَفَقَ الشّىء :مضى و نفد» یعنى شىء رفت و
تمام شد در صحاح گوید« :نَفَقَ الزّاد نَفْقاً :نفد» توشه تمام
شد .زمخشرى از یعقوب نقل کرده« :نفد الشّىء و نفق واحد»
یعنى هر دو به یک معنى است(قرشی ،ج .)۹7 ،7برخی
«نَفَقَ» را با «نَفَدَ» یکسان دانستهاند .مراد از «نَفَدَ» ،نابودی
تدریجی چیزی است اما فرق آن با فَنا از بین رفتن یکباره
است(مصطفوی ،1371 ،ج.)207 ،12
معنای اصطالحی انفاق
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در اصطالح «انفاق» بیرون کردن مال از ملک و قرار دادن آن
در ملک دیگری است که یا از طریق صدقه و یا از بخشش
کردن مالهای خویش در راه جهاد و دین و هر آنچه خدا
بدان فرمان داده است می باشد(طبرسی ،1372 ،ج.)515 ،2
در «دائرة المعارف بزرگ اسالمی» آمده است که اِنْفاق،
واژهای قرآنى به معنى صرف کردن مال در مصارف
نیکوکارانه است .انفاق در قرآن کریم به عنوان یکى از
پایههای اصلى عمل صالح و یکى از ویژگی های مؤمنان مورد
تأکید قرار گرفته است .با آن که اغلب مفسران متأخر به این
عمل بیشتر از منظر توزیع ثروت و کاستن محرومیت های
اقتصادی نگریستهاند ،اما در قرآن کریم بُعد تربیتى انفاق
بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته و از این حیث مکمل
ایمان دانسته شده است(دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،مدخل
انفاق).
با توجه به برخی از آیات قرآن کریم 12مشخص می گردد که
انفاق از رزق هایی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته،
 - 12بقره ،آیه« :3الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ یُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ ممَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنفِقُونَ» و بقره« :254 ،یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
یَأْتِيَ یَوْمٌ ال بَيْعٌ فيهِ وَ ال خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» و آل
عمران« :192 ،تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ» و فاطر ...« :29 ،وَ إنفِقوا مِمّا رَزَقناهُم
سِرّاً و عَالنِيَة» ..
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صورت می گیرد .رزق هم مادی و هم معنوی است .در این
مقاله از آنجا که قرار است با رویکرد مالی شخصی و
تخصیص منابع مالی شخصی به بررسی و تحلیل انفاق
بپردازیم ،بحث انفاق را به حوزه های مادی محدود کرده و به
انفاق در امور معنوی نمی پردازیم.
روش تحقیق
روش گردآوری دادهها در این مقاله ،روش کتابخانهای است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش توصیفی-تحلیلی
استفاده شده است.
نگرش ها و اعتقادات اشخاص جهت تخصیص منابع
مالی شخصی در بخش انفاق
انفاق را می توان به عنوان یکی از مهترین بخش های
تخصیص منابع مالی شخصی اسالمی در نظر گرفت .گفتیم
که عوامل مختلفی تصمیم گیریهای مالی روزانه اشخاص را
تحت تأثیر خود قرار میدهند و ورودیهای متعددی به
عنوان ورودیهای اصلی سیستم برنامه ریزی و تصمیم گیری
مالی شخصی اثرگذارند .ارزشها ،نگرشها و اعتقادات شخص
از مهمترین این ورودی ها هستند .اشخاص براساس
اعتقاداتی که دارند تصمیم به انفاق و یا عدم انفاق می گیرند
و قوت یا ضعف این اعتقادات در مقبول واقع شدن و
464
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اثرگذاری این بخش تخصیص منابع مالی شخصی ،بسیار
موثر است .در ادامه به بررسی این نگرش ها می پردازیم:
نگاه به ارزشها
در اقتصاد متعارف فرض میشود که هیچ ارزش از پیش
تعیین شدهای وجود ندارد .در واقع اقتصاد متعارف که در

بستر لیبرال دموکراسی غربی رشد و نمو یافته بر این باور

است که ارزش هر چیز ،آن چیزی است که خود شخص

انتخاب میکند ،هیچ چیز ذاتاً ارزش ندارد و اگر چیزی

ارزشدار میشود بخاطر فرد است؛ اگر شخصی تصمیم گرفته
کمکهای خیریه کند ،این ارزشمند میشود چون خود

آزادانه انتخاب کرده است اما در جهانبینی اسالمی،
مسلمانان از ابتدا خود را با چارچوب ارزشی شریعت اسالم

هماهنگ میسازند و در واقع اسالم است که تعیین میکند
چه چیزی ارزش دارد و چه چیز ارزش ندارد .حتی اگر تمام

مردم دنبا آزادانه تصمیم بگیرند که به نیازمندان هیجگونه

کمکی نکنند ،باز هم انفاق دارای ارزش است.توجه به این
ارزشها بهصورت درونزا در رفتارهای مسلمانان تاثیر می-

گذارد و آنها را تغییر میدهد و تکامل میبخشد(.پیغامیو-

باصیری.)1۹0-188 :13۹5 ،

خداوند متعال ،مالک حقیقی
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گفتیم که براساس آیات مختلف قرآن کریم ،انفاق از رزق
هایی که خداوند متعال به ما عطاء کرده ،انجام میشود.
خداوند متعال در آیه7سوره حدید

13

نیز امر به انفاق را

مقرون بـه ایـن نـکته مىکند که فراموش نکنید که در
حقیقت مالک اصلى خدا است و این امـوال و سـرمایه ها
چند روزى به عنوان امانت نزد شما سپرده شده ،همانگونه
که قبال در اختیار اقوام پیشین بود و بـه راسـتـى نـیـز
چـنـیـن اسـت و مـالک حـقـیـقـى کل جهان خداوند
است .ایمان به این واقعیت بیانگر همین است که ما امانتدار
او هستیم ،چگونه ممکن است امانتدار فرمان صاحب امانت را
نادیده بگیرد؟! ایـمـان بـه ایـن حـقـیـقـت بـه انـسـان روح
سـخـاوت و ایـثـار مـى بـخـشـد ،و دسـت و دل او را در
انفاق باز مى کند(مکارم شیرازی ،1374 ،ج.)315-314 ،23
اعتقاد به این موضوع ،نادرست بودن این نگرش که ما مال
خود را با سختی و زحمت بدست آورده ایم یا من مالم را با

« - 13ءامنوا باهلل و رسوله و اءنفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه فالذین
ءامنوا منکم و اءنفقوا لهم اجر کبیر».
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دانش خودم بدست آوردم 14و قصد انفاق ندارم را آشکار می
سازد.
اعتقاد به توحید
توحید ،سنگ بنای اصلی دین اسالم است و جهان بینی
اسالم و راهبردهایش بر آن استوار شده و هر چیز دیگر بطور
منطقی از آن سرچشمه میگیرد .مقصود از «توحید» آن
است که هستی تصادفی نیست و مطابق با یک عزم و ارادهای
آگاهانه بوده و خداوند یکتا آن را آفریده و آفریده شدنش هم
بی هدف و بیهوده نبوده است(آل عمران1۹1،و مومنون.)14،
خداوند متعال پس از آفرینش هستی ،بازنشسته نشده و به
طور موثری در امور جهان دخالت دارد(یونس3،و سجده.)5،
او بر هستی آگاه و مسلط است؛ بهگونه ای که سلطهاش تام
و کامل است و کوچکترین ذرهای از او پنهان
نیست(لقمان 16،و ملک .)14-13،بنابراین ،اوالً هستی
مخلوق خداوند یکتا است؛ ثانیاً همهی مخلوقات دارای غایت
و هدفند و ثالثاً اداره امور جهان به دست خدا است و نه
طبیعت(انصاری.)1۹2-1۹3 ،138۹ ،

 - 14مانند آنچه قارون گفت که آیه  78سوره قصص آن را نقل میکند:
«قالَ إِنَّما أُوتِیتُهُ عَلى ِعلْمٍ عِنْدِی».
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اعتقاد به معاد
اعتقاد به معاد و زندگی جاودانه بعد از مرگ اثرات قابل

توجهی بر نگرش ها و رفتارهای انسان ها خواهد داشت.

پاداشهای اخروی ،انگیزه انجام فعالیتهای خیر را تشدید

میکنند؛ همچنانکه عقوبتهای سنگین آخرتی ،فرد را از
تعرّض به حقوق دیگران ،ارتکاب جرایم از جمله فساد
اقتصادی مانند احتکار ،کم فروشی ،اسراف ،تبذیر و مصرف

گرایی و کوتاهی در انجام وظایف از جمله وظایف اقتصادی

بازمیدارد(رجایی .)8-10 ،1386 ،براساس آیه 254سوره
بقره که میفرماید :امروز که توانایى دارید انفاق کنید ،پیش

از آنکه روزى فرا رسد که نه خرید و فروش در آن است و نه
رابطه دوستى و نه شفاعت؛ می توان نتیجه گرفت که یاد
معاد ،عاملى براى تشویق به انفاق است و یکى از راههاى
ایجاد روحیّهى سخاوت ،توجّه به دستِ خالى بودن انسان در
قیامت است(قرائتی ،1383 ،ج.)403 ،1
اصالت فرد و جامعه
بر اساس نگرش اسالمی ،فرد و جامعه هر دو اصالت دارند و

هدف جامعه ،برآیندی از خواستههای افراد نیست بلکه

انسانهایی که اسالم را پذیرفتهاند ،در برابر تحقق اهداف
اقتصادی اسالم مسئولیت دارند؛ برای مثال ،نمیتوان در

جامعهی اسالمی در برابر تفاوت فاحش فقیر و غنی بیتفاوت
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بود و صرفاً به تحقق خواستههای فردی بسنده کرد؛ چنین
نگرشی ،رفتار انفاق را مطلوب میداند و تقویت میکند در

حالیکه مطلوبیت ناشی از فردگرایی در اقتصاد متعارف،
چیزی خالف این است(پیغامی و باصیری.)186 ،13۹5 ،

از بین نرفتن آنچه انفاق میشود و بازگشت کامل آن
برخی فکر میکنند اگر چیزی را در راه خدا انفاق کردند آن
را از دست داده و چیزی عایدشان نمیشود .این تصور آنها را
از انفاق رویگردان و بیمناک میکند و قرآن کریم در
آیه272سوره بقره 15بر این تصور غلط و با قاطعیت تمام خط
بطالن میکشد و میفرماید منافع انفاق به خود شما بازگشت
مىکند و آنچه در راه خدا انفاق کنید به طور کامل باز
خواهد گشت .به این وسیله انفاق کنندگان را تشویق به این
عمل انسانى مىنماید ،مسلما انسان هنگامى که بداند نتیجه
کار او به خود او باز مىگردد بیشتر به آن کار عالقهمند
خواهد شد(مکارم شیرازی ،1374 ،ج .)354 ،2در قسمتی از
آیه3۹سوره سبأ نیز آمده است که هر چیزى را(در راه او)
انفاق کنید جاى آن را پر میکند 16و این تعبیر جالبى است
س ُکمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِال ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
...« - 15وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَألنْفُ ِ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ ُیوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ َأنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ»
... « - 16وَ مَا أَنفَقْتُم مِّن شَىءٍ فَهُوَ یُخلِفُهُ وَ هُوَ خَیرُ الرَّازِقِینَ»
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که نشان میدهد آنچه در راه خدا انفاق گردد در حقیقت
یک تجارت پر سود است ،چرا که خداوند عوض آنرا بر عهده
گرفته و میدانیم هنگامى که شخص کریمى عوض چیزى را
بر عهده میگیرد رعایت برابرى و مساوات نمیکند بلکه چند
برابر و گاه صد چندان میکند(مکارم شیرازی ،1374 ،ج،18
.)117
موقعیت و وضعیت انفاقکننده
«الَّذینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ وَ
الْعافینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ»(آل عمران)134 ،
یعنی :همانها که در توانگرى و تنگدستى ،انفاق مىکنند و
خشم خود را فرو مىبرند و از خطاى مردم درمىگذرند و
خدا نیکوکاران را دوست دارد.
شرایط و موقعیت انفاق کننده در آیات انفاق به دو حالت
کلی «سراء» به معنی «رفاه و آسانی» و «ضرّاء» به معنی
«سختی ،شدت و تنگدستی» تعبیر شده است .قرآن در هیچ
آیه و به هیچ عنوان کسی را از تکلیف انفاق مبری نمیکند و
بیان میکند که انفاق فقط مربوط به ثروتمندان یا حالت رفاه
و آسانی نیست بلکه در سختی و مشکالت نیز باید بدان
اقدام کرد(عزیزیابرقویی .)66-68 ،13۹1 ،هرچند این
وظیفه بر اساس توان هر شخص بر عهدهی او گذاشته شده
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است اما بسیاری از آیات و روایات انفاق را کلید گشایش
روزی دانستهاند؛ حتی در آیه7سوره طالق ،کسانی که روزی
بر آنها تنگ شده است امر به انفاق شدهاند و خدا به آنها
بشارت داده است که بزودی پس از سختی ،آسانی قرار دارد.
فرآیند انفاق
انفاق با نیتی خالص و الهی
براساس آیات 265-264سوره بقره ،انفاق نباید جهت ریا و
خودنمایی صورت گیرد بلکه باید جهت طلب رضایت خداوند
متعال باشد .در تفسیر المیزان زیر عبارت « ابْتِغاءَ مَرْضاتِ
اللَّهِ و تَثْبِیتاً مِنْ أَنْفُسِهِم» آمده است :پس مرضات خدا از
بنده مکلفى که به تکلیف عمل کرده همان وجه و روى خدا
به طرف او است ،در نتیجه ابتغاى مرضات او و یا سادهترش
به دست آوردن خشنودى او در حقیقت خواستن وجه او
است ....نتیجه آن که که مراد از «ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ» این
است که انفاقگر منظورش و قصدش خودنمایى و یا هر
قصدى دیگر(که نیت را غیر خالص مىکند) نبوده باشد و
منظور از «تَثْبِیتاً ِمنْ أَنْفُسِهِم» این است که آدمى زمام نفس
را در دست داشته باشد ،تا بتواند نیت خالصى را که داشته
نگه بدارد ،و این تثبیت هم از ناحیه نفس است ،و هم واقع
بر نفس(طباطبایی ،1374 ،ج.)600 ،2
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کیفیت مالى که باید انفاق شود
خداى تعالى در آیه267سوره بقره کیفیت مالى را که انفاق
مىشود بیان نموده و مىفرماید :باید از اموال طیب باشد ،نه
خبیث ،یعنى مالى باشد که فقیر به رغبت آن را بگیرد نه به
کراهت و اغماض ،براى اینکه کسى که نخواهد با بذل مال
طیب ،خویشتن را به صفت بخشنده متصف سازد ،و بخواهد
مال خبیث خود را از سر باز کند ،و زندگى خود را از چنین
آلودگیها رها سازد ،چنین کسى دوستدار کار نیک نمىشود،
و چنین انفاقى نفس او را به کمالى نمىرساند(همان.)603 ،
همچنین آیه ۹2آلعمران 17کامالً این موضوع را تأیید می-
نماید .یعنى هرگز به نیکوئى نائل نخواهید شد مگر اینکه از
آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق نمایید(نجفی خمینی،
13۹8ق ،ج .)155 ،2
میزان انفاق
آیه3سوره بقره در بیان ویژگیهای متقین میفرماید« :الَّذِینَ
یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَ ممَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ»؛
یعنی اوالً از «رزق» انفاق میکنند .پس انفاق از محل رزق
است و ثانیاً بخشی از رزق انفاق داده میشود ،نه همهی آن؛
« 17لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»
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زیرا «مِن» تبعیضیه ،به معنای بعضی از ،است .در نتیجه
انفاق کردن تمام رزق پسندیده نیست و کسی ملزم به آن
نشده است(عزیزی ابرقویی )2۹ :13۹2 ،طبق آیات 2۹سوره
اسراء1۹5 ،و21۹سورهبقره نیز ،یک فرد مسلمان تا حدی
میتواند ببخشد که از حد اعتدال خارج نشود ،نه آنچنان
بخیل باشد که قطرهای آب از دستش نچکد و نه آنقدر دست
و دل باز که در اداره زندگی خویش ناتوان شود .بنابراین
همانگونه که مومنان باید دست از خسّت و بخل برداشته و
همنوعانشان را دریابند ،به همان صورت نیز نباید آنچنان
زیادهروی کنند که خود مستحق انفاق گردند(نوری افشان،
.)131-136 :138۹
انفاق پنهانی و انفاق آشکارا
بطور کلی از منظر بیرونی ،قرآن دو شیوه را برای انفاق بیان
کرده است :انفاق «پنهانی» و انفاق «علنی» .در پنج آیه از
آیات قرآن این دو شیوه ذکر شده است .بعنوان مثال در
آیه274سوره بقره آمده است که :آنها که اموال خود را شب و
روز ،پنهان و آشکار ،انفاق مىکنند ،مزدشان نزد
پروردگارشان است نه ترسى بر آنهاست ،و نه غمگین
مىشوند.
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گزارشهای متعدد و روایی شیعه و سنی بیانگر آن است که
آیه فوق در شان حضرت علی(علیه السالم) نازل شده است.
ابن عباس می گوید این آیه درباره علی(علیه السالم) نازل
گشت زیرا او چهار درهم داشت؛ یک درهم در روز ،یک
درهم در شب ،یک درهم پنهانی و یک درهم آشکارا انفاق
نمود(طبرسی ،1372 ،ج.)667 :2
بر اساس آیات ،انفاق محدود به زمان و مکان خاصی نیست
بلکه گسترهی انجام آن شب و روز و پنهان و آشکار است .از
سوی دیگر در این آیات از مضارع استمراری «یُنفِقونَ»
استفاده شده است که داللت بر دوام و استمرار دارد.
انفاق دارای دو گونهی واجب و مستحب است؛ انفاقهای
واجب مثل نذر و زکات در صورت عدم ابتال به شرک و ریا،
بهتر است به صورت آشکارا و علنی انجام شود زیرا آثار
مثبتی دارد و باعث تشویق دیگران میشود اما انفاقهای
مستحب بهتر ،پسندیدهتر و سودمندتر است در خفا صورت
گیرد(بقره )271 ،در تمام آیات انفاق ابتدا از لفظ «سرّی» و
سپس «علنی» استفاده شده است که بر این اساس عموماً
ارزش انفاق سری از علنی بیشتر است(عزیزی ابرقویی،
 .)63-66 ،13۹1از امام صادق(ع) منقول است که «ای عمار
بخدا قسم صدقه پنهانی از صدقه آشکارا بهتر است،
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همچنانکه عبادت در خفا بهتر از عبادت آشکار است(کلینی،
1407ق ،ج.)4
انفاق بدون منت و آزار
از آیه262سوره بقره بهخوبى استفاده مىشود که انفاق در راه
خدا در صورتى در پیشگاه پروردگار مورد قبول واقع مىشود
که به دنبال آن منت و چیزى که موجب آزار و رنجش
نیازمندان است نباشد .بنابر این کسانى که در راه خداوند
بذل مال مىکنند ولى به دنبال آن منت مىگذارند یا کارى
که موجب آزار و رنجش است مىکنند در حقیقت با این
عمل ناپسند اجر و پاداش خود را از بین مىبرند(مکارم
شیرازی ،1374 ،ج.)318 ،2
پذیرفته نشدن انفاق منافقین
در آیه53سوره توبه خداوند به این موضوع اشاره میفرماید
که ما جلو شما را از انفاق نگرفتهایم ،چه به طوع و رغبت
انفاق کنید و چه به رودربایستى و کراهت .على اى حال،
انفاق شما کار لغو و بى فائدهاى است ،زیرا خداوند بخاطر
اینکه شما مردمى فاسقید انفاقتان را قبول نمىکند .آرى،
بحکم خداوند متعال «إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ» .در آیه
 54نیز همان نپذیرفتن انفاق منافقین را به بیانى مفصلتر
تعلیل مىکند و به عبارت دیگر به منزله شرح و توضیح فسق
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ایشان است ،و در آن ،کفر به خدا و رسول او و کسالت و بى
میلى در نماز خواندن و کراهت در انفاق از ارکان نفاق آنان
شمرده شده است(طباطبایی ،1374 ،ج.)414 ،۹
مصادیق انفاق
انفاق مصادیق مختلفی دارد که برخی از آنها واجب و برخی
مستحب هستند .در ادامه به بررسی این مصادیق میپردازیم.
نفقه و انفاق بر همسر و خانواده
قرآن در آیات  34نساء6 ،و 7طالق10 ،و 11ممتحنه به
موضوع نفقه اشاره دارد(عزیزی ابرقویی .)4۹-50 ،13۹2 ،در
آیات 10و11ممتحنه ،مراد از انفاق ،مهریه است(طباطبایی،
1417ق ،ج .)276 ،1۹سیوطی در الدرّالمنثور نقل میکند:
پیامبر خدا(ص) فرموده است هر آنچه را که به دور از اسراف
و تنگ نظری برای اهل و عیال خویش انفاق کنید ،در راه
خدا انفاق کردهاید(سیوطی ،1404 ،ج.)27 ،1
نفقه زن در عقد دائم بر مرد واجب است(عاملی1430 ،ق،
ج )48۹ ،2و طبق ماده1106قانون مدنی« ،در عقد دائم نفقه
زن به عهدهی شوهراست» .موارد نفقهای که قانوناً مرد باید
برای همسرش تخصیص بدهد در ماده  1107قانون مدنی
عبارت است از« :مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور
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متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت
عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطهی مرض یا
نقصان اعضا».
نکاتی فقهی پیرامون نفقه
 -1نفقهی همسر ،پدر و مادر ،جد ،جده و اجداد ،فرزند و
فرزندزادگان و مملوک بر انسان واجب است.
 -2وجوب پرداخت نفقهی والدین و اوالد برخالف زوجه،
مشروط به فقر آنهاست.
 -3نفقهی خود انسان بر نفقهی زوجه ،و نفقهی زوجه بر
نفقهی والدین و اوالد مقدم است.
 -4بسیاری از فقها مقدار نفقه را به حد کفایت و رفع
نیازمندیها محدود کردهاند.
 -5حد کفایت عرفی ،نیاز افراد تحت تکفّل است و دربارهی
زوجه ،بسیاری از فقها معتقدند نیازش باید در حد کسانی که
از نظر خانوادگی و موقعیت اجتماعی مانند او هستند ،تامین
شود.
 -6در منابع روایی ،توسعه بر عیال در مخارج زندگی تمجید
شده است.
 -7مالک کفایت ،نه حال مکلف ،بلکه حال افراد تحت تکفّل
است.
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بنابراین ،حد واجب در نفقه ،تامین مالی نیازهای افراد تحت
تکفّل در حد رفع نیازهای متعارف است .اگر مکلف توان
مالی داشته باشد ،توسعه در سطح زندگی افراد تحت تکفّل و
پرداخت بیش از حد کفایت مستحب است .بهنظر میرسد
پرداخت مازاد بر مقدار واجب نفقه ،اگر موجب فقر مکلف
نشود جایز بلکه مستحب است اما اگر سبب فقرش شود،
ادلّهی حرمت اسراف بر ادلّهی استحباب توسعه حاکم است و
آن را منع میکند(رجایی و خطیبی.)116-118 ،13۹2 ،
خمس
خمس به معنای یک پنجم می باشد و در اصطالح یک پنجم
اموالی است که انسان از طُرُق معینی اکتساب می نمایند و
به عنوان واجب مالی باید پرداخت نماید و بنابراین نوعی
انفاق محسوب میشود.
امام رضا(ع) در پاسخ به نامه یکی از تجار فارس در ارتباط با
خمس و فضیلت و آثار آن چنین می فرمایند :همانا خداوند
وسعت دهنده و کریم است؛ ثواب را در قبال عمل ضمانت
فرموده و غم و غصه را برای کسی که از عمل سرباز زند،
مقرر نمود .تصرف در هیچ مالی حالل نیست مگر از جهتی
که خداوند مقرر فرموده است .همانا ما بوسیله خمس می-
توانیم دین را تقویت و یاری نموده و نیازهای کسانی که
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سرپرستی آنها بر عهدهی ماست و نیازهای شیعیان را تامین
کنیم و آبروی خود را در برابر دشمنان حفظ نماییم .پس
خمس را از ما دریغ نکنید و خودتان را از دعای ما محروم
نسازید و بدانید که پرداختن خمس موجب گشایش رزق و
وسعت درآمد شما و مغفرت و پاک شدن شما از گناه و
ذخیرهی آخرتتان خواهد بود .مسلمان کسی است که به
آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند ،نه اینکه با زبان اقرار نماید
و در دل مخالف باشد(حر عاملی140۹ ،ق ،ج.)538 ،۹
عالمه حلی در این رابطه در کتاب «تبصرة المتعلّمین» باب
پنجم از مبحث زکات می فرماید خمس در هفت چیز واجب
است؛ غنیمت ،معدن ،گنج ،غواصی ،سود حاصل از تجارات و
صناعات و هرگونه کسب و کار ،مال حرام آمیخته با حاللی
که مقدار هریک و صاحبان معلوم نباشد و زمینی که ذمی از
مسلمان بخرد به قول بسیاری از علما؛ و بعضی گویند در
اصل اینگونه زمین خمس نیست بلکه در محصول آن دو
برابر زکات است(حلی ،1377 ،ج.)126 ،1
زکات
مهمترین عبادات ،پس از نماز ،زکات است به طوری که در
قرآن کریم همواره پس از توجه دادن به «اقامة صلوة»،
«پرداخت زکات» مورد تأکید قرار گرفته است .زکات در لغت
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به معنای پاکیزگی و در اصطالح فقه ،حقی عبادی است که
بر نعمتهای مسئولیت خواه الهیِ نازل بر افراد تعلق می گیرد.
پرداخت زکات ،اداء حقی از حقوق عبادی است که به نعمت-
های مسئولیتخواه الهی تعلق گرفته(تصرفی که به امر و
حکم الهی صورت میگیرد) و فرد با استیفاء این حق از
طریق انفاق بخشی از آنها به قصد قربت ،موجبات طهارت
نفسش از نجاست شرک و تزکیهی نفسش و قلبش از حب ما
سوی ا ...را فراهم میآورد و موجب قرب او به صفت غنا می-
شود .البته در فقه ،تنها مورد واجب زکات که زکات در اموال
است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .چه خوب است که
اگر اموال ما(به لحاظ فتوای مرجع تقلیدمان) شامل زکات
واجب نمیشود ،خود را از پرداخت آن به عنوان زکات
مستحبی محروم ننماییم(رجحان.)154-160 ،13۹1 ،
خداوند از زکات به تطهیر انسان تعبیر میکند .مردم آلوده به
اسارت مال هستند و این تعلّق نفس به مال ،نوع آلودگی و
اسارت است .خداوند میخواهد انسان را آزاد کند و در
اسارت مال قرار نگیرد .مال باید در خدمت انسان باشد ،نه
انسان در خدمت مال .مثالی میزنند که آب زیر کشتی
موجب نجات کشی است ،اما آب درون کشتی موجب غرق و
هالکت آن .مال به معنای عام ،باید در خدمت انسان باشد
چه پول ،چه نقدینگی ،چه ساختمان ،چه باغ و کارخانه و
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شرکت تجاری و هر چه مظهر ثروت است .نگاه به ثروت باید
به گونه ای باشد که ثروت در خدمت انسان باشد(مصباحی
مقدم و زریباف.)42 ،13۹4 ،
انفاق بر پدر ،مادر ،بستگان ،یتیمان ،مساکین و در راه
ماندگان
عمربن جموح -که مرد ثروتمندی بود -از پیامبر(ص)پرسید:
اگر بخواهیم در راه خدا انفاق کنیم ،از چه چیزی باید
بدهیم؟ خداوند در آیه215سوره بقره پاسخ داد«:از تو سؤال
مىکنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو :هر خیر و نیکى(و سرمایه
سودمند مادى و معنوى) که انفاق مىکنید ،باید براى پدر و
مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه
باشد ».و هر کار خیرى که انجام دهید ،خداوند از آن آگاه
است(.الزم نیست تظاهر کنید ،او مىداند)»(مکارم شیرازی،
 ،1374ج.)103 ،2
این آیه ،راه حل مناسبی برای ریشه کن کردن مشکل
اجتماعی فقر ارائه کرده است .خداوند در جواب به این سوال
که به چه کسی باید انفاق کرد به ترتیب والدین ،اقوام،
خویشان ،یتیمان ،فقرا و در راه ماندگان را معرفی میکند.
بدیهی است اگر مسلمانان می توانستند به طور کامل به
همین یک آیه عمل کنند ،هیچ فقیر مسلمانی باقی نمیماند
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زیرا در این چرخه فقر به صورت اَالَقرَبُ فَاالَقرَب از جامعه
زدوده میشود(عزیزی ابرقویی.)53 ،13۹1 ،
آیه  273سوره بقره میفرماید(«:انفاقِ شما ،مخصوصاً
باید)براى نیازمندانى باشد که در راه خدا ،در تنگنا قرار
گرفتهاند(و توجّه به آیین خدا ،آنها را از وطنهاى خویش
آواره ساخته و شرکت در میدانِ جهاد ،به آنها اجازه نمىدهد
تا براى تأمین هزینه زندگى ،دست به کسب و تجارتى
بزنند)نمىتوانند مسافرتى کنند(و سرمایهاى به دست آورند)و
از شدّت خویشتندارى ،افراد ناآگاه آنها را بىنیاز مىپندارند
امّا آنها را از چهرههایشان مىشناسى و هرگز با اصرار چیزى
از مردم نمىخواهند(.این است مشخّصات آنها!)و هر چیز
خوبى در راه خدا انفاق کنید ،خداوند از آن آگاه است».
در آیه فوق ،بهترین مواردی که در انفاق در آنجا باید صورت
بگیرد ،بیان شده است .این افراد کسانی هستند که دارای
سه خصلت هستند .اول ،فقرایی هستند که در راه خدا
محصور شده و در تنگنا قرار گرفته اند یعنی کسانی که به
خاطر اشتغال به جهاد در راه خدا و نبرد با دشمن و
یادگیری فنون جنگی یا تحصیل علوم الزم دیگر ،از تالش
برای معاش و تامین هزینه زندگی باز ماندهاند که یک نمونه
روشن آن ،اصحاب صُفّه ،در عصر پیامبر اکرم بودند .در
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دومین توصیف از آنان میفرماید :افراد نادان و بی اطالع آنها
را از شدت عفاف غنی میپندارند .این نیازمندان با شخصیت
قابل شناخت هستند و آنها را از چهرههایشان میشناسی،
یعنی آنها گرچه سخنی از حال خود نمیگویند ولی در
چهرههایشان نشانههایی از رنجهای درونی وجود دارد که
برای افراد فهمیده آشکار است؛ رنگ رخساره خبر میدهد از
سر درون .در سومین توصیف آنها میفرماید :آنها چنان
بزرگوارند که هرگز چیزی با اصرار از مردم نمی خواهند.
قرض حَسَن
برخی گفتهاند« :حَسَن» از مصدر «حُسن» و ضد
قبیح(زشتی) است که در فارسی به معنی زیباست .در بیان
قرآن کریم ،حسن مقابل زشتی و گناه قرار میگیرد .بر این
اساس می توان از قرض حسن در زبان فارسی به وام نیکو یا
زیبا تعبیر کرد اما برخالف تصور مراد از قرض حسن در
قرآن ،همان انفاق در راه خدا است(مصطفوی ،1371 ،ج:11
.)238
فردی که قرض حسن میدهد از لذت بردن از مال خود و
منفعت آن ،صرف نظر میکند و مال خود را برای مدتی به
تملیک دیگری در میآورد؛ در نتیجه ،قرض حسن نیز نوعی
انفاق است.
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صدقه
در قرآن صدقه ،عبارت از بخشیدن واجد شرایط تام و کاملی
است که از مصادیق آن بذل و بخشش مال به صورت
مستحبی به فقرا و مساکین در جهت رضای خدا است که از
سر صدق و راستی انجام میگیرد(مصطفوی ،1371 ،ج،6-5
 .)317صدقه در اصل لغت به معنای خیرخواهی و مودّت یا
برادری است(االزهری1۹64 ،م ،ج.)352 ،8
در آیه10سوره منافقون ،صدقه همان انفاق تلقی شده است:
از آنچه به شما روزى دادهایم انفاق کنید ،پیش از آنکه مرگ
یکى از شما فرا رسد و بگوید« :پروردگارا! چرا(مرگ) مرا
مدت کمى به تأخیر نینداختى تا(در راه خدا) صدقه دهم و از
صالحان باشم؟!» در اینجا ابتدا خداوند برای بخشش در راه
خود از «اَنفقوا» استفاده کرده و در آخر آیه ،واژه مترادف آن
یعنی صدقه دادن «اَصَدَّقُ» که نشانه صداقت ایمان است را
به کار برده و شاید صدقه بهترین نمونه انفاق در راه خداست
چرا که شخص محتضر که به بصیرت نظر دست یافته از
خداوند تمنای چیزی درست صدق دادند نمی کند.
عالمهطباطبایی در تفسیر المیزان صدقه را یکی از انواع
انفاق بر می شمارد(طباطبایی1417 ،ق ،ج 45 ،12و ج،8
 )211مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان ،نذر و صدقه
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را از انواع انفاق میداند و درباره تفکیک انواع انفاق معتقد
است نذر همان انفاق واجب است و صدقه ،انفاق مستحب و
زکات نیز یکی از انواع انفاق است(عزیزی ابرقویی:13۹2 ،
.)40
وقف
در کتاب«شـرایع» آمده وقف یعنی عقدی کـه ثمرهاش
حبس اصل و آزاد گذاشتن منافع است و کتاب«دروس»
وقف را به «صدقة جاریة» تعریف کردهاست(مهتدی،1334 ،
.)3۹
یکی از انواع انفاق ،وقف است .از امام صادق(ع) منقول است
که :18از چیزهایی که پس از مرگ برای انسان ثواب خواهد
بود ،صدقهاى(هزینهگذارى در راه خیرى -فردى یا اجتماعى)
است که در زمان زنده بودن خود وقف کرده است ،و پس از
فوتش نیز به آن عمل مىشود و مالى که براى امور خیر وقف
کند و از ارث خود خارج سازد(حکیمی ،1380 ،ج.)172 ،6
هدیه(هبه) و ولیمه

 18لَيسَ یَتبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا
فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ(...ابن حیون1385 ،ق ،ج.)340 ،2
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یکی دیگر از مصادیق انفاق ،هدیه و ولیمه دادن است .هدیه
و ولیمه دادن به فقرا اختصاص ندارد(نوری افشان،138۹ ،
 .)30هدیه دادن موجب قرب به صفت «وهّاب» می-
شود(رجحان.)15۹ ،13۹1 ،
در روایات متعددی به هدیهدادن سفارش شده و اثرات نیکی
برای آن شمرده شده است .رسول اکرم(ص) فرمودند:
«تَهادَوا فإنَّ الهَدِیَّةَ تَسِلُّ السَّخائمَ و تُجلی ضَغائنَ العَداوَةِ وَ
األحقادِ»(کلینی1407 ،ق ،ج )143 ،5یعنی :براى یکدیگر
هدیه ببرید؛ زیرا هدیه بد خواهى ها را [از دل ها ]بیرون مى
کشد و کینه هاى دشمنى و نفرت ها را برطرف مى کند .و
«تَهادوا تحابّوا فإنّ الهدیّة تضعّف الحبّ و تذهب بغوائل
الصّدر»(پاینده )3۹2 ،1382 ،یعنی :به یکدیگر هدیه بدهید
تا رشته محبتتان استوار شود زیرا هدیه محبت را بیافزاید و
کینه و کدورت را از میان ببرد .جالب است که در این روایت
و بسیاری از روایات دیگر «تَهادوا» از باب مفاعله ،یعنی هدیه
دادن دوطرفه بکار رفته است(کلینی1407 ،ق  ،ج 144 ،5و
ابن بابویه1413 ،ق ،ج 2۹۹ ،3و ابن بابویه ،1362 ،ج27 ،1
و ابن بابویه1378 ،ق ،ج 2۹ ،2و حلوانی1408 ،ق 1۹ ،و
مجلسی ،1403 ،ج 166 ،74و ج.)207 ،7۹
به هدیه دادن به خانواده نیز تاکید فراوان شدهاست از جمله
امام علی ع میفرمایند که هر روز جمعه مقدارى میوه به
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خانواده خود هدیه دهید تا از آمدن جمعه خوشحال
شوند(کلینی1407 ،ق ،ج 2۹۹ ،6و علی بن موسی الرضا(ع)،
1406ق .)355 ،هدیه آوردن از مسافرت(سوغاتی) نیز
سفارش شده است :هر گاه یکى از شما به سفر رفت ،در
بازگشت حتى اگر شده یک قطعه سنگ براى خانوادهاش
هدیه و تحفه بیاورد(طبرسی1412 ،ق 266 ،و مجلسی،
1403ق ،ج.)283 ،73
رسول اکرم(ص) یکی از توصیههای هدیه دادن را به مشقت
نینداختن خود بیان کردهاند و سفارش کردهاند که هدیه را
بپذیرید :از شرافت و بزرگوارى مرد نسبت به برادر مسلمانش
این است که هدیهاش را قبول کند ،و از آنچه دارد به او
هدیه دهد ،و خود را به خاطر او به مشقّت نیاندازد .من
کسانى را که خود را به زحمت اندازند ،دوست ندارم(طبرسی،
1385ق.)21۹ ،
امام علی(ع) در ازدواج خود با حضرت زهرا(س) تقریباً تمام
مردم مدینه –اعم از غنی و فقیر -را ولیمه دادند(مجلسی،
1403ق ،ج )۹4-۹5 ،43و امام کاظم(ع) در ولیمهی یکی از
فرزندان خود ،سه روز اهل مدینه را غذا داد و در دیگهای
بزرگ در مساجد و بازارها حلوا پخش کردند(کلینی،
1407ق ،ج.)281 ،6
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در امالیصدوق آمدهاست :قربانی باید به سه قسمت تقسیم
شود .یکی به مصرف قربانی دهنده برسد؛ یک سوم آن هدیه
داده شود و در میان خویشان ،همسایگان و دوستان و
آشنایان تقسیم شود و قسمت باقی مانده به فقرا صدقه داده
شود(ابن بابویه1400 ،ق .)651 ،از این رو ،کسانی که تمام
قربانی خود را به فقرا صدقه می دهند و یا همهی آن را
صرف خویشان و آشنایان می کنند ،همگی دچار اشتباه
شدهاند زیرا این تقسیمبندی همزمان در برگیرنده نکات
مختلف و ظریفی است که در بخش آثار انفاق خواهد آمد.
از برخی هدایا نیز منع صورت گرفته است .مانند هدیهی
مصانعه یا رشوه .هدیه مصانعه ،آن است که آورنده آن
انگیزهای جز ظاهرسازی ندارد .این ظاهرسازی به دلیل
رودربایستی ،خودنمایی یا برای کارسازی یا رشوه و مانند آن
است.بدترین نوع هدیه مصانعه آن است که انگیزه آن
کارسازی است .این هدیه چیزی جز رشوه نیست .هدیههایی
که برای کارمندان دولت یا مسئوالن و صاحب منصبها به
منظور کارسازی میبرند ،از این قبیل است .این گونه هدایا
در روایات اسالمی ،رشوه ،ربا و خیانت نام گرفته و به شدّت
نکوهش و حرام دانسته شده است« .هدایا العمّالِ غَلول»
یعنی هدایای کارگزاران و کارمندان ،خیانت است(ابن
ادریس1410 ،ق ،ج.)178 ،3
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انفاق بر جهاد در راه خدا
برخی آیات قرآن اختصاص به انفاق در جنگ و جهاد با
دشمنان خدا دارد .از آن جمله :آیه۹1و121سوره توبه و
آیه1۹5سوره بقره هستند .از محتوای آیات مذکور چنین
برداشت میشود که انفاق در جنگ و جهاد با دشمنان خدا
کار بسیار پسندیدهای است؛ عالوه بر این از عبارت «اذا
نصحوا اهلل و رسوله» چنین استنباط میشود که پشتیبانی
مجاهدان راه خدا و حمایت های معنوی آنان نیز برای
کسانی که قدرت جنگ و جهاد و کمک مالی ندارند به عنوان
انفاق در راه خدا محسوب میشود(بحرانی1415 ،ق ،ج،2
.)824
انفاق در سفر حج ،زیارت کربال و زیارات
امام صادق(ع) میفرماید :درهمی که در حج هزینه میکنی،
از بیست هزار درهم که در راه حق خرج میکنی ارزشمندتر
است(کلینی1407 ،ق ،ج.)255 ،4
همچنین براساس آیه36سوره حج« ،بُدن» به معنی شتر
بزرگ و چاق و گوشت دار است و از آنجا که چنین حیوانی
برای مراسم قربانی و اطعام فقرا و نیازمندان مناسبتر است
مخصوصاً روی آن تاکید شده است؛ خداوند به آن دستور
داده و میخواهد به وسیله قربانی کردن آن به پیشگاه او
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تقرب جویند .مراد از «قانع» کسی است که اظهار گدایی
نمی کند و اگر کسی به او چیزی ببخشد اظهار نارضایتی
نمیکند و «معتر» کسی است که گدایی خویش را ابراز می
کند .این آیه قربانی در حج و اطعام قانع را از مصادیق انفاق
میداند و اساساً هزینه کردن برای انجام حج ،در راه خداست
زیرا حج یعنی گذشتن از مال و انفاق کردن در راه رسیدن به
کعبه مقصود و زیارت دیار یار که از آن به عنوان طاعت مالی
و گذشتن از دنیا یاد کرده اند(نجفی ،ج.)214 ،17
ثواب زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) طبق برخی روایت از حج
نیز باالتر است .مثالً در روایت امام صادق(ع) دارد که هرکس
به زیارت قبر امامحسین(ع) برود در حالی که عارفاً بحقه
باشد ،مانند کسی است که صد حج همراه پیامبر انجام داده-
است(ابن قولویه .)162 ،1356 ،وقتی ثواب زیارت حضرت
اینچنین است ،آیا کسی که در راه زیارت ایشان هزینه می-
کند یا دیگری را به این زیارت میفرستد ،بدون اجر خواهد
بود؟
صفوان جمّال ،در حدیثی طوالنی گفت به امامصادق(ع)
عرض کردم :شخصی که نزد امامحسین(ع) نماز می خواند
چه ثوابی دارد؟ حضرت فرمود :هرکه دو رکعت نماز نزد آن
حضرت بخواند  ،از خداوند متعال چیزی نمی خواهد جز این
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که خداوند آن را به او می دهد ...عرض کردم :کسی که
دیگری را مهیّای سفر به سوی آن حضرت می کند و خود به
سبب بیماری و مرضی که به آن مبتال شده خارج نمیشود ،
چه ثوابی دارد ؟ حضرت فرمود :خداوند متعال در برابر هر
درهمی که خرج می کند به اندازه ی کوه اُحد ،حسنه به او
می دهد و به او چند برابر آنچه خرج نموده عوض می دهد و
آن بالیی که فرود آمده  ،از او برمی گرداند و آن بال دفع
میشود و مالش حفظ می گردد(ابن قولویه.)12۹ ،1356 ،
در نتیجه همانند سفر حج و  -حتی بیشتر از آن -تخصیص
دادن منابع مالی برای زیارت کربال ممدوح و دارای اثرات
نیکی است؛ بطور کلی تخصیص منابع مالی برای زیارت
ائمه(ع) و اولیای الهی دارای اجر و شایسته است.
انفاق در یاری دین خدا
قرآن در آیه7سوره منافقون ،یکی از ویژگیهای منافقون را
چنین بیان میکند« :اینها کسانى هستند که مىگویند« :به
افرادى که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده
شوند!»(غافل از اینکه) خزاین آسمانها و زمین از آن
خداست ،ولى منافقان نمىفهمند!» .چنین برداشت میشود
که یکی از مصادیق انفاق ،حمایت از یاران رسول خدا و رهبر
جامعه اسالمی است که همیشه عمل به آن موجب تقویت
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مسلمانان و جامعه اسالمی میشده و ترکش نیز به تضعیف
آنها میانجامیده است(عزیزی ابرقویی.)61 :13۹1 ،
آثار انفاق
بیتردید توجه به آثار تخصیص منابع مالی شخصی در قالب
انفاق ،نقش مهمی در تشویق تخصیص منابع مالی شخصی
به انفاق دارد و از طرفی ما را با اثرات طبیعی و تکوینی این
عمل آشنا میسازد؛ از این رو در این قسمت مختصراً به آثار
انفاق پرداخته میشود.
تقرب به خداوند متعال و ورود به رحمت الهی
براساس آیه۹۹سوره توبه

1۹

یکی از نتایج انفاق ،تقرب به

خداوند متعال و ورود در رحمت الهی است .در این آیه می-
خوانیم :گروهى از عربهاى بادیهنشین ،به خدا و روز رستاخیز
ایمان دارند و آنچه را انفاق مىکنند ،مایه تقرّب به خدا ،و
دعاى پیامبر مىدانند آگاه باشید اینها مایه تقرّب آنهاست!
خداوند بزودى آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت به
یقین ،خداوند آمرزنده و مهربان است.

...« - 19وَ یَتَّخِذُ مَا یُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنهَّا قُرْبَةٌ
لَّهُمْ سَ ُيدْخِلُ ُهمُ اللَّ ُه فىِ رَحْمَتِ ِه»...
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انفاقکننده با انفاق ،به اسمای حسنای الهی مانند(غنی،
وهّاب و معطی) تقرّب میجوید(رجحان.)15۹ ،13۹1 ،
برطرف شدن خوف و اندوه
براساس آیه262سوره بقره ،20یکی از آثار مهم انفاق برطرف
شدن حزن و اندوه است .این اثر هم مربوط به دنیاست و هم
مربوط به آخرت(واعظی نژاد .)235 ،137۹ ،جمله «وَ ال
خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ» اشاره به این است که آنها
هیچ نوع نگرانى نخواهند داشت ،زیرا خوف ،نسبت به امور
آینده است و حزن و اندوه ،نسبت به امور گذشته ،بنا بر این
با توجه به اینکه پاداش انفاق کنندگان در پیشگاه خدا
محفوظ است ،نه از آینده خود در رستاخیز ترسى دارند و نه
از آنچه در راه خدا بخشیدهاند ،اندوهى به دل راه مىدهند.
بعضى نیز گفتهاند آنها ترسى از فقر و کینه و بخل و مغبون
شدن ندارند و نه غمى از آنچه انفاق کردهاند(مکارم شیرازی،
 ،1374ج.)31۹ ،2
برکت مال و ثروت
یکی از آثار و فواید دنیوی انفاق ،برکت مال و ثروت انسان
است .انفاق کردن در راه خدا نه تنها موجب کاهش مال
« - 20الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فىِ سَبِيلِ ال َّلهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنًّا وَ لَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ
عِندَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَ ْوفٌ عَ َليْهِ ْم وَ لَا هُمْ يَ ْحزَ ُنون»
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نمیشود بلکه موجب افزایش چند برابری آن است .قرآن
کریم در آیات  17تغابن 261 ،بقره 11 ،حدید و همچنین
آیه 3۹و 40سوره نساء بدین مطلب اشاره دارد(عزیزی
ابرقویی.)152-154 ،13۹1 ،
دفع بالیا و طول عمر
امام صادق ع میفرماید صدقه آشکارا هفتاد نوع بال را دفع و
صدقه پنهانی غضب پروردگار را خاموش میکند(حر عاملی،
140۹ق ،ج 3۹7 ،۹و حرعاملی1414 ،ق ،ج)11۹ ،4و طبق
روایت دیگری از ایشان ،صدقه شب ،غضب پروردگار را
خاموش و صدقه روز عمر را زیاد میکند(ابن بابویه1406 ،ق،
.)144
جلب قلوب و محبت
امام علی(ع) میفرماید«:از کسانى در شگفتم که با مال خود
بندگانى مىخرند ،ولى با کار نیک خود به خریدن آزادگان
نمىپردازند(حکیمی ،1380 ،ج .)342 :2مواردی مانند هدیه،
ولیمه و  ...میتوانند مصادیقی از معروف باشند که موجب
جلب محبت میشوند.
نیل به بر و تقوی و رشد انفاق کننده
از نظر قرآن کریم در آیه۹2سوره آل عمران ،انسان به مقام
ابرار نخواهد رسید مگر این که از آنچه دل کندن از آن
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سخت است ،انفاق کند؛ زیرا خودِ او بسیار طالب آن است.
براساس آیه37سوره حج نیز هنگامی که یک فرد در راه خدا
قربانی کند و فقیر و مسکین را از آن بهرهمند سازد ،این نه
برای رساندن آن گوشت و خون ها به خداوند ،بلکه با هدف
به بزرگی یاد کردن خداوند و ایجاد تقوی است(نوری افشان،
.)17 ،138۹
پاداش عظیم و اجر اخروی
در بخشی از آیه7سوره حدید آمده است که«:فَالَّذِینَ آمَنُوا
مِنْکُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ»؛ توصیف اجر به بزرگى،
اشارهاى به عظمت الطاف و مواهب الهى ،و ابدیت و خلوص و
دوام آن است ،نه تنها در آخرت که در دنیا نیز قسمتى از
این اجر بزرگ عائد آنها مىشود(بابایی ،1382 ،ج.)۹7 ،5
براساس آیه40سوره نساء نیز اگر کار نیکى(مانند انفاق) انجام
شود ،خداوند متعال آن را مضاعف مىنماید ،و پاداش
عظیمی از طرف خود در برابر آن مىدهد.
گاه انفاق در مجموعهای از اعمال پسندیده میآید که ارزش
آن را نیز دوچندان میکند .بنابر آیه30-2۹فاطر ،مجموعهی
اعمال پسندیده ای مثل تالوت کتاب خدا برپا داشتن نماز و
انفاق مستمر سه ثمر دارد اول ،پرداخت کامل پاداش افزون
بر فضل الهی غفران؛ دوم ،پوشاندن و محو گناهان و سوم،
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شکر و سپاسگزاری خداوند .مجموعهی این اعمال با عنوان
«تجارت کساد نشدنی» یاد شده است .بر اساس
آیات15تا17سوره سجده ،مومنان دارای خصوصیاتی هستند
که موجب پاداش شگفتآور میشود؛ پاداشی که هیچکس
نمیداند چیست؛ قیدهای بی اطالعی همگان از این پاداش و
پنهانی بودن و چشم روشنی بودن آن ،نشان دهندهی
عظمت آن است .از جمله اعمالی که این دسته انجام می-
دهند این است که از آن چه رزق و روزی ایشان است انفاق
میکنند .در سوره رعد آیات23و 24قرآن انفاق سرّی و علنی
از رزق را یکی از ده صفت اولواااللباب بیان میکند .خداوند
پس از بیان صفاتشان ،میفرماید که سرانجام نیک و سرای-
باقی برای آنان است(عزیزی ابرقویی.)157-160 :13۹1 ،
حمایت از طبقات پایین جامعه
عالمه طباطبایی ذیل آیات261تا274سوره بقره ،غرض از
انفاق را حمایت از طبقات پایین و کم شدن اختالف میان
اقشار مختلف جامعه از جهت ثروت و نعمت های مادی
میدانند .از طرفی توانگران جامعه اسالمی نیز از تظاهر به
ثروت و تجمل و آرایش ظاهری در امور زندگی مثل خانه،
پوشاک ،ماشین و ...تحت عنوان اسراف و تبذیر نهی شده-
اند(طباطبایی1417 ،ق ،ج .)383 ،2پس یک فرد از جامعه
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که عضوى از یک مجموعه است ،اگر دچار فقر و احتیاج شد
و ما با انفاق خود وضع او را اصالح کردیم ،هم دل او را از
رذائلى که فقر در او ایجاد مىکند پاک کردهایم و هم چراغ
محبت را در دلش ایجاد نمودهایم و هم زبانش را به گفتن
خوبیها به راه انداختهایم و هم او ر ا در عملکردش نشاط
بخشیدهایم و این فوائد عاید همه جامعه مىشود ،چون همه
افراد جامعه بههم مربوط هستند(طباطبایی ،1374 ،ج،2
.)5۹5
ایجاد همدلی و صمیمیت در اجتماع
در موضوع انفاق ،عالوه بر فرامین فراوان در مورد خاص فقرا،
عموم مردم بویژه خویشان ،همسایگان ،دوستان و آشنایان -
اعم از فقیر و غنی -نیز در توصیه های اسالم مورد توجه قرار
گرفتهاند؛ به نوعی میتوان ادعا کرد که وجوه مالی در اسالم
فقط متعلق به فقرا نیست و مردم عادی حتی توانمندان
جامعه نیز حق بهرهمند شدن از آن را دارند .سفارش اسالم
در مورد هدیه به اشخاص و ولیمه از این جمله است که در
آن به هیچ وجه قید فقیر بودن گیرنده مطرح نیست .از اثرات
مهم دیگر انفاق ،بوجود آمدن امنیت اجتماعی ،ایجاد همدلی
و رفع فقر عاطفی میان افراد است که با بخشش و انفاق –
حتی به اغنیا -محقق میشود(نوری افشان.)32-2۹ ،138۹ ،
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چارچوب انفاق در تخصیص منابع مالی شخصی براساس
آموزه های اسالمی
انفاق ،قسمتی از رزق است که با هدف قرب الهی به
مستحقین

آن

پرداخت

میشود.

نگرش

ها

و

اعتقاداتی(ورودیها) که بر انفاق اثرگذارند عبارتند از نگاه به
ارزشها ،مالکیت حقیقی خداوند ،توحید ،معاد ،اصالت فرد و
جامعه ،از بین نرفتن آنچه انفاق میشود و بازگشت کاملش و
وضعیت انفاقکننده .در فرآیندانفاق دو موضوع مطرح می-
شود :آداب و مصادیق انفاق .در آداب انفاق مباحث انفاق با
نیتی خالص و الهی ،کیفیت مالى که باید انفاق شود ،میزان
انفاق ،انفاق پنهانی و آشکارا ،انفاق بدون منت و آزار و عدم
قبول انفاق منافقین مطرح میشوند؛مصادیق عبارتنداز:نفقه و
انفاق بر همسر و خانواده ،خمس ،زکات،قرض حَسَن،
صدقه،زکاتمستحبی ،هدیه(هبه) و ولیمه ،انفاق بر
پدر،مادر،بستگان ،یتیمان ،مساکین و در راه ماندگان ،انفاق
بر جهاد در راه خدا ،در یاری دین خدا ،در سفر حج ،زیارت
کربال و زیارات .آثار(خروجیهای) انفاق نیز عبارتنداز :رضایت
خدا و تقرّب به او اسماءالحسنی مانند«غنی ،وهّاب و
مُعطی»-بهعنوان هدف اصلی انفاق -و ورود به رحمت الهی،
برطرفشدن خوف و اندوه ،برکت مال و ثروت ،دفع بالیا و
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طول عمر ،جلب قلوب و محبت ،نیل به بر و تقوی و رشد
انفاق کننده ،پاداش عظیم و اجر اخروی ،حمایت از طبقات
پایین جامعه و ایجاد همدلی و صمیمیت در اجتماع .بنابراین
چارچوب انفاق در تخصیص منابع مالی شخصی براساس
آموزههای اسالمی عبارت است از:
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منابع
.1
.2

.3
.4

.5

قرآن کریم
مصطفوی ،سیدحسن ،1371 ،التحقیق فی کلمات
القرآن الکریم ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.
طبرسی ،فضل بن حسن ،1372 ،مجمع البیان فی
تفسیر القرآن ،تهران ،ناصرخسرو.
طباطبایی ،محمدحسین1417 ،ق ،المیزان فی
تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى جامعهى
مدرسین حوزه علمیه قم.
کلینى ،محمد بن یعقوب بن اسحاق1407 ،ق،
الکافی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة.

 .6االزهری ،عبدالسالم محمد هارون1۹64 ،م ،تهذیب
اللغة ،قاهره ،الدار المصریة للتالیف و الترجمة.
 .7حر عاملى ،محمد بن حسن140۹ ،ق ،وسائل
الشیعه ،قم ،مؤسسة آل البیت علیهم السالم.

 .8حر عاملى ،محمد بن حسن1414 ،ق ،هدایة األمة
إلى أحکام األئمة علیهم السّالم ،مشهد ،آستانة
الرضویة المقدسة ،مجمع البحوث اإلسالمیة.
 .۹حلی ،حسن بن یوسف ،1377 ،ترجمه تبصرة
المتعلمین فی احکام الدین ،ابوالحسن شعرانی،
تهران ،کتابفروشی اسالمیة.
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 .10ابن بابویه ،محمد بن على1406 ،ق ،ثواب األعمال و
عقاب األعمال ،قم ،دار الشریف الرضی للنشر.
 .11ابن بابویه ،محمد بن على1413 ،ق ،من ال یحضره
الفقیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.

 .12علی بن موسی الرضا(ع)1406 ،ق ،فقه ]منسوب بـ[
الرضا(ع) ،مشهد ،مؤسسة آل البیت علیهم السالم.
 .13ابن بابویه ،محمد بن على ،1362 ،الخصال ،قم،

جامعه مدرسین.
 .14ابن بابویه ،محمد بن على1378 ،ق ،عیون اخبار
الرضا(ع) ،تهران ،جهان.
 .15حلوانى ،حسین بن محمد1408 ،ق ،نزهة الناظر و
تنبیه الخاطر ،قم :مدرسة اإلمام المهدی عجل اهلل
تعالى فرجه الشریف.
 .16مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى1403 ،ق،
بحاراالنوار ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.

 .17طبرسى ،حسن بن فضل1412 ،ق ،مکارم االخالق،

قم ،شریف رضی.
 .18ابن بابویه(صدوق) ،محمد بن علی1400 ،ق ،امالی
الصدوق ،بیروت ،موسسة االعلمی للمطبوعات.
 .1۹طبرسی ،علی بن حسن1385 ،ق ،مشکاة األنوار فی
غرر األخبار ،نجف ،حیدریة.
501

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

 .20ابن ادریس ،محمد بن احمد1410 ،ق ،السرائر
الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .21سیوطی ،جالل الدین عبدالرحمن1404 ،ق ،الدُّر
المنثور فی التفسیر بالماثور ،بیروت ،دارالمعرفة.
 .22عاملی ،زین الدین بن علی(شهید ثانی)1430 ،ق،
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،قم ،دار
التفسیر.
 .23نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم فی شرح شرایع
االسالم ،طهران ،بینا.
 .24ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،1356 ،کامل الزیارات،
نجف ،دار المرتضویة.
 .25بحرانى ،سید هاشم بن سلیمان ،1374 ،البرهان فی
تفسیر القرآن ،قم ،بنیاد بعثت.
 .26ابن حیون ،نعمان بن محمد مغربى1385 ،ق ،دعائم
اإلسالم ،قم ،مؤسسة آل البیت علیهم السالم.
 .27حکیمی ،محمدرضا ،1380 ،الحیاة ،احمد آرام،
تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى.
 .28مکارم شیرازی ،ناصر .ترجمه قرآن(مکارم) ،قم:
دارالقرآن الکریم.1373 ،

 .2۹عباسی ،محمود ،1381 ،قانون مدنی ،تهران،
حقوقی.

 .30پاینده ،ابوالقاسم ،1382 ،نهج الفصاحة ،تهران،
دنیای دانش.
502

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

 .31مکارم شیرازی ،ناصر ،1374 ،تفسیر نمونه ،تهران،
دار الکتب االسالمیة.
 .32قرائتى ،محسن ،1383 ،تفسیر نور ،تهران ،مرکز
فرهنگى درسهایى از قرآن.

 .33طباطبایی ،محمدحسین ،1374 ،ترجمه تفسیر
المیزان ،سید محمد باقر موسوى همدانى ،قم ،دفتر

انتشارات اسالمى جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم.
 : .34نجفى خمینى ،محمد جواد13۹8 ،ق ،تفسیر
آسان ،تهران ،انتشارات اسالمیة.

 .35بابایی ،احمدعلی ،1382 ،گزیده تفسیر نمونه،
تهران ،دار الکتب االسالمیة.
 .36عزیزی ابرقویی ،ابوالفتح ،13۹1 ،انفاق در قرآن
کریم ،تهران ،دانشگاه امام صادق(ع).

 .37نوری افشان ،مهدی ،138۹ ،چشمههای جوشان،
تهران ،کتاب نیستان.

 .38رجحان ،سعید ،13۹1 ،اصول علم فقه ،تهران،
دانشگاه امام صادق(ع).
 .3۹واعظی نژاد ،حسین ،137۹ ،آیندهای بهتر در پرتو
انفاق ،قم ،انتشارات مهر.
 .40پیغامی ،عادل و مرادی باصیری ،امین ،13۹5 ،سواد
مالی -مالی شخصی و خانوادگی ،تهران ،دانشگاه
امام صادق(ع).
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 .41انصاری ،نصراهلل ،138۹ ،اسالم و مصرفگرایی نوین،
تهران ،پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.

 .42مصباحی مقدم ،غالمرضا و زریباف ،سید مهدی،

 ،13۹4گفتارهایی دربارهی حوزههای معرفتی و

شناختی اقتصاد اسالمی ،تهران ،دانشگاه امام

صادق(ع).

 .43رجایی ،سیدمحمد کاظم و خطیبی ،مهدی،13۹2 ،
شاخص اسراف و معیارهای آن ،قم ،مرکز بین المللی
ترجمه و نشر المصطفی(ص).

44. E. Thomas Garman, Raymond E.
Forgue, 2010, Personal Finance, 10th
edition, Charles Hartford.
45. Jack Kapoor, Les Diabay, Robert J.
Hughes, 2012, Personal Finance,
10tt ttttttt, tttttt-tttt.
46. Lalin Anik, Lara B. Aknin, Michael I.
Norton, Elizabeth W. Dunn, 200۹,
Feeling Good about Giving: The
Benefits(and Costs) of Self-Interested
CharitableBehavior, working paper,
Harvard Bussiness School.
 .47رجایی ،محمدکاظم« ،1386 ،تقاضای بازار اسالمی
در مقایسه با بازار رقابت کامل» ،جستارهای
اقتصادی ،سال چهارم ،شماره هشتم.65-۹8 ،
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 .48مهتدی ،ابراهیم« ،1334 ،وقف» ،کانون وکال ،شماره
.3۹-48 ،42
 .4۹شمس ،شهاب الدین و زهرا زمانی نیا،13۹4 ،
«بررسی نقش مالی شخصی در تامین مالی کسب
وکارهای کارآفرینانه در شرایط اقتصادی
مقاومتی» ،همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار،
مازندران ،مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت
دانشگاه مازندران.
 .50هراتیان ،هادی« ،13۹4 ،مشاوره مالی هوشمند
شخصی با استفاده از نقشه ذهنی مالی» ،کنفرانس
بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی،
International Center of
اسپانیا،
)،Academic Communication(ICOAC
.Universitat Autonoma De Barcelona
51. Investopedia. Retrieved 7 April 2012.
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بورس ،صکوک اسالمی و اقتصاد مقاومتی
مجید رضوانی دوانی ،مرتضی رضایی :هیأت علمی دانشگاه مفید

مقدمه
تقویت اقتصاد داخلی  ،استقالل اقتصادي و توسعه و پیشرفت

سالهاست با عبارات گوناگون در میان شعارهاي کشورهاي
جهان سوم طنینانداز است و کشورهاي عقبمانده براي رسیدن

به شرایط پایدار اقتصادي تالشهاي فراوانی را انجام دادهاند،
البته در یکصدسال اخیر فقط اندکی از دهها کشورِ درحال

توسعه توانسته خود را از کمند عقبماندگی نجات دهد .عمده
کشورهاي مذکور با حمایت کشورهاي صنعتی توانستهاند گام
مذکور را بهخوبی بردارند .تحوالت کره جنوبی و مالزي داراي
قابلیت بررسی در این زمینه است .از سویی کشورهاي ژاپن،

آلمان ،ایتالیا و آمریکا در قرن  19توانستند با جداشدن از
قدرتهاي برتر آن زمان (انگلیس و فرانسه) اقتصاد فعال و
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قدرتمندي را براي خود پایهریزي کنند بهگونهاي که حتی
جنگهاي مخرب جهانی اول و دوم نیز نتوانست آلمان و ژاپن
و ایتالیا را از صحنه قدرت جهانی خارج کند و آنها توانستند

در مدت کمی پس از شکست در جنگ دوباره خود را بازیابند.
باید گفت اقتصادهاي قدرتمند امروزي که میتوانند در مقابله

با بحرانهاي اقتصاد بهصورت فعال عمل کند و از پویایی و

انعطاف الزم برخوردار بوده و مشکالت اقتصادي را با سالح
علم برطرف کنند داراي واقعیت انعطاف پذیري ،پویایی وتاب
آوري است که تمامی کشورهاي درحالتوسعه خواستار وصول
به آن هستند .

جامعه ایران بنا گذاشته راه پیشرفت و توسعه کشور را با تکیه
بر تواناییهاي فکري و فرهنگی و بنیانهاي اقتصادي خود رقم
بزند .انقالب اسالمی بر این باور شکل گرفت وآن را نهادینه
کرد .استقالل کشور در گرو برخورداري از قدرت چانهزنی زیاد
در قبال معارضان است .کشور ایران سالهاست تحریمهاي
اقتصادي متعددي را تحمل کرده و فراز و نشیب زیادي به

خود دیده است .در دوران جنگ و پس از آن ،گرچه اشکال
تحریم تفاوت پیدا کرده ولی هیچگاه تعطیل نشده و به

بهانههاي مختلفی سیاست تحریم اقتصادي و یا فشار اقتصادي
به صورت مستمر اعمال شده است.جامعه انقالبی براي رسیدن

به تعالی خود الزم است با مشکالت متعدد مقابله کند؛

مشکالتی از قبیل تحریم ،محاصره،بحرانسازي ،ترور،
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جنگافروزي ،ناامنی و دهها شکل دیگر مقابله با جوامع انقالبی
که در دستور کار نظام استکباري است و متأسفانه جامعه ایران

پس از پیروزي انقالب اسالمی تمامی اشکال آن را دیده است.
از اینرو در صورتی که انقالب بخواهد به شعارهاي اصیل خود

وفادار بماند و رشد و توسعه واقعی خود را به دست آورد ،راهی
جز مقابله هوشمندانه ندارد .ایران پس از انقالب اسالمی

خیزشی در این زمینه برداشت و حتی شرایط اقتصادي هرچه
سختترمیشد تالش در این جهت بیشتر گشت.برنامههاي
اقتصادي دوران جنگ و پنج برنامه پنجساله ازجمله اقدامات
در این زمینه بوده و هریک سهمی از آن را بر عهده داشته

است .تقویت اقتصاد بومی ،افزایش تولیدات کشاورزي و

صنعتی ،بهبود فنّاوري ،ارتقا سطح علمی کشور و موارد دیگر
همه از این قبیل است .در ایران سالهاست که براي رفاه
عمومی ،عمران و آبادانی ،ارتقاي آموزش و سالمت ،دولت ها

فعالیتهاي زیادي را انجام داده و تالش کرده اند در چارچوب

سیاستهاي اقتصادي و اجتماعی ،کاالي عمومی متعددي را

تولید و در اختیار جامعه قرار دهد؛ ولی به علت وابستگی شدید
درآمدها به درآمد نفت و نوسان زیاد آن مشکالتی براي هزینه
ها رخداده است .نوسان در قیمت و فروش نفت ،نوسان در

هزینههاي دولت بهویژه هزینههاي عمرانی ایجاد کرده که در
دهه اخیر شاهد این امور در افزایش درآمد و کاهش آن

بودهایم و اقتصاد کشور آسیب دیده است.
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پدیده اقتصاد مقاومتی که مدتی است در فضاي اقتصادي
کشور ،جایگاه و منزلتی ویژه براي خود یافته است در پی هدف
تعادل بخشی به اقتصاد و تحقق استقالل اقتصادي حرکت می
کند  .اقتصاد مقاومتی در پی تقویت بنیانهاي اقتصادي ایران
و پویایی و انعطاف آن در تحوالت پیش روست  .در اقتصادي

از جنس مقاومت ،همۀ افراد بر آن هستند تا با حفظ

سرمایههاي موجود ،بر توانمندیهاي امت افزوده و در پرتو حفظ
وحدت اجتماعی ،عرصه را براي دشمنان تنگ نمایند .پیدایش
و گسترش چنین اقتصادي که میتواند یک سیستم به
همپیوستۀ اجتماعی را به وجود آورد ،محصول تالشهاي
دلسوزانۀ رهبران و مردمان یک جامعه است .در این مرحله

هریک از بخشهاي اقتصاد وظایفی به عهده می گیرند .دولت ،
بازار پول  ،بازار سرمایه و بیمه ها و سایر بخشها باید با
هماهنگی در این مسیر عمل کنند .بورس و بازار سرمایه نیز

باید وظایف اصلی خود را (انتقال وجوه  ،توزیع خطر بین
متقاضیان و دارندگان وجوه ،تعیین قیمت و بازده مورد انتظار

دارایی مالی ،نقد کردن سریع دارایی  ،کاهش هزینه اطالعات

، ،تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایههاي کوچک و

بزرگ براي تامین نیازهاي بخش تولید  ،توزیع عادالنهتر منافع
حاصل از فعالیتهاي اقتصادي میان عرضه کنندگان و
متقاضیان و توزیع سود و منافع حاصل از مجموعه عملیات

بین گروههاي زیادي از مردم  ،حمایت از رقابتی شدن
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معامالت و حذف انحصارها ) در این راستا جهت دهد .نوشته
حاضر براي بررسی این امر شکل گرفته که با توجه به سیاست
هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی و وظایف بورس صکوك اسالمی

طراحی شده تا چه حد در این راستا قرار دارد  .به این جهت

ابتدا سیاستهاي اقتصاد مقاومتی مرتبط با وظایف بازار سرمایه
ذکر شده و سپس انواع صکوك طراحی شده و هم راستا بودن

آن تعیین شده است  .روش تحقیق در مقاله تحلیلی توصیفی
مستند بر اطالعات رسمی منتشرشده است و بر اساس منابع
کتابخانهاي و تحلیلهاي صورت گرفته جواب سؤالها داده

میشود.

پیشینه پژوهش
 )1اله مراد سیف (سیف  )1391در مقاله "الگوي
پیشنهادي اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران "
بیان میکند تعابیر مختلفی بیان شده است و  1در
اقتصاد مقاومتی رایج شده است که نزدیکترین آن

تعبیر"فنریت اقتصادي" است که توسط بریگاگلیو
اشاره به توان سیاست ساخته یک اقتصاد براي بهبود
(یا انطباق با) آثار شوکهاي برونزاي مخالف دارد.

بنابراین در این مفهوم دو موضوع توانایی براي بهبود
سریع شوکهاي تخریبکننده و توانایی ایستادگی در

برابر آثار مخرب مورد بحث قرار میگیرد .در این مقاله
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الگوي اقتصاد مقاومتی باتوجه به بیانات مقام معظم
رهبري با چهار مؤلفه اساسی رشد اقتصادي ،عدالت
اقتصادي ،ثبات اقتصادي و فنریت اقتصادي

پیشنهادشده است .راهبردهاي فنریت اقتصادي
شامل راهبردهاي بازدارندگی( مانند استفاده از
ظرفیت کشورهاي بیطرف ،استفاده از طال ،بیمه

داخلی کشتیهاي نفتی ،توسعه مبادالت پایاپاي
تجاري) ،راهبردهاي مقابله و حمایت از تولید ملی با
تأکید بر خودکفایی ،حمایت از شرکتهاي دانشبنیان،

بهبود فضاي کسبوکار ،اجراي اصل ، 44راهبردهاي
جذب و ترمیم و اصالح الگوي مصرف مانند اصالح
الگوي بودجهریزي عمومی و اصالح نظام اداري و

راهبردهاي پخش و تضعیف جهت سهمیهبندي ارز،
حاملهاي

انرژي

و

منابع

یارانهایاست

که

میبایستهمزمان و متناسب با موارد مختلف به کار

گرفته شوند.

 )2سیدحسین میرمعزي(میرمعزي پاییز  )1391در
مقاله خود " اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با تأکید

بر دیدگاههاي مقام معظم رهبري" بیان میکند از
دیدگاه رهبري نظام اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از
نظام اقتصادي اسالم است که در وضعیت تهدید

اقتصادي نظام برانداز دشمن با تغییر اولویتها و اهداف
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نظام اقتصادي و تغییر متناسب با آن در اصول
راهبردي و سیاستهاي کلی نظام پدید میآید .در این

حالت استقالل اقتصادي بر سایر اهداف اولویت مییابد
و طبق آن برخی اصول مذهبی و راهبردي بازتعریف

میشوند و همچنین جهاد اقتصادي بر مسئوالن کشور
و مردم واجب میشود و از این راه بستر مناسب براي
نتیجه بخشی سیاستهاي کلی اقتصادي و تبدیل

تهدیدها به فرصتها فراهم میآید.
 )3ابوالحسنی و بهاروندي( )1392در پژوهش خود ضمن
تعریف ابزار جدید اوراق دوسویه ارزي بیان می کند

که این ابزار منطبق بر سیاست هاي اقتصاد مقاومتی

است و می تواند ریسک هاي ارزي پیش روي اقتصاد
و نظام بانکی را با لحاظ شرایط شرعی پوشش داد .
 )4سیفلو ( )1393در مقاله «مفهوم شناسی اقتصاد

مقاومتی» ،کوشیده است با بیان تقسیم بندي هاي
رایج در علم اقتصاد ،مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را از

طریق تعیین جایگاه آن در پاردایم علم اقتصاد با بهره
گیري از روش تحلیل گفتمان سخنان مقام معظم

رهبري و تحلیل منطقی روشن تر نماید .بنا به ،فرضیه
مقاله ،اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادي متناظر
با مفهوم «تاب آوري اقتصادي» در ادبیات متعارف

است که به «مقاوم سازي» فعاالنه اقتصاد توجه دارد.
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یافته هاي این پژوهش نشان می دهد که بر اساس
بیانات مقام معظم رهبري ،اقتصاد مقاومتی بهترین
تفسیر را در قالب یک راهبرد اقتصادي به خود می

گیرد؛ راهبردي که مقطعی و منفعالنه نیست .

 )5نظرپور و لطفینیا (الف  )1393در مقاله «نقش بورس
اوراق بهادار در تحقق سیاستهاي کلی اقتصاد

مقاومتی» ،با روش توصیفی و تحلیل محتوا ،با
استفاده از منابع معتبر به بررسی این فرضیه میپردازد
که «بورس اوراق بهادار ،از طریق تأمین مالی
شرکتهاي دانشبنیان ،واگذاري بنگاههاي دولتی در
قالب عرضه سهام حمایت از تولید ،عرضه کاالهاي

استراتژیک در بورس تخصصی کاال و بینالمللی شدن
خود ،در تحقق سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی نقش
بسزایی دارد» .از جمله این راهکارها و کارکردهاي
بورس اوراق بهادار ،مواردي همچون ،استفاده از
ظرفیت بازار سرمایه براي تأمین مالی شرکتهاي

دانشبنیان ،هدفمندي یارانهها از طریق سهام حمایت
از تولید ،استفاده از ظرفیت بورسهاي تخصصی کاال

براي تقویت صنعت بستهبندي کاالها ،تقویت بورس
کاالهاي استراتژیک و همچنین گسترش فرهنگ
سهامداري ،به عنوان یکی از شاخصهاي مشارکت
مردمی در اقتصاد اشاره نمود) .؛ ـ عضویت بورس
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اوراق بهادار در سازمانها ،فدراسیونها و انجمنهاي
بینالمللی از جمله ،شرکت بینالمللی تأمین مالی

) (IFCسازمان بینالمللی کمیسیونهاي اوراق بهادار
)(IOSCO

نهادهاي

قانونگذار

صنعت

مالی

)(FINRAسازمان توسعه و همکاري اقتصادي
) (OECDبین المللی  ، 5سازمان توسعه و همکاري
اقتصادي) (OECD؛ شدن بازار سرمایه و بورس اوراق
بهادار کشور ،زمینۀ معرفی ظرفیتها و تواناییهاي
بالقوه کشور به عنوان یکی از عناصر مهم تحقق

اقتصاد مقاومتی را فراهم مینماید؛ بهگونهاي که با
ایجاد بسترهاي الزم در ایجاد ارتباط با نهادها و

شرکتهاي مستقل بینالمللی ،زمینۀ کاهش فشار بر
اقتصاد کشور از سوي استکبار جهانی فراهم میشود".
 )6نظرپور و لطفی نیا (ب )1393در مقاله الگوي مطلوب
تامین مالی شرکتهاي دانشبنیان در چارچوب اقتصاد
مقاومتی با روش توصیفی و تحلیل نشان دادکه تعامل

بازار سرمایه و نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع
مالی الگویی مناسب جهت تأمین مالی شرکتهاي

دانشبنیان در کشور میباشد .نتایج پژوهش نشان
میدهد که استفاده از ظرفیت نظام بانکی در امر
تجهیز منابع به دلیل گستردگی شعبات بانکها در

سراسر کشور و همچنین ظرفیت نهادهاي فعال در
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بازار سرمایه در امر ارزیابی و نظارت طرحهاي تأمین
مالی شده توسط بانکها در قالب الگویی زمینه رفع

مشکل تأمین مالی شرکتهاي دانش -بنیان کشور را
در کوتاهمدت فراهم میکند .

 )7روح اله عبادي ( )1393در مقاله نقش بازار سرمایه و
بورس در تحقق اقتصاد مقاومتی  ،با روش تحلیلی
توصیفی راهکار هایی براي تقویت اثر بخشی بازار

سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می کند.
 )8رضاییدوانی و رضایی ( )1393در مقاله «اقتصاد
مقاومتی و صرفهجویی در هزینههاي عمومی کشور

(بند  16سیاستهاي ابالغی اقتصاد مقاومتی)» ،بیان
کرده اند که سیاستهاي ابالغی اقتصاد مقاومتی در

راستاي تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار براي کشور است
تا در مقابل شوکهاي خارجی صالبت خود را حفظ

نماید .بند  16این سیاستها بر لزوم صرفهجویی در
هزینههاي عمومی کشور تأکید دارد در این مقاله
ضمن مروري بر اندیشههاي اقتصادي اسالم در

خصوص معیارهاي عملکردي دولت با تبیین روند
گذشته ووضعیت فعلی هزینههاي عمومی دولت،

عوامل مؤثر بر هزینهها و راهکارهاي پیشنهادي براي
تقلیل صرفهجویی در منابع عمومی دولت را پیشنهاد

داده است .
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 )9محمد یاقدم و قوام ( )1395نقش بازار پول و سرمایه
در الگوي اقتصاد مقاومتی را مبتنیبر دادههاي سالیانه

 1370-1392بررسی می کند و رابطه علی دو طرفه
بین بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران اثبات می

نماید .بنابراین نتیجه می گیرد با تغییر سیاستگذاري
هر بازار ،می توان بر بازار دیگر تاثیر گذاشت و اگر
یک بازار دچار نوسان شد با تکیه بر ارتباط بیانشده

بین دو بازار با سیاستگذاري در بازار مقابل ،نوسانات
را کنترل و اقتصاد کشور را از بعد تالطم بازار پول و

سرمایه مقاوم ساخت.

)10شاه آبادي و جعفري ( )2017در پژوهش خود نقش
هدایت منابع مالی بازار سرمایه به منظور بازسازي
اقتصاد ایران از دستیابی به رشد پایدار و رشد
اقتصادي در سال هاي  1993تا ، 2014مورد بررسی
و تحلیل قرار می دهند که نتیجه آنست که با افزایش
منابع مالی  ،رشد اقتصادي و تولید ناخالص داخلی

افزایش می یابد.

)11رضا یارمحمدي؛ آذر عادل و غالمرضا مصباحی
مقدم(( 1396در مقاله اي با عنوان " شناسایی و
اولویتبندي معیارهاي تأمین مالی مطلوب در بازار
سرمایه اسالمی از منظر اقتصاد مقاومتی" به جهت
اهمیت شناخت عوامل عمدهاي موثر در تأمین مالی
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طرحها و بنگاهها معیارهاي تأمین مالی مطلوب در
بازار سرمایه اسالمی از منظر اقتصاد مقاومتی در 31

معیار مختلف را احصاء و با توجه به مصاحبههاي
انجام شده با خبرگان این معیارها را از منظر تأمین

مالی کننده ،تأمین مالی شونده ،نهادهاي مکمل و
باالخره از منظر کالن اقتصادي دستهبندي کرده و

براساس روش تاپسیس معیارها رتبهبندي شدند .
اساس این روش ،نتایج تحقیق حاکی از آن است که
معیار ریسک و بازدهی به ترتیب با رتبه  0/77و 0/76
براي سرمایهگذاران از اهمیت باالتري نسبت به سایر

معیارها برخوردار بوده و همچین معیار نقدشوندگی

ابزارهاي تأمین مالی با رتبه 0/70براي نهادهاي
مکمل ،توجیهپذیري تأمین مالی با رتبه  0/71و
همسویی ابزارهاي تأمین مالی با عدالت اقتصادي با

رتبه  0/64بیشترین میزان اهمیت را به خود

اختصاص دادند .

شاخص هاي اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی اشاره به وضعیتی دارد که اقتصاد توانایی
مقابله با هر شرایط سخت را دارد و میتواند سریعاً خود را

بازسازي کند و از فرصت رخ داده استفاده کند و نه تنها تعادل
خود را نگه دارد بلکه زمینه رشد و پیشرفت را براي خود فراهم
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سازد .در این حالت اقتصاد حالت انعطافی دارد و از توان علمی
و تکنیکی باالیی برخوردار است .در وقایع مختلف و نامساعد

خود را بازسازي میکند و مشکل را برطرف میکند و همچنان
سیر پیشرفت خود را ادامه میدهد ،مانند وسیلهاي که در جاده
صاف به خوبی حرکت میکند و در سنگالخ با سیستم تعبیه

شده در ابزارهاي آن میتواند از سنگالخ عبور کند و اگر در

محیط مرطوب یا آبی قرار گرفت با استفاده از تجهیزات حرکت
در آب ،سیر خود را ادامه میدهد .اقتصادهاي توسعه یافته
معموالً پس از گذر از مسیر طوالنی به حالت مذکور رسیدهاند.
در شرایط امروزي اقتصاد آلمان یا ژاپن یا دیگر کشورهاي
توسعه یافته از چنین اقتصادي بهره میبرند ،یعنی بحرانها و

مشکالت را به خوبی و به تدریج طی میکنند .مشکالت را از
قبل شناسایی و برنامه مناسب آن را عملیاتی می کنند .اقتصاد
مقاومتی درسالهاي اخیر از سوي مقام معظم رهبري به عنوان
راه حل اصلی نجات کشور مطرح شده است .ابالغ سیاست

هاي اقتصاد مقاومتی در  29بهمن سال 1392در 24بند که

ابعاد متعددي دارد با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهاي
مقاومت اقتصادي و دستیابی به اهداف سند چشمانداز

بیستساله ،سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردي
جهادي ،انعطاف پذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و
برونگرا زمینه اجراي آن را در کشور بهطور وسیعی فراهم کرد .
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ویژگیهاي مهم اقتصاد مقاومتی ( فراهانی فرد 1395،ص 10

(عبارتند از:

 -1اقتصاد مقاومتی ،اقتصادي مردمی و درصدد استفاده
از ظرفیت هاي مردم در عرصه هاي مختلف اقتصاد

است؛
 -2رویکرد اقتصاد مقاومتی ،جهادي است ؛ به گونه اي
که اگر این روح از سیاست ها و برنامه هاي اقتصاد
مقاومتی گرفته شود  ،تبدیل به سیاست ها و برنامه

هاي معمولی و بی رمق خواهد شد که سنخیتی با
اقتصاد مقاومتی ندارد؛

 -3اقتصادي دانش بنیان ،فرصت ساز و مولد ،پویا و
پیشرو است.
 -4اقتصادي درون زا و برون گرا است ؛ یعنی در عین
اینکه با تأکید بر استفاده از ظرفیت هاي درونی و
تکیه بر کار و سرمایه ایرانی و تقویت تولید ملی می

تواند نیازهاي اساسی خود را فراهم کند؛ اما با دنیاي
بیرونی نیز ارتباط وثیق دارد وضمن استفاده از دانش
و تجربه کشورهاي دیگر تالش می کند محصوالت

خود را قابل رقابت در عرصه بین المللی کند.

 -5اقتصادي انعطاف پذیر است ؛ یعنی با تکیه بر ظرفیت
هاي داخلی  ،قطع وابستگی به درآمدهاي نفتی و

تقلیل وابستگی اقتصادي به کشورهاي دیگر می تواند
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با شرایط مختلف اقتصادي به خصوص شرایط تحریم
سازگار شود؛

 -6اقتصادي عدالت محور است و تمام سیاست ها ،برنامه
ها و اقدامات در آن باید به افزایش عدالت در جامعه
منجر شود؛ اقتصاد مقاومتی با داشتن چنین ویژگی

هایی ضمن مقاوم سازي اقتصاد در برابر تهدیدهاي
نظام سلطه از توان تقویت اقتصاد و تحقق پیشرف

جهشی جامعه اسالمی نیز برخوردار است.

بند هاي  24گانه سیاست هاي ابالغی در قالب ؛ بودجه
دولت،تولید ،مصرف  ،کارایی ،علم و فناوري و توزیع و عدالت

؛ و اهداف هر یک باید مد نظر قرار گیرد و عملیاتی شود:

 -1بودجه دولت (صرفه جویی در هزینههاي عمومی

کشور  -اصالح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم
درآمدهاي مالیاتی -قطع وابستگی بودجه به نفت

 -2علم و فناوري (دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان
در منطقه -افزایش پوشش استاندارد براي کلیه
محصوالت داخلی و ترویج آن

 -3تولید (توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن
مشارکت آحاد جامعه  -رشد بهرهوري در اقتصاد-
حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و
خدمات  -تأمین امنیت غذا و درمان --کاهش
وابستگی درتولید داخلی نهادهها و کاالهاي اساسی-
520

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

 ارتباط هدفمند با خارج --افزایش قدرت مقاومت وکاهش آسیب پذیري اقتصاد --افزایش ذخایر
راهبردي نفت وگاز و افزایش ارزش افزوده انرژي --

 مقابله با ضربه پذیري درآمد حاصل از صادرات نفتو گاز

 -4مصرف(مدیریت مصرف)

 -5توزیع و عدالت (سهمبري عادالنه عوامل در زنجیره
تولید تا مصرف -اجراي هدفمندسازي یارانهها )
 -6کارایی(پاسخگویی به نیازهاي اقتصاد ملی ،ایجاد
ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش

واقعی -تقویت فرهنگ جهادي -شفافسازي اقتصاد و

سالمسازي آن  -شفاف و روان سازي نظام توزیع و
قیمتگذاري و روزآمدسازي شیوههاي نظارت بر بازار)

اهداف فوق از طریق امور ذیل تحقق می یابد
 .1تأمین شرایط و فعالسازي کلیه امکانات و منابع مالی
و سرمایههاي انسانی و علمی کشور
 .2پیشتازي اقتصاد دانش بنیان،

 .3پیاده سازي و اجراي نقشه جامع علمی کشور
 .4ساماندهی نظام ملی نوآوري

 .5افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات
دانشبنیان
 .6تقویت عوامل تولید وتوانمندسازي نیروي کار
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 .7تقویت رقابت پذیري اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین
مناطق و استانها

 .8بکارگیري ظرفیت و قابلیتهاي متنوع در جغرافیاي
مزیتهاي مناطق کشور.

 .9افزایش تولید ،اشتغال و بهرهوري
 .10کاهش شدت انرژي

 .11ارتقاء شاخصهاي عدالت اجتماعی
 .12ارتقاء آموزش ،مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی و تجربه
 .13افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهاي
اساسی(بویژه در اقالم وارداتی)،

 .14اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي

 .15ایجاد تنوع در مبادي تأمین کاالهاي وارداتی

 .16تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با
تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کاال

 .17اصالح الگوي مصرف

 .18ترویج مصرف کاالهاي داخلی

 .19برنامه ریزي براي ارتقاء کیفیت و رقابتپذیري در
تولید

 .20اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف
تسهیل مقررات صادرات و گسترش مشوقهاي الزم
 .21گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و
زیرساختهاي مورد نیاز
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 .22تشویق سرمایهگذاري خارجی براي صادرات
 .23برنامهریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتی،
شکلدهی بازارهاي جدید ،و تنوع بخشی پیوندهاي
اقتصادي با کشورها به ویژه با کشورهاي منطقه

 .24استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتري براي تسهیل
مبادالت در صورت نیاز

 .25ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف
گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدف
 .26توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور

 .27توسعه پیوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و
مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان بویژه

همسایگان

 .28استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهاي
اقتصادي

 .29استفاده از ظرفیتهاي سازمانهاي بینالمللی و
منطقهاي.

 .30انتخاب مشتریان راهبردي صادرات نفت و گاز
 .31ایجاد تنوع در روشهاي فروش .نفت و گاز

 .32مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت و گاز
 .33افزایش صادرات گاز
 .34افزایش صادرات برق

 .35افزایش صادرات پتروشیمی
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 .36افزایش صادرات فرآوردههاي نفتی
 .37حفظ و توسعه ظرفیتهاي تولید نفت و گاز ،بویژه در
میادین مشترك

 .38تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز،

 .39توسعه تولید کاالهاي داراي بازدهی بهینه(براساس
شاخص شدت مصرف انرژي)

 .40تحول اساسی در ساختارها ،منطقی سازي اندازه
دولت و حذف دستگاههاي موازي و غیرضرور و
هزینههاي زاید.

 .41افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی
 .42افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع
حاصل از صادرات نفت و گاز

 .43شفاف سازي اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگیري از
اقدامات ،فعالیتها و زمینههاي فسادزا در حوزههاي

پولی ،تجاري ،ارزي و . ...

 .44تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازي آن

 .45شناسایی و بکارگیري ظرفیتهاي علمی ،فنی و
اقتصادي براي دسترسی به توان آفندي و اقدامات
مناسب توسط دولت

 .46رصد برنامههاي تحریم و افزایش هزینه براي دشمن
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 .47مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهیه طرحهاي
واکنش هوشمند ،فعال ،سریع و به هنگام در برابر

مخاطرات و اختاللهاي داخلی و خارجی
انواع صکوک

 -1اوراق اجاره، :اوراق اجاره،اوراق بهاداربا نام وقابل نقل
وانتقالی است که نشاندهندة مالکیت مشاع دارندةآن

دردارایی مبناي انتشاراوراق اجاره است .پس

ازانتشاراین

اوراق،رابطه

موجرومستأجرمیان

سرمایهگذاران وبانی برقرار میگردد.
 -2اوراق اختیار معامله (سبدسهام) :قرارداد اختیار معامله
سبدسهام،قراردادي است بین یک خریدار ویک
فروشنده که حق (نه الزام) خرید یا فروش سبدپایه

تا/درزمان سررسیداختیارمعامله وبه قیمت مورد
توافق،رابه خریدارمیدهدکه دراینصورت فروشنده

حق،ملزم به انجام قرارداد است
 -3اوراق استصناع
 -4اوراق جعاله
 -5اوراق حج

 -6اوراق حق تقدم

 -7اوراق خریداعتباري سهام
 -8اوراق خزانه
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 -9اوراق دارایی فکري :حقوق و مالکیت معنوي ثبت شده
نزد مراجع رسمی ثبت کشور از جمله حق ثبت اختراع،
عالئم تجاري ،طرح هاي صنعتی و کشاورزي است.

-10اوراق رهنی

-11اوراق سلف موازي
-12اوراق صندوق زمین وساختمان وارز

-13اوراق فروش اختیاري سهام :فروش استقراضی
عبارتست ازعملیات فروش سهام یا سایر ابزارهاي مالی
که درحال حاضر تحت تملک فروشنده نیستند و

متعاقبا خریداري می شوند

-14اوراق قرارداد پریمیوم :قراردادکشف پریمیوم ،قراردادي
است که دربازارفیزیکی منعقد می شود وطی آن
مابهالتفاوتی (پریمیوم) نسبت به قیمت مبنا موردتوافق
طرفین معامله قرارمیگیرد وطرفین متعهد میشوندکه
درزمان مشخصی درآینده (تحویل،حمل یابارگیري)

کاالرابراساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به عالوه

مابهالتفاوت توافق شده) معامله نمایند .متقاضیان جهت
حضور در معامالت ،میبایست بخشی از ارزش تقریبی
معامله را مطابق شرایط مندرج در اطالعیه عرضه نزد

اتاق پا یا پاي به عنوان وجه الضمان تودیع نمایند .پس
ازانجام معامله دربورس ،بخشی ازثمن معامله مطابق

شرایط مندرج در اطالعیه عرضه ازخریداراخذمیشود
526

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

وتسویه نهایی قرارداد براساس فرمول قیمت مشخص
شده وتعیین قیمت نهایی قرارداد در زمان

مقرردراطالعیه عرضه صورت میپذیرد

-15اوراق قرارداد آتی(سبدسهام ،طال و ارز) :قرارداد آتی
سبد سهام،قراردادي است که فروشنده تعهد میکند در

سررسید تعیین شده ،سبد پایه را به قیمتی که در زمان
انعقاد قرارداد تعیین می شود ،بفروشد و در مقابل

خریدار متعهد میشود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید
به آن قیمت خریداري کند

 -16اوراق گواهی سپرده کاالیی :گواهی سپرده کاالیی اوراق
بهاداري است که مؤید مالکیت دارنده آن برمقدارمعینی
کاال یا ارز است وپشتوانه آن قبض انبار استانداردي
است که توسط انبارهاي مورد تأیید بورس صادر می
گردد.

-17اوراق گواهی ظرفیت :اوراق بهاداري است که معرف
تعهدِ تداركِ ظرفیت و برقراري انشعاب در زمان
مشخصی در آینده می باشد

-18اوراق مجوزواردات وصادرات کاال

-19اوراق مرابحه (مبتنی برسهام،تامین مالی دولت) :اوراق
مرابحه مبتنی برسهام،اوراق بهاداري هستندکه بانی
براي تأمین مالی کل یابخشی ازثمن جهت خرید مقدار
مشخصی ازسهام یک شرکت سهامی منتشرمینماید.
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پس از انتشار اوراق مرابحه توسط نهاد واسط،این نهاد
به وکالت ازدارندگان اوراق ،وجوه حاصل ازعرضه اوراق
را صرف خرید نقدي سهام شرکت موردنظر ازشخص
ثالث نموده وسپس اوراق سهام رادر قالب قرارداد

مرابحه به بانی واگذار مینماید .بانی درسررسید هاي
معین نسبت به تسویه ثمن سهام خریداري شده اقدام

مینماید .دارندگان اوراق مالکان مشاع مطالباتی هستند
که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است .این اوراق
داراي بازدهی ثابت وقابل خرید وفروش میباشد

-20اوراق مزارعه

-21اوراق مساقات

-22اوراق مشارکت
-23اوراق مضاربه
-24اوراق منفعت :اوراق منفعت،اوراق بهادار با نامی است
که نشاندهندة مالکیت مشاع دارندةآن برمقدارمعینی

ازمنافع آتی حاصل ازدارایی(هاي) معین،براي یک دورة
زمانی معین است .این اوراق قابل معامله در بورسها

یابازارهاي

خارج

از

بورس

میباشند .دراین

اوراق،سرمایهگذاران مالک منفعت حاصل از یک دارائی
خاص میباشند که مبناي انتشار اوراق است و برمبناي
عواید حاصل ازمنفعت این دارائی مشخص ،سود یازیان

سرمایهگذاران مشخص میشود
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-25اوراق وقف :اوراق بهادار غیرانتفاعی بانامی است که به
موجب قانون بودجه (بند  45ماده واحده سال 1392

(باقراردادصلح وبه منظور وقف شرعی منتشر می گردد.
دارنده این اوراق (مصالح) بخشی ازاموال خودرابراساس

قرارداد صلح دراختیاربانی (متصالح) قرارمی دهد تاوي
همراه سایراموال صلحی ،طرح عامالمنفعهاي را احداث
کرده سپس ازطرف صاحبان اوراق،وقف شرعی نماید.

جمع بندي و نتیجه گیري
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شفاف و روان سازی نظم توزیع و قیمت گذاری و
روز آمد سازی شیوه های نظارت بر بازار
شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن
تقویت فرهنگ جهادی

مصرف

توزیع و عدالت

پاسخگویی به نیاز های اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات
در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
اجرای هدفمند سازی یارانه ها
سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا
مصرف
مدیریت مصرف
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات
نفت و گار
افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و افزایش
ارزش افزوده انرژی

تولید

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری
اقتصاد
ارتباط هدفمند با خارج
کاهش وابستگی در تولید داخلی نهاده ها و
کاالهای اساسی
تأمین امنیت غذا و درمان

علم و فناوری

حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاال ها و
خدمات
رشد بهره وری در اقتصاد
توسعه کار آفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت
آحاد جامعه
افزایش پوشش استاندارد برای کلیه مخصوالت
داخلی و ترویج آن

دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه

دولت

قطع وابستگی بودجه به نفت
اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد
های مالیاتی

اوراق
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اوراق دارایی فکری
اوراق اجاره
اوراق مشارکت
اوراق مرابحه
اوراق استصناع
اوراق مضاربه
اوراق مساقات
اوراق مزارعه
فروش اختیارری
سهام
گواهی ظرفیت
قرارداد آتی ( سبد
سهام ،طال و ارز)
اختیار معامله( سبد
سهام)
اوراق منفعت
اوراق رهنی
اوراق خزانه
اوراق سلف موازی
صندوق زمین و
ساختمان و ارز
جعاله
اوراق حق تقدم
خرید اعتباری سهام
مجوز واردات و
صادرات کاال

صرفه جوییی در هزینه های عمومی کشور
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جمع بندي و نتیجه گیري
سازمان بورس باید جایگاه خود را در تحقق امور روشن سازد
 .البته به علت حجم کوچک یا متوسط بورس در مقایسه با

بانک اثر گذاري اقدامات آن در سطح محدودتري است ولی
گسترش آن باید به سمت تقویت اقتصاد واقعی و رقابتی شدن

اقتصاد پیش برود بدون شک کل اوراق طراحی شده در جهت
شفاف سازي اقتصاد هدفگذاري شده و بازار به سمت بازار کارا
در حرکت است  .برخی از اوراق براي تامین بدهی دولت و

کمک به ثبات اقتصادي تنظیم شده مثل اوراق خزانه ولی
بسیاري از اهداف تامین نشده و حتی هزینه هاي دولت کاهش
نیافته و فقط راه تامین آن تفاوت کرده و مهلت گرفته می
شود  .بورس به مردمی شدن اقتصاد کمک می کند و بالتبع
به توزیع بهتر سود و سرمایه میان اقشار بیشتر  .ولی باید بر

اساس محاسبات این امر روشن شود که توزیع سود در بورس
و تاثیرآن بر شاخص هاي توزیع درآمد چه مقدار است.

منابع
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منابع

 قرآن کریم


ابوالحسنی ,اصغر ,و احمد بهاروندي“ .اوراق دو سویه

ارزي رویه اي براي معامالت ارزي در یک اقتصاد
مقاومتی نوعی ”.دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات

اقتصاد اسالمی , 5شماره . 93- 104(: 1392 )2


اسدي ،علی ،نظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل براي

اقتصاد مقاومتی ،فصلنامه سیاستهاي راهبردي و
کالن ،سال دوم 5، .1393 ،شماره باقري ،حسین
و باقري ،عبدالرضا ،راهکارهاي پیادهسازي اقتصاد
مقاومتی (با تاکید بر بعد اقتصادي) ،کنفرانس
بینالمللی اقتصاد در شرایط تحریم ،بابلسر. 1392 ،


تاري ،فتحاله و کاویانی ،زهرا  ،اقتصاد مقاومتی و
مؤلفههاي آن ،فصلنامه سیاست کالن ،سال دوم،

شماره . 1392، 2


ترابزادهجهرمی ،محمدصادق ،سجادیه ،سیدعلیرضا

و سمیعینسب ،مصطفی ،بررسی ابعاد و مؤلفههاي
اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران در اندیشه

حضرت آیتااهلل خامنهاي ،فصلنامه مطالعات انقالب
اسالمی ،سال دهم ،شماره .1392 ، 32


توحیدي ,محمد .نقش بازار سرمایه در تحقق

سیاست هاي اقتصاد مقاومتی .مدیریت پژوهش،
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توسعه و مطالعات اسالمی ,تهران :سازمان بورس
اوراق بهادار. 1393 ,


حسینزادهبحرینی ،محمدحسین ،اقتصاد مقاومتی؛
راهکاري براي توسعه ،علوم قرآن و حدیث ،مشکوه،

شماره 118

 رضاییدوانی ،مجید و مرتضی رضایی ،اقتصاد مقاومتی
و صرفهجویی در هزینههاي عمومی کشور (بند 16

سیاستهاي ابالغی اقتصاد مقاومتی) ،فصلنامه اقتصاد
و بانکداري اسالمی ،شماره  6و . 1393، 7


سیف ،الهمراد ،الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی
جمهوري اسالمی ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم
رهبري) ،آفاق امنیت ،سال پنجم ،شماره 16

. 1391،


سیفلو ،سجاد ،مفهومشناسی اقتصاد مقاومتی،
معرفت اقتصادي ،سال پنجم ،شماره . 1393، 10



عبادي ،روح اله،نقش بازار سرمایه و بورس در تحقق
اقتصاد مقاومتی  ،مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی
از منظر دین ،دانشگاه تربیت مدرس و کمیسیون

مطالعات اسالمی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت
نظام  1393(،ب)
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عربی ،حسین ،اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم
رهبري ،فصلنامه سیاست کالن ،سال دوم ،شماره 2

. 1392،


فراهانی فرد ،سعید (بهار و تابستان ( ،1395سخن

سردبیر دوفصلنامه پژوهشهاي اقتصاد مقاومتی  /سال
اول  /شماره .1 /
 قلیچ ،وهاب و خوانساري ،رسول  ،عوامل مؤثر بر
تحقق سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی در نظام

بانکی ،پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي
جمهوري اسالمی ایران. 1394 ، ،


کاوند ,مجتبی ,و سیدمحمدجواد فرهانیان .تبیین

جایگاه بازار سرمایه در سیاست هاي اقتصاد مقاومتی.
مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی ,تهران:

سازمان بورس اوراق بهادار. 1393 ,


محمدیاقدم ,سعید ,و محمد حسین قوام“ .بررسی

رابطه علی بین بازار پول و سرمایه جهت مهار تالطم
بازارهاي مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی”.
تحقیقات مالی اسالمی ,شماره شماره 1395 )10

. 110-75(:


منظوري  ،آزاده  ،اصول و معیارهاي اقتصاد مقاومتی

در عرصه تولید ،توزیع و مصرف با نگاهی به
آموزههاي قرآنی  ،پایان نامه کارشناسی ارشد به
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راهنمایی محمد نقی نظر پور ،دانشگاه مفید1394 ،


.
میرمعزي ،سیدحسین ،اقتصاد مقاومتی و ملزومات
آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبري) ،فصلنامه

علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،سال دوازدهم ،شماره
. 1391، 47


نظرپور ،محمدنقی و لطفی نیا ،یحیی ،نقش بورس

اوراق بهادار در تحقق سیاستهاي کلی اقتصاد
مقاومتی ،معرفت اقتصاد اسالمی ،سال ششم ،شماره

 1393( 11الف)


نظرپور ،محمدنقی و لطفینیا ،یحیی ،الگوي مطلوب

تامین مالی شرکتهاي دانشبنیان در چارچوب اقتصاد
مقاومتی،مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی از منظر

دین ،دانشگاه تربیت مدرس و کمیسیون مطالعات
اسالمی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 1393(،ب)


یارمحمدي ،رضا ،آذر عادل و غالمرضا مصباحی
مقدم( )1396در مقاله اي با عنوان " شناسایی و
اولویتبندي معیارهاي تأمین مالی مطلوب در بازار

سرمایه اسالمی از منظر اقتصاد مقاومتی" شماره 18
از دوره نهم  ،دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی
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دانشگاه امام صادق (علیه السالم) (بهار و تابستان
(1396
Shahabadi, Abolfazl, and Mahdi Jafari. 
"The Role of Mobilization of Capital
Market Financial Resources In order
to Make Iran' Economy Resistant from
achieving sustained and Steady
Economic Growth Channel." Resistive
Economics (OAJRE) 5, no. 1 (2017): 4860
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شاخص های اساسی در یک الگوی مطلوب
بانکداری اسالمی
يعقوب محموديان

1

چکیده
نظام بانکی مهمترين نهاد مالی در ايران محسوب شده و بخش
عمده ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است.
با توجه به تفی بهره وريا در اسالم و حضور پررنگ بهره در
بانکداری متداول ،نیاز به طراحی يک الگوی جامع و عملیاتی
بانکی که در بردارنده اصول و مبانی اسالمی و حذف ربا باشد،
بسیار ضروری به نظر می رسد .متاسفانه کشورهای مسلمان تا
کنون موفق به طراحی يک الگوی جامع ،واحد و عملیاتی قابل
رقابت با الگوی متداول نشده اند که بخشی از آن بدلیل تفاوت
 1عضوهیأتعلمیپیامنور Email:mahmodians1@gmail.com
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فقه شیعه و سنی و بخش ديگر آن در تئوريک بودن الگوها و
غیرقابل اجرا بودن آنها در واقعیت است .تحقیق حاضر به
بررسی شاخص های اساسی در طراحی الگوی بانکداری
اسالمی پرداخته است که برای طراحی يک الگوی موفق وجود
آنها شرط ضروری می باشد.
واژه های کلیدی :پول ،بانکداری اسالمی ،بهره ،عقود اسالمی
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 -۱مقدمه
در دو دهه گذشته بانکداری اسالمی رشد قابل مالحظه ای در
سراسر جهان داشته است .هم اکنون  ۴۷۵مؤسسه مالی
اسالمی در بیش از  ۷۵کشور جهان در حال فعالیت هستند
که خود حاکی از میزان توسعه و گسترش صنعت بانکداری
اسالمی در جهان است (مالک و مصطفی .)۴1 :۲۰11 ،ارزش
دارايی های صنعت بانکداری اسالمی در جهان در پايان سال
میالدی میزان  1۳۰۰میلیارد دالر بود که اين رقم برای سال
 ۲۰1۴به میزان دو تريلیون دالر خواهد رسید (ارنست و يانگ،
 .)۴ :۲۰1۳آموزه های اسالمی از دو جهت بر علم اقتصاد تاثیر
می گذارند :نخست اينکه ،آموزه های اسالمی می تواند جهت
دهنده علم اقتصاد باشد؛ دوم اينکه آموزه های اسالمی در
حوزه اقتصاد ،مسائل قابل بررسی براساس روش علمی را ارائه
می دهد و علم اقتصاد با روش خاص خود اين مسائل را بررسی
می کند (آقانظری .)۹۰ :1۳۹1 ،بانکداری اسالمی در نظام
اقتصادی اسالم از جايگاه ويژه  -ای برخوردار است .در
بانکداری اسالمی اصول و معیارهای خاصی حاکم است،
بانکداری اسالمی در همه فعالیت های بانکی ،در عین حال که
بايد موازين شرعی مانند :حرمت ربا (حذف بهره) ،ممنوعیت
غرر ،ريسک پذيری سرمايه و مشروعیت قراردادها را در همه
گونه های فعالیت بانکی مراعات کند ،نگاه عمیقی به مقاصد
شريعت مانند :پیوستگی بازار حقیقی و بازار پولی (ريسک۔
پذيری سرمايه) ،کارايی و بهره وری باال و عدالت توزيعی
(تالفی غیر مشروط) داشته باشد (محقق نیا)۴۴ :1۳۹۳ ،
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گرچه بانک های اسالمی در نوع معامالت و خدماتی که ارائه
می کنند شباهت های زيادی با بانکداری سنتی دارند ،به گونه
ای که گاهی اين شباهتها محل سؤال و اشتباه می شود ،لکن
اين بانک ها از اصول و قواعدی پیروی می کنند که رعايت
صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پايداری نظام بانکی ،تخصیص
بهینه ی منابع و توزيع عادالنهی درآمدها در کل اقتصاد می
شود .مطابق آموزه های بخش اقتصادی اسالم ،گرچه انسانها
در طراحی قراردادهای مالی ،ابداع شیوه های تولید و
ساماندهی فعالیت های اقتصادی آزاد هستند ،لیکن اين آزادی
در چارچوب حدودی است که برای رعايت عدالت و رفاه
همگانی وضع شده است (موسويان و میسمی.)۳۲ :1۳۹۳ ،
 -۲پیشینه تحقیق
مطالعات متعددی در قالب کتاب و مقاله در مورد ارائه الگوی
جايگزين و پیشنهادی بانکداری اسالمی نگاشته شده است که
در تعدادی از آنها ويژگی های ضروری جهت الگوسازی ذکر
شده است .در برخی مقاالت ديگر مانند مقاله حاضر تنها به
ذکر ويژگی های الگوی مطلوب پرداخته شده است .در ادامه
برخی از مهمترين کارهای انجام شده در اين زمینه ذکر می
گردد.
 ،1نوروزی میشنی ( )1۳۹1در پايان نامه کارشناسی ارشد
خود تحت عنوان " بررسی اصول و ويژگیهای نظام تامین مالی
اسالمی در مقايسه با نظام تامین مالی متداول و ارائه روش
تامین مالی مناسب برای ايران " به بررسی و مقايسه تطبیقی
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روش های متداول تامین مالی رايج بر پايه اقتصاد متعارف با
ضوابط و معیارهای مالیه اسالمی ،شناسائی و بیان راهکارهای
تامین مالی بر پايه اصول و قوانین دين اسالم و در نهايت
معرفی الگوی مناسب تامین مالی اسالمی برای استقرار در
نظام تامین مالی کشور با توجه به شرايط اقتصادی ايران
پرداخته است .در اين راستا ،وی ضمن بیان انواع منابع تامین
مالی ،ضوابط عمومی و اختصاصی قراردادهای مالی از نظر شرع
اسالم را تشريح و انواع روشهای تامین مالی رايج در بازارهای
مالی متعارف دنیا تبیین نموده و میزان انطباق آنها با ضوابط
و معیارهای مالی اسالمی را سنجیده است| .
 .۲صديقی و ديگران ( )۲۰11در مقاله ای با عنوان " مدل
اسالمی بانکداری بدون بهره " در يک سیستم اقتصادی بدون
بهره ،ابتدا به بررسی مدل های ارائه شده توسط عذير ،صديقی
و احمد پرداخته و سپس به بیان داللتهای خود در مورد اين
مدل ها می پردازد .مدل عذير ( )1۹۷۶دربردارنده سازگاری
بین سه گروه تشکیل دهنده سیستم بانکداری اسالمی است
يعنی :الف) استفاده کنندگان واقعی سرمايه يا کارآفرينان ،ب)
بانک به عنوان واسطه و ج) عرضه کنندگان وجوه يا همان
سپرده  -گذاران ،رابطه بین اين سه گروه براساس مضاربه
شکل می گیرد که شامل دو قرارداد است؛ اول قرارداد مضاريه
بین سپرده  -گذاران و بانک که براساس آن بانک و سپرده
گذاران براساس يک نرخ تواقفی مشارکت در سود و زيان با
يکديگر شريک می شوند و در قرارداد مضاربه ديگری بانک
اين وجوه را در قالب قرارداد مضاربه به سرمايه گذاران يا بنگاه
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های متقاضی تسهیالت پرداخت و در سود و زيان آنها شريک
می شود.
 .۳صالح" و ديگران ( )۲۰11در مقاله خود با عنوان " مفهوم
مدل ماکزيمم سازی سود در سیستم بانکداری تجاری اسالمی
و ضعف های آن " بیان می دارند که بانکداری اسالمی به
عنوان يک مدل جديد بانکداری ،دارای خدمات و تولیدات
اثرگذار ،کارا و پذيرفته شده در سطح جهانی می باشد .اما
مسئله ای که وجود دارد اين است که از نگاه مدل
حداکثرسازی سود ،سیستم بانکداری اسالمی در عمل دارای
چه محدوديت هايی است .مدل بانکداری اسالمی بر مبنای
حداکثر سازی سود (همان مفهوم مشارکت در سود و زيان) بر
روی مقوله سودآوری تمرکز دارد و تأکید کمتری روی
مسئولیت رفاه اجتماعی دارد .اين مقاله به مفهوم مدل
ماکزيمم سازی سود در سیستم بانکداری تجاری اسالمی می
پردازد و نقاط ضعف اين مدل را برجسته مینمايد .در يک نگاه
انتقادی اين مقاله به بحث در مورد مدل پیشنهادی عمر چپرا
برای بانکداری اسالمی می پردازد که چپرا در اين مدل حداکثر
سازی سود را با تاکید شديد بر مسئولیت اجتماعی بانکداری
اسالمی بیان نموده است.
 -٣شاخص های اساسی در یک الگوی بهینه بانکداری
اسالمی

گرچه بانکهای اسالمی در نوع معامالت و خدماتی که ارائه
می کنند شباهت های زيادی با بانکداری سنتی دارند ،به گونه
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ای که گاهی اين شباهتها محل سؤال و اشتباه می شود ،لکن
اين بانک ها از اصول و قواعدی پیروی می کنند که رعايت
صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پايداری نظام بانکی ،تخصیص
بهینه ی منابع و توزيع عادالنهی درآمدها در کل اقتصاد می
شود .مطابق آموزه های بخش اقتصادی اسالم ،گرچه انسانها
در طراحی قراردادهای مالی ،ابداع شیوه های تولید و سامان
دهی فعالیتهای اقتصادی آزاد هستند ،لیکن اين آزادی در
چارچوب حدودی است که برای رعايت عدالت و رفاه همگانی
وضع شده است . .در همین راستا در ادامه به معرفی شاخص
های اساسی در يک الگوی بهینه بانکداری اسالمی در
بانکداری اسالمی می پردازيم.
 - ٣ - ۱عادالنه بودن تمامی روابط و مناسبات
اولین و مهمترين اصل اساسی در بانکداری اسالمی که روح و
ماهیت اسالمی را در آن متجلی می سازد و نقطه افتراق قابل
توجهی میان اين نوع از بانکداری با بانکداری متعارف شکل
می دهد ،موضوع اصل بودن عدالت در نظام اقتصاد اسالمی
(بطور عام و در بانکداری و مالی اسالمی بطور خاص می باشد.
به عبارت ديگر ،در نظام مالی اسالم ،الزم است تمامی روابط
و مناسبات در چارچوبی عادالنه تدوين گردند و هر گونه رابطه
ای که با معیارهای عدالت ناسازگاری قطعی داشته باشد ،يا
نامشروع می باشد يا اينکه حداقل نبايد از اين رابطه استفاده
نمود .بنابراين الزم است در هر نوع ايده پردازی ،نظريه
پردازی ،طراحی ابزار و مدل  -سازی در بانکداری اسالمی،
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بیش و پیش از هر موضوع ديگری به مسئله عدالت توجه شود
(موسويان و میسمی.)۳۳ :1۳۹۳ ،
مفهوم عدالت در معنای کلی ،توافقی و مورد درک همگانی
است؛ اما در معنای جزئی اختالفی بوده و ديدگاه واحدی در
رابطه با آن وجود ندارد .به هر حال ،همان طور که برخی
محققان به خوبی نشان داده اند ،الزم است به منظور کاربردی
ساختن مفهوم عدالت ،نقاط اشتراک تعاريف گوناگون را اخذ
و نقاط افتراق را طرد نمود .با انجام اين کار می توان برای
عدالت دو معنای اصطالحی کلی در نظر گرفت ،معنای اول؛
برابری ،مساوات ،انصاف و بی طرفی و معنای دوم؛ توازن،
تعادل ،اعتدال ،تناسب ،حد وسط و مطابقت با نظم می باشد.
با توجه به معانی اصطالحی ياد شده ،به نظر می رسد می توان
عدالت را در يک جمله اينچنین تعريف نمود" :وجود امکانات
مساوی برای همه ،نیل به استحقاقها و قرار گرفتن هر چیز در
جايگاه شايسته و مناسب آن " (عیوضلو)۶۶ :1۳۸۴ ،
با توجه به اين برداشت از عدالت ،می توان داللتهای مشخصی
را برای نظام بانکی کشور استخراج نمود و از آنها به عنوان
برخی از معیارهای عدالت بانکی در اسالم نام برد .حق
برخورداری برابر و رعايت انصاف در استفاده از منابع موجود
در بازار پول ،سهم بری تمامی ذينفعان براساس میزان
مشارکت در تولید ،قرار گرفتن اموال در موضع قوام ،جلوگیری
از اسراف و تبذير در تخصیص منابع بانکی و توجه به تأمین
وام های قرض الحسنه و تأمین مالی خرد اسالمی ،برخی از
اين معیارها هستند موسويان و میسمی)۳۵ :1۳۹۳ ،
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 - ٣ - ۲تطابق نظام پولی با فلسفه کلی نظام اقتصاد
اسالمی

براساس اين نگرش اموال چه حقیقی ،و چه اعتباری از آن
خداوند است و خداوند اين اموال را به طور امانی در اختیار
بندگانش قرار داده است تا از آنها به صورتی استفاده کنند که
باعث قوام اقتصادی فرد و جامعه شود .براساس شريعت اسالم،
معیار اصلی در استخراج و بهرهبرداری از منابع و اموال عمومی
بلکه همه اموال ،بهره برداری عاقالنه و در موضع قوام از آنها
است خداوند سبحان در آيه  ۵سوره نساء می فرمايد« :و التؤتوا
السفهاء أموالکم التی جعل اهلل لکم قیاما» اموالتان را که
خداوند وسیله قوام (برپايی و استواری زندگی شما قرار داده
است به دست کم خردان و نااهالن نسپاريد.
ا قوام ،به معنای آنچه که مايه ايستادگی و سبب پايداری و
استواری و سامانیايی است .موضع قوام به معنای موضع
مناسب برای رسیدن به اثرهای مفید همه چیز است .به بیان
اقتصادی ،نیل به اثرهای مفید هر چیز ،به معنای استفاده و
بهره برداری در بهترين موقعیت ممکن از آن است که معادل
کارايی فنی و تخصیصی در ادبیات اقتصادی است .برای
اقتصاددان بديهی است که استفاده عاقالنه از مال فقط در اين
وضعیت تحقق می يابد .متأسفانه اين معنا و تعبیر در جوامع
اسالمی مغفول مانده است و به «حق مال» کمتر توجه شده
است و در شناسايی حق مال کمتر به اقتصاددانان رجوع کرده
اند .بر عکس ،با درک نادرست مفهومهای اقتصادی حتی به
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اين معیارها حمله کرده اند و در مواردی بر معیار جمله اصول
اسالمی مرتبط با اين معیار اصول ذيل را می توان برشمرد:
 اصل حرمت اسراف :براساس دستور صريح قرآن
اسراف حرام است .تفسیر اقتصادی اسراف ،عدم
رعايت کارايی فنی در فعالیت اقتصادی يا تصرف مال
است .کارايی فنی به معنای حداکثر استفاده ممکن از
منابع موجود برای سطح تولید معین است؛
 اصل لزوم تداول ثروت در میان همه افراد جامعه :اصل
جاودانه اسالمی درباره اموال اين است که اموال برای
استفاده عموم در اختیار آنان گذاشته شده اند به
همین جهت نبايد فقط در میان ثروتمندان به گردش
در آيند  .در آيه سوره حشر هدف از تعلق فی در
اختیار امام ،همین مبنا دانسته شده است؛ کی اليکون
دول بین األغنیاء منکم» .تا (اموال) میان توانگران
شما دست به دست نگردد
 لزوم تصمیم گیری عاقالنه در تصرف اموال و ثروتها:
براساس شناخت قوانین اقتصادی مرتبط؛ اين مهم از
مفاد آيه  ۵سوره نساء «و ال تؤتوا السفهاء أموالکم التی
جعل اهلل لکم قیامأ » به دست می آيد که براساس آن
مسلمانان از تصرف سفیهانه در اين ثروتها منع شده
اند .يک جنبه ديگر از شرايط تصرف عاقالنه در اموال
اين است که تصمیم ها با شناخت دقیق قانون های
طبیعی اقتصادی اتخاذ شوند .فقط در اين شرايط
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است که امکان افزايش ثروت فردی و اجتماعی فراهم
می شود (شرط الزم نظام اقتصادی به تعبیر شهید
مطهری ) (عیوضلو)۴۰ :1۳۸۷ ،
 - ٣ - ٣قرار گرفتن پول در جایگاه واقعی خود
هنگامی که از چیستی پول می پرسیم ،مقصود ما چیستی و
ماهیت چیزی است که هم اکنون وظايف پول را انجام می
دهد .به عبارت ديگر ،از ماهیت مصداق پول می پرسیم و از
آنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت اين وجود خارجی که
هم اکنون پول است نداريم ،لزوم تحلیل درباره ماهیت آن
آشکار می شود؛ البته تا هنگامی که پول به شکل سکه های
طال و نقره در جريان بود ،ماهیت فلزی آن برای همگان قابل
تشخیص بود و سکه شناس و صراف می توانست مقدار عیار
طال و نقره سکه ها را تشخیص دهد اما در تاريخ تکاملی پول
به دوره ای می رسیم که دولت ها به علت تأمین هزينه های
نظامی و تأمین مالی کسر بودجه ،راحتترين راه برای کسب
درآمد را در استفاده از انتشار پول اضافی به صورت اسکناس
بدون تضمین پرداخت طال و نقره آن ديدند (فريدمن:1۳۷۵ ،
)۲۹
پول يکی از پديده های پیچیده اقتصادی است و بسیار ضروری
است تا به عنوان يک موضوع فقهی و اقتصادی به نحو دقیق
مورد بررسی قرار گیرد .اگر نظام بانکی ما بخواهد در ارتباط با
پول ،هم از نظر شرعی و هم از نظر کارآيی ،صحیح عمل کند
(يوسفی .)1۲ :1۳۷۷ ،در مطالعه های اقتصاد اسالمی برخی
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از محققان عنوان داشته اند که هر چیزی که به طور مستقیم،
رفع کننده يکی از نیازهای مصرفی شناخته شده انسان و
دارای ويژگی کمیابی نسبی باشد ،کاالی حقیقی است فقیهان
پول اعتباری را مال و حامل ارزش تلقی می کنند اما عنوان
کاال به آن اطالق نمی شود .پول ارزش مبادلهای محض اشیاء
و قدرت خريد کل است؛ از اين رو يک مال اعتباری است؛ در
حالی که سرمايه مال حقیقی است که در پديد ساختن کاالها
و خدمات نقش مستقیم دارد .بنابراين پول و سرمايه در ماهیت
متفاوت هستند (نظری و ديگران ۲۴ ،1۳۹۰ ،و  )۲۵و
توتونچیان پول را يک کاالی عمومی می داند (توتونچیان،
 )۸۸ :1۳۷۹و عنوان می کند پول از ديدگاه اقتصاددانان غربی
يک کاالی خصوصی است .علت تلقی کردن پول به عنوان
کاالی خصوصی به دو دلیل است :الف) چون امکان حبس پول
وجود دارد پس سرعت گردش آن نیز می تواند صفر باشد .ب)
دلیل دوم آن قیمت پول است .به همین دلیل برای پول بازار
و به موازات آن نرخ بهره و به تبع آن تجويز سفته بازی برای
آن را قائل هستند .وی باور دارد يکی از ويژگی های پول
اسالمی؛ يعنی پولی که سفته بازی و رباخواری در مورد آن
صورت نمی گیرد ،اين است که مانند بقیه کاالهای عمومی
(غیر محض) قابلیت تقسیم به اجزاء را ندارد .اين قدرت خريد
پول است که قابلیت تقسیم ندارد نه جنبه فیزيکی آن (همان:
.)1۰۸
اقتصاددانان سیستم سرمايه داری سعی کرده اند که با درست
کردن بازار پولی برای پول و تجويز سفته بازی ،آنرا مصنوعا از
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جرگه کاالهای عمومی (غیر محض) خارج کرده و در زمره
کاالی خصوصی قلمداد کنند .اقتصاددانان غربی بخوبی می
دانند که اگر قرار است با پول سفته بازی صورت نگیرد ،پول
از رده و مرتبه کاالها پايین تر قرار گرفته و نبايد به عنوان
وسیله مبادله به آن بهره تعلق بگیرد .ولی با دادن امتیاز
مصنوعی به عنوان بهره و فراهم شدن زمینه و تجويز سفته
بازی با آن ،سعی کرده اند که پول را در رديف و مرتبه کاالها
قرار دهند .بنابراين پول از نظر ايشان و در تحلیل های
اقتصادی يک کاالی خصوصی محسوب می شود (توتونچیان،
)۹۲ :1۳۷۹
پول خدماتی به اقتصاد هر جامعه ارائه می دهد و پديده ای
است که وجود دارد و مورد طلب همه انسانها قرار می گیرد و
در اين جهت هزينه تولید (نشر مصداقهای) آن به وسیله اموال
عمومی پرداخت می شود اما با اين حال می توان آن را کاالی
عمومی تلقی کرد؟ به نظر میرسد قبول اين نکته امکانپذير
نیست چرا که پول اصال کاال نیست و ويژگیهای کاال را ندارد.
تولید کاالی عمومی تولید ناخالص ملی و ثروت ملی را افزايش
می دهد .کاالی عمومی مصرف و مستهلک می شود .همچنین
پول با تعريف کاالی عمومی «کااليی است که مصرف هر فرد
باعث کاهش مصرف فرد يا افراد ديگر نمی شود» به طور کامل
متفاوت است چون پول؛ اوال ،مصرف نمی شود؛ ثانی ،پول اصال
کاال نیست که خصوصی باشد يا عمومی ،پولی که در اختیار
يک فرد است نمی تواند همزمان به وسیله افراد فراوانی غیر از
يک نفر هزينه شود (ابوالحسنی و ديگران)۹۴ :1۳۹1 ،
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اگر پول مطلوبیت دارد ،اين مطلوبیت مشتق از مطلوبیت
کاالها و خدماتی است که می تواند مورد مبادله با آن قرار
گیرد .اگر پول بتواند خود کاال محسوب شود با نوشتن يک
ترازنامه ساختگی و بی اساس برای چنین کشوری و جمع زدن
دو ستون دارايی ها و بدهی ها می توان دارايی اين کشور را
دو برابر آنچه واقعا هست نشان داد (توتونچیان)۹۷ :1۳۷۹ ،
پول ارزش مبادله ای محض اشیاء و وسیله انتقال ارزش
خدمت ،کاال ،دارايی و سرمايه است .پول استعداد و توانايی
انتقال هر کدام از اين موارد را به صورت اجاره ،امانت ،قرض
يا مالکیت را از فردی به فرد ديگر داراست اما هیچکدام از آنها
نیست .پول وسیله مبادله کاال و دارايی است و پول اين اعتبار
را دارد که با کاال يا دارايی معاوضه شود و به طور اعتباری
جايگزين ذخیره ارزش آنها قرار گیرد .انتقال ارزش به پول و
از پول به کاال ،دارايی و سرمايه اعتباری است و عینیت خارجی
ندارد .به همین علت پول سرمايه نیست؛ همانطور که دارايی
هم نیست بلکه میزان ارزش کاال ،دارايی يا سرمايه که با واسطه
انتقال است و اين وظیفه پول می باشد .پول را ايستگاه دوطرفه
انتقال ارزش می توان نامید (ابوالحسنی و ديگران:1۳۹1 ،
 .)1۰۰شايد آن را بتوان پس انداز دانست و توقف بیش از
معمول پول يکی از انواع کنز است .کنز از نظر اقتصادی کاری
منفی تلقی می شود .کار مولد واقعی از ديد اقتصاد وارد کردن
اين پس اندازها در فرايند تولید بر حسب سرمايه ،زمین يا
نیروی کار است .اين عمل بايد پاداش خود را نیز داشته باشد
(قحف ،1۳۷۶ ،ص  )۸۵و آن درآمد حاصل از ورود پول به
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فعالیت واقعی اقتصاد است .مرتبط نکردن پول به فرايند
سرمايه گذاری  -پس انداز به عنوان يک گناه و از نظر اقتصادی
يک عمل بد تلقی می شود ( همان ،ص  .)۹۰پول آن چیزی
است که بیانگر حافظ ارزش مبادلهای خالص باشد .پول آن
چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله ای آن است
(داودی و ديگران)۳۲۵ :1۳۷۳ ،
در هر دو سیستم سرمايه داری و اسالمی ،پول دارای دو وظیفه
مشترک است؛ الف) وسیله مبادله بودن و ب) واحد محاسباتی
بودن اما در مورد وظیفه سوم پول يعنی ذخیره ارزش بودن،
اسالم و سرمايه داری نمی توانند فصل مشترکی داشته باشند
(توتونچیان .)۹۹ :1۳۷۹ ،وقتی قصد فروش خودرويی و خريد
کاالی ديگری داريم ،پول دريافتی از فروش خودرو ذخیره
ارزش نمی کند بلکه سند و مدرکی است که ذخیره ارزش
خودروی فروخته شده به چه میزان است .ذخیره ارزش
فرايندی دارد که با انجام کار ،به طور مثال ساخت يک واحد
مسکونی متناسب با پیشرفت آن ارزش افزوده يا ذخیره ارزش
آن فراوان می شود .برای پول چنین فرايندی وجود ندارد؛
بنابراين پول ذخیره ارزش نمی کند بلکه تنها انتقال ارزش می
کند (ابوالحسنی و ديگران)1۳۹1 :۹1،
عدم تناسب بین تالش الزم برای دستیابی به پول کاغذی و
تالش الزم برای دستیابی به کاالهای واقعی ،منشأ تورم است.
و اين نکته ايست که از نظر غالب اقتصاددانان غربی مخفی
مانده است .ما پول کاغذيی می خواهیم که برای دستیابی به
آن مطمئن باشیم تالش واقعی صورت می گیرد .در حالی که
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در وام ربوی اين اطمینان وجود ندارد .مضافا اينکه بخش
اعظمی از حجم پول های کاغذی برای سفته بازی روانه بازار
پولی می شود (توتونچیان .)1۰۳ :1۳۷۹ ،شرط الزم و کافی
برای سفته بازی وجود بهره است يعنی يک رابطه دو طرفه
يک به يک بین بهره و سفته بازی وجود دارد (همان.)1۰۴ :
پول در اقتصاد اسالمی سرمايه بالقوه است که به محض ترکیب
حقوقی با يکی از عوامل تولید به سرمايه بالفعل تبديل می
شود و از اين جهت است که اسالم برای آن بازدهی به نام
"سود" قائل است و اال برای سرمايه بالقوه هیچگونه بازدهی
قائل نیست (ابوالحسنی و ديگران11۰:1۳۹1 (،
میلتون فريدمن در مقاله جريان ساز مقدار بهینه پول» در
سال  1۹۶۹اثبات نموده است که نرخ های بهره اسمی بهینه
برابر صفر است .فريدمن در اين مقاله نشان داد شرط الزم
برای دستیابی به وضعیت بهینه اجتماعی در يک اقتصاد پولی
اين است که هزينه خصوصی نگهداری پول برابر هزينه
اجتماعی آن (يا همان هزينه چاپ پول کاغذی که تقريبا صفر
است) شود و اين امر مستلزم آن است که نرخ بهره اسمی برابر
صفر شود .نتیجتا در اين فضا نرخ بهره واقعی برابر منفی نرخ
رجحان زمانی می شود .نظريه فريدمن در باب «مقدار بهینه
پول» منتج به «قاعده فريدمن» يا «قاعده شیکاگو» گرديد که
منجر به حذف بازار وام (بازار قرض دهی و قرض گیری می
شود ،زيرا هنگامی که نرخ بهره اسمی صفر باشد نرخ بازده
روی پول و اوراق قرضه برابر می شود و نتیجتا افراد راغب به
نگهداری پول نقد که دارای مزيت نقدينگی است می شوند و
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تقاضا برای اوراق قرضه صفر می۔ شود .در چارچوب قاعده
فريدمن ،نرخهای بهره اسمی مثبت بدلیل آنکه مصرف
کنندگان را مجبور به صرفه جويی در استفاده از وجوه نقد می
کند منجر به ناکارآيی می شود و جهت دستیابی به کارآيی و
بهینگی الزم است نرخ بهره اسمی ،صفر باشد .متعاقب مقاله
فريدمن ،طیف گسترده ای از ادبیات در حوزه اقتصاد پولی
شکل گرفت که به مطالعه در باب مقدار بهینه پول و رشد
بهینه پول پرداختند .کول و کوچرالکوتا ( )1۹۹۸با ارائه يک
مدل رشد نئوکالسیکی استاندارد يک بخشی که در آن پول از
طريق يک قید پیشا -نقد وارد می شود اثبات نمودند که نرخ
بهره اسمی صفر نه تنها شرط الزم برای تخصیص بهینه منابع
بلکه شرط کافی نیز می باشد (حسینی.)۴۷ :1۳۹۲ ،
از آنجا که پول بلحاظ اجتماعی يک کاالی مجانی است مقدار
آن بايد تا حد اشباع افزايش يابد؛ يعنی تا حدی که مطلوبیت
نهايی پول صفر شود ،و از اين طريق شرط بهینگی پارتويی
برآورده شود .از اين رو قاعده فريدمن و يا همان قاعده شیکاگو
برای دستیابی به بهینگی ،شکاف میان هزينه اجتماعی و
هزينه خصوصی نگهداری مانده های نقدی را به صفر می
رساند .جواب بهینه اجتماعی ،يعنی قاعده فريدمن،
دربرگیرنده نرخ تورم منفی برابر با نرخ رجحان زمانی است،
که موجب «صفر شدن نرخ بهره اسمی» و رسیدن مانده های
نقدی حقیقی به سطح اشباع است ( ۲سسارانو| .)1۹۹۸ ،
اما اعمال قاعده فريدمن نتايجی در پی دارد که ممکن است
برای برخی از قبیل حامیان نظام بانکی خوشايند نباشد صفر
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شدن نرخ بهره اسمی موجب از بین رفتن بازار اوراق قرضه و
حذف قرض دهی و قرض گیری پول می شود (هان:1۹۷1 ،
۷1؛ بارو و فیشر1۴۴ :1۹۷۶ ،؛ تسیانگ .)۲۶۷ :1۹۶۹ ،به
کارگیری قاعده شیکاگو (نرخ بهره اسمی صفر درصد) باعث
می شود نرخ بازده روی پول و روی اوراق قرضه برابر می شود
و نتیجتا افراد راغب به نگهداری پول می شوند چرا که پول
نسبت به اوراق قرضه دارای مزيت نقدينگی است .بنابراين
ديگر کسی مايل به قرض دهی و قرض گیری نمی باشد و در
عوض منحصرأ مانده های نقدی را نگهداری می نمايند.
اقتصاددانان غربی با دارايی يا کاال تعريف کردن پول آن را
دارای قیمت و بازار ،قابل مبادله و درآمدزا می دانند .به همین
علت ربا و فعالیت سفته بازی برای آن تجويز می شود .در
صورت کاال يا دارايی نبودن پول ،پول قیمت و بازار نداشته و
قابل مبادله و درآمدزا نیست؛ بنابراين عملیات ربوی و سفته
بازی از پول ساقط می شود .در اقتصاد و بانکداری اسالمی
برای تعیین هدف نظام اقتصادی و بانکی و نهادينه کردن
ساختار آنها ،ضروری است که تعريف مناسب و صحیحی از
پول ارائه شود؛ تعريف ديگری از پول که در سطور قبل گذشت
اين است که :پول کاال ،دارايی و سرمايه و يک قرارداد اجتماعی
نیست بلکه اختراعی بزرگ و وسیله انتقال ارزش و واحد
سنجش ارزش برای انجام مبادله است که قیمت ندارد اما
مصداق های آن در عصرها و منطقه های گوناگون جغرافیايی
قرارداد اجتماعی هستند .پول ايستگاه دوطرفه انتقال ارزش
است .و در نهايت اينکه وظیفه های پول از واسطه مبادله،
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سنجش ارزش ،دخیره ارزش و وسیله پرداخت های آتی ،به
واسطه مبادله ،سنجش ارزش ،انتقال ارزش تغییر می کند.
 - ٣ - ۴حذف پول آفرینی توسط بانک ها
اهمیت بانک ها را می توان از منظر تاثیر بسیار آنها بر عرضه
پول نیز بررسی کرد .در نظام پول اعتباری ،خلق پول بانکها
تاثیری چند برابر بر عرضه ی پول دارد .بدون شک در موقعیتی
که بانک ها مجاز به وام دهی تمام پول سپرده گذاری شده در
بانک خود باشند و نیاز به نگهداری نقد در صندوق ناچیز باشد،
قدرت خلق پول بانک ها به سمت بینهايت میل می کند از
سو ی ديگر تصور کنید که تمام بنگاهها و خانوار ،سپردهی
خود را در يک بانک نگهداری کنند ،بدون در نظر گرفتن تورم
و ريسک ،اين بانک می تواند هر میزان سپرده که آرزو دارد
ايجاد کند؛ اين امر به بانکها اين توانايی را میدهد که در
موقعیت هزينه صفر ،پول خلق کنند و هیچ گونه ريسک
نقدينگی تحمل نکنند(.داوودی و محقق)۹۴ :1۳۸۷ ،
ورشکستگی گسترده بانکها در مقاطع مختلف و نیاز به کنترل
شديدتر بر عرضه پول از سوی دولتها و بانک های مرکزی به
منظور کاهش قدرت خلق پول بانک و نقدينگی ،منجر به ارائه
مدلهای مختلفی شده است ،در اين میان ايده بانکداری
محدود ،الگويی است که در آن نرخ ذخیره قانونی صد در صد
خواهد بود و خلق پول کامال منتفی خواهد شد .حذف وام
دهی بسیاری از مشکالت نظام بانکی را برطرف خواهد کرد.
شايد به نوعی بتوان گفت که در اين ايده برای حل مسئله،
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صورت مسئله بطور کامل پاک شده است (محسنی:1۳۹۳ ،
)۹۲
انگیزه کسب سود در کنار تلقی ارزش ذاتی برای پول باعث
شده است بانک های متداول عالوه بر انجام وظیفه واسطه
گری مالی ،تبديل به غول های اقتصادی با گردش های مالی
بسیار سرسام آور شوند و اراده خود را هم بر سپرده گذاران و
هم بر وام  -گیرندگان تحمیل کنند .در واقع بانک ها به ناحق
از پول های انباشت شده «خلق پول» می کنند بدون اينکه
فعالیت مولد اقتصادی انجام داده باشند .البته بانکها می توانند
برای خدمات مالی خود و تسهیل مبادالت و مراودات اقتصادی
کارمزد دريافت کنند و در اين بحثی نیست بلکه مسئله آن
است که انگیزه کسب سود ،بانک ها را بر آن می دارد که طی
فرايند خلق پول ،مقدار معینی سپرده را به چندين برابر تبديل
کنند و آن را به متقاضیان متعدد وام دهند و از اين طريق و
با استفاده از قانون اعداد بزرگ ،سودهای هنگفتی را تحصیل
کنند .درواقع بانکها در برابر هیچ ،پول دريافت می کنند و اين
امر مصداقی از «أکل مال بباطل» است (زريباف وسعیدی،
)۵ :1۳۹۲
کاالها و خدمات به هیچ وجه نمی توانند با اين سرعت خلق
شوند .پول بدون پشتوانه ای که هیچ معادلی در بخش واقعی
اقتصاد ندارد نتیجه ای جز تورم ندارد .به عالوه خلق پول بدون
پشتوانه در نگاه دقیق تر ربا است؛ چرا که خلق از عدم است و
برای خلق هر يک واحد پول که با يک واحد از کاالها و خدمات
در اقتصاد هم ارزش خواهد شد ،هیچ زحمتی کشیده نمی
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شود و در مقابل کاالها و خدمات در اقتصاد با زحمت تولید
شده اند و دارای ارزش ذاتی و واقعی اند .درست مانند آنچه
که در ربای ساده ،اضافه بر پول قرض داده شده گرفته می
شود .هر چند در ربای قرضی ،دسته کم پولی قرض داده شده
است اما در اينجا بدون اين که حتی پولی قرض داده شود ،از
اقتصاد بهره اخذ می شود ،بهره ای که نرخ ماهانه ی آن معادل
کل پول چاپ شده توسط بانک مرکزی و پول خلق شده توسط
بانک های تجاری است (انديشکده يقین.)1۳۹۴ ،
 - ٣ - ۵ارتباط با بخش واقعی اقتصاد
يک اصل بنیادين در بانکداری اسالمی که تفاوت مهم آن با
بانکداری اسالمی را شکل می دهد ،وجود ارتباط مستقیم میان
روابط پولی و بخش واقعی اقتصاد است .دلیل اين امر آن است
که هم در عقود مشارکتی و هم در عقود مبادله ای ،وجود
ارتباط وثیق بین بخش پولی و بخش واقعی مورد تأکید کامل
بوده و به هیچ عنوان بخش اعتباری نمی تواند جدای از بخش
واقعی رشد يابد و گسترده شود (موسويان و میسمی:1۳۹۳ ،
 .)۳۸وجود ارتباط بین بخش پولی و واقعی اقتصاد منجر به
آن می شود که هر نوع جابجايی پول و اعتبار در بازار پول
اسالمی ،متناظر و متناسب با جابجايی کاال و يا خدمتی در
بخش واقعی اقتصاد گردد .اين خود باعث میشود که بخش
اعتباری صرفا متناسب با بخش واقعی اقتصاد رشد نموده و
نتواند به رشدهای صوری که ناشی از سفته بازی های ناصحیح
است ،دست يابد .موردی که به اذعان محققان ،يکی از داليل
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بحران مالی سال  ۲۰۰۸در اقتصاد غرب بوده است (چپرا،
.)1۰ :۲۰۰۸
عملیات بانکی بايد تسهیل کننده معامله ها در بخش واقعی
اقتصاد باشد نه اينکه نظام بانکی خود بخواهد بر نظام قیمتها
سايه افکند و با تشديد تورم و افزايش هزينه ها جريان تصمیم
گیری اقتصادی در بخش واقعی را مختل سازد .به همین جهت
است که نظريه پردازان بانکداری اسالمی همواره با گسترش
بازار پول در اقتصاد اسالمی مخالفت کرده اند .بر اين مبنا می
توان گفت جوهره اصلی نظام بانکداری اسالمی آن است که
تمام عملیات بانکی بر مبنای بخش واقعی اقتصاد پايه ريزی
شود .به راستی سر اين مطلب چه می تواند باشد؟ دقت و تأمل
در بحث پیش گفته بیان از اين حکمت و سنت تکوينی دارد
که قیمت  -هايی عادالنه اند که در بازار حقیقی اقتصاد و بر
پايه هزينه های مرتبط با کار و کوشش تعیین شوند .فقط در
اين شرايط است که شايستگی افراد يا عامل های تولید معین
می شود (عیوضلو .)۴۷ :1۳۸۷ ،هر نوع سفته بازی در بازار
پول که منتهی به بهره شود ،بی آنکه در چرخه تولید به کار
گرفته شده باشد ،در بانکداری اسالمی ممنوع شمرده شده و
بايد از آن اجتناب شود (محقق  -تیا)۴۴ :1۳۹۳ ،
گرچه اصل سفته بازی در اقتصاد اسالمی نمی تواند نفی شود
و اجرای صحیح آن پذيرفته شده است ،اما همانطور که برخی
محققان (صديقی )1۹۷ :1۳۸۷ ،بدرستی مطرح کرده اند ،بايد
بین دو نوع سفته بازی تفاوت قائل شد .اول ،سفته بازی صحیح
و مثبت که در بانکداری اسالمی نیز بر روی نرخ تنزيل،
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سودهای انتظاری عقود و  ...انجام می شود و به نوعی پديده
ای ذاتی در اقتصاد به شمار آمده و در تعامل کامل با بخش
واقعی قرار دارد .اما نوع دوم سفته بازی ،که می توان آن را
سفته بازی قمارگونه دانست ،در بخش غیر واقعی اقتصاد
بوجود آمده و صرفا مبتنی بر معامالت کاغذی و غیر واقعی
است .اين نوع سفته بازی به تدريج به حجیم شدن مصنوعی
بخش اعتباری و پولی در اقتصاد منجر می شود (چپرا:۲۰۰۸ ،
.)1۷
 - ٣ - ۶جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض
مقصود از ارزش پول همان مالیت پول است .پول اعتباری
ارزش استعمالی ندارد و ارزش مبادله ای دارد .ارزش مبادله
ای از اين جهت است که شئ (پول) دارای ارزش مبادله ای را
می توان با کاالهای با ارزش معاوضه نمود .ارزش مبادله ای
پول دو نوع است :نخست ،ارزش مبادله ای اسمی؛ دوم ،ارزش
مبادله ای حقیقی ،ارزش مبادله ای حقیقی ،ارزش پول با در
نظر گرفتن قدرت خريد آن است .بنابراين منظور ما از کاهش
ارزش پول ،کم شدن قدرت خريد آن در طول زمان است
(امینی و سماواتی)1۳۸۶ ،
از ديدگاه اسالم که عدالت اقتصادی ،يکی از اصول مهم
اقتصادی آن به شمار می رود ،تورم شديد ،امری ناپسند است
و نظام اسالمی بايد ريشه ها و عوامل آن را از بن بر کند؛ اما
اگر چنین امکانی فراهم نشد ،چه راهی را بايد پیش گرفت؟
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به يقین اصل موضوع «جبران کاهش ارزش پول» بايد در
دستور کار دستگاه فقه قرار گیرد (يوسفی.)1۵۴ :1۳۸1 ،
تالش های علمی زيادی در فراهم آوردن جوابی قانع کننده و
فراگیر در خصوص جبران کاهش ارزش پول صورت گرفته
است ولی به نظر می رسد اين تالشها هنوز نتوانسته اند نظريه
ی منسجمی که بتواند تمام محققین اسالمی را متفق القول
نمايد فراهم نمايند .حال با توجه به مشکالت بوجود آمده در
صورت عدم جبران کاهش ارزش پول ،اگر فرض کنیم در
سپرده های قرض الحسنه در قالب عقود موجود نتوانیم
مجوزی برای جبران کاهش ارزش پول بیابیم ،بايد الگوی
فقهی ديگر يا راهکارهای عملی ديگر در قالب عقود موجود
ارائه داد تا در بازپرداخت سرمايه نقدی قدرت خريد حقیقی
پول ،مالک قرار گیرد .راهکاری که از نظر شرعی و عملیاتی
مورد توافق عمومی قرار دارد راهکار شاخص بندی نام دارد.
روش شاخص بندی :برای شاخص بندی و قیمت گذاری سه
روش وجود دارد :الف) قیمت گذاری برحسب طال؛ ب)
قیمتگذاری بر حسب سبد کاال و ج) قیمت گذاری با ارز (پول
خارجی معتبر ،در هر سه حالت آنچه واقعا در ذمه است
کاالست نه پول کاغذی (نزار العانی .)1۳۷-1۳۳ :۲۰۰۰ ،برای
روشن شدن موضوع به بیان مثالی در مورد قیمت گذاری بر
اساس طال میپردازيم؛ فرض کنیم شخصی يک میلیون تومان
وجه نقد را برای سپرده در حساب قرض الحسنه به بانک می
آورد .بانک بیدرنگ به ازای آن  1۰گرم طال به وی می فروشد
(با فرض اينکه هر گرم طال  1۰۰هزار تومان ارزش داشته
561

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

باشد) و سپرده گذار ،بعد از اتمام معامله خريد و فروش1۰ ،
گرم طال را به حساب قرض الحسنه خود می سپارد و بانک
می تواند همان  1۰گرم طال را به سپرده گذار دومی که به
بانک مراجعه می کند و قصد دارد يک میلیون تومان سپرده
گذاری قرض الحسنه يا سرمايه گذاری کند ،بفروشد و مابه
ازای ريالی آن را دريافت کند؛ آن گاه سپرده گذار دومی ،همان
 1۰گرم طال را در حساب سپرده قرض الحسنه خود بسپارد و
اين روند همچنان ادامه می يابد و بدين ترتیب ،مشکلی برای
بانک پیش نخواهد آمد و بانکها با اندک سرمايه ای می توانند
سپرده ها را جذب کنند .همین فرايند در روابط حقیقی بین
مردم جهت قرض الحسنه نیز ممکن است .اين روش هیچگونه
مشکل فقهی ندارد و به عنوان يک راهکار عملیاتی می تواند
مورد استفاده بانکها قرار بگیرد.
 - ٣ - ۷عدم وقوع حیله های ربا در قرارداهای بانکی
حذف ربا از نظام بانکی و بازارهای مالی کشورهای اسالمی،
بدون شناخت روش حیله های ريا و تفکیک حیله های جايز
از حرام ممکن نیست .حیله عبارت است از عملی که به منظور
تغییر حکم شرعی انجام شود .در برخی موارد انسان می تواند
با اسبابی ،مصداقی را از تحت يک عنوان خارج؛ و تحت عنوان
ديگری در آورد و بدين ترتیب ،موضوع يا متعلق حکم را تغییر
دهد؛ اين تبديل در جايی که موضوع حکم شرعی ،عقد است
نیز قابل تصور است .انسان می تواند مصداقی را از عنوان ربا
خارج کرده ،تحت عنوان بیع در آورد .برای نمونه ،اگر فردی
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بخواهد به ديگری صد هزار تومان بدهد و پس از يک سال،
صد و بیست هزار تومان از او بگیرد ،اگر اين کار را در قالب
حقوقی قرض همراه با شرط زياده انجام دهد ،مصداق قرض
ربوی است؛ اما اگر همین کار را در قالب بیع نسیه انجام دهد
و صد هزار تومان را به صد و بیست هزار تومان به صورت نسیه
بفروشد ،اين عمل ،مصداق بیع است؛ بنابراين حیله عبارت
است از " عملی که به منظور تغییر حکم يک مصداق از راه
تغییر عنوانی که بر آن منطبق است ،انجام می شود" (میر
معزی)۹۹ :1۳۸۵ ،
براساس نظر شیخ طوسی در صورتی حیله جايز است که فعل
مباحی باشد که به قصد رسیدن به نتیجه مباحی انجام شود؛
ولی اگر فعل حرامی را به منظور دستیابی به هدف مباحی
انجام دهد ،جايز نیست» (طوسی ،بیتا :ج  .)۹۵ :۵حیله های
رباء در صورتی که يکی از امور پنج گانه ذيل درباره آنها صدق
کند ،حرام ،و در غیر اين صورت جايزند:
 .1قصد فرد ،ارتکاب حرام (گرفتن ربا) باشد؛ به عبارت ديگر
قصد فرار صوری داشته باشد؛  .۲عقدی که با آن حیله می زند
فی نفسه حرام و باطل باشد؛  .۳دلیل حرمت ربا به يکی از
داللتهای معتبر بر حرمت عنوان حیله داللت کند؛  .۴ .تعدى
از ادله حرمت ربای قرضی به عنوان حیله به سبب نص ديگر
ممکن باشد؛  .۵تعدى از ادله حرمت ربا به عنوان حیله به
کمک عقل ممکن باشد (میرمعزی)1۲۳ :1۳۸۵ ،؛ به اين
صورت که
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اگر بتوان به کمک عقل ،مناط حرمت ربا را به راه قطع احراز
کرد و وجود آن را نیز در عنوان حیله احراز قطعی کرد ،حیله
حرام است .همچنین اگر بتوان به راه قطعی احراز کرد که
عنوان حیله با عنوان ربا فرقی ندارد يا
فرق فارق در حکم نیست ،در اين صورت نیز حیله حرام است
(همان )1۰۹ :در نظام بانکداری بدون ربای ايران در برخی
موارد بانک ها به دلیل عدم آمادگی برای انجام مفاد واقعی
برخی عقدهای اسالمی يا عدم اقتصادی بودن آن ،به پیمودن
راهی مجبور می شوند که گرچه از جهت فقهی قرض ربوی
نیست ،اما در مرحله اجرا به گونه ای اجرا می شود که عرفا
فرقی با قرض ربوی ندارد و می توان به مالک عدم الفرق از
ادله حرمت قرض ربوی ،حرمت اين موارد را استنباط کرد .به
عنوان مثال در سپرده های سرمايه گذاری هر چند براساس
قرارداد وکالت بانک بايد به وکالت ازمشتريان روی سپرده های
آنها فعالیت نموده و در پايان سال بعد از کسر حق الوکاله،
مابقی سود را به سپرده گذارن پرداخت نمايد اما در عمل
همان اتفاقی میفتد که در بانکداری مبتنی بر بهره رخ می
دهد .به اين معنی که بانک از ابتدا مقدار مشخصی سود
بصورت على الحساب تعیین و همان را به مشتريان پرداخت
می نمايد و در پايان سال يا اصال به محاسبه سود واقعی اقدام
نکرده و يا اگر اقدام نمايد سود اضافی را از طرف سپرده گذاران
به خود هبه نموده و اگر سود واقعی کمتر از سود على الحساب
باشد ،اين مابه التفاوت سود را به مشتريان هبه می نمايد .در
اين صورت سود علی الحساب به سود قطعی و از قبل مشخص
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شده تبديل می شود که هیچ فرقی با پرداخت بهره به سپرده
گذاران در بانک های مبتنی بر بهره ندارد .بنابراين در صورتی
که از ابتدا قصد جدی درباره قرارداد وکالت نباشد و اين قرارداد
در ظاهر پوششی برای قرض با بهره باشد ،حیله حرام است؛
زيرا شرط اول حیله های جايز را ندارد و در صورتی که از ابتدا
قصد جدی به مفاد وکالت باشد نیز به دلیل عدم فرق با قرض
ربوی حیله حرام شمرده می شود.
 - ٣ - ۸تأمین همه نیازهای مالی و روحی مشتریان
اين يک واقعیت است که تجهیز و تخصیص به هم مرتبطند
و ما هر قدر بخواهیم تخصیص بزرگ تر و در مقیاس وسیع
تری داشته باشیم بايد تجهیز را در سطح گسترده تری انجام
دهیم (محقق نیا .)۲۳۰ :1۳۹۳ ،نظام بانکداری اسالمی ايده
آل بايد با طراحی انواع سپرده ها ،توان جذب وجوه مازاد همه
سپرده گذاران را داشته باشد ،مطالعه اهداف ،انگیزه ها و
روحیات سپرده  -گذاران در جوامع اسالمی نشان می دهد که
دست کم هفت نوع سلیقه در بین سپرده گذاران وجود دارد
(موسويان و میسمی1۳۹۳ :۶۹۶:(،
کسانی که برای استفاده از خدمات حساب جاری به سپرده
گذاری اقدام می کنند کسانی که برای مشارکت در ثواب
اعطای قرض الحسنه به سپرده گذاری اقدام می کنند .کسانی
که به قصد پس انداز ،سپرده گذاری نموده و در عین حال می
خواهند سود نیز دريافت کنند .کسانی که به منظور دستیابی
به سود معین سپرده گذاری می کنند و ريسک گريز هستند.
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کسانی که برای کسب امتیاز تسهیالت بانکی يا استفاده از
امتیاز اعتبار در حساب جاری سپرده گذاری می کنند .کسانی
که برای رسیدن به سود انتظاری باالتر سپرده گذاری می کنند
و آماده پذيرش ريسک هستند .کسانی که مايل به سرمايه
گذاری در يک پروژه با صنعت خاصند و حاضر به سپرده
گذاری به صورت مشاع و کلی نیستند.
بنابراين ،نظام جامع پولی و مالی بايد متناسب با همه اهداف
و انگیزه ها و متناسب با همه روحیات صاحبان وجوه عرضه
کنندگان پول) از يک طرف و متناسب با نیاز و ساليق
متقاضیان وجوه ،مؤسسات پولی و مالی و راهکارهای مناسب
طراحی کند تا بتواند پاسخگوی همه مردم باشد.
 - ٣ - ۹تطابق با موازین ،مقررات و مصالح اجتماعی

(نظام واقعی)

توجه به اين مهم به ويژه در شرايط امروز جامعه از اهمیت
بسیار فراوانی برخوردار است؛ و اين به آن جهت است که
شرايط امروز لزوم با نظام مطلوب اسالمی يکی نیست و در
بسیاری از موارد به منظور اصالح امور و رعايت مصالح جمعی
و حرکت در جهت نظام مطلوب ،نظام تصمیم گیری در جامعه
اسالمی نیازمند تصمیم گیری مناسب است .بديهی است
اينگونه تصمیمها براساس شرايط و مقتضیات زمانی و مکانی
اتخاذ می شوند .اينگونه تصمیم ها براساس عقل جمعی جامعه
اسالمی (منطقة الفراغ) و نظرهای کارشناسی اتخاذ می شوند؛
و به همین جهت تصمیم گیری نهايی بر پايه انتخاب از میان
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نظريه های قابل تطبیق با شرايط فعلی جامعه شکل می گیرد.
از ديد روش شناسی نظريه های اقتصاد اسالمی اينگونه نظريه
ها به نظريه های نظام اقتصاد اسالمی مريوطند و با نظريه های
مربوط به تبیین مکتب اقتصادی اسالم که بیان کننده وضعیت
مطلوب و الگوی مطلوب اقتصاد اسالمی هستند تفاوت ماهوی
دارند .از جهت آموزه های اسالمی اين حوزه از نظام تصمیم
گیری اقتصادی در جامعه اسالمی با دستور أوفوا بالعقود» از
قرآن و قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و «اصل تزاحم»
و «قاعده الضرر و الضرار» هماهنگی دارد .چنانکه بخواهیم
اين شرط را با معیار نشان دهیم می توان از معیار تراضی
حقیقی استفاده کرد (عیوضلو.)۴1 :1۳۸۷ ،
 -۴جمع بندی و نتیجه گیری از آنجا که فعالیت های بانک
دارای دو بخش پولی و سرمايه ای است ،با جدا شدن دو بخش
پولی و سرمايه ای ،بانک تعريف و جايگاه اصلی خود را پیدا
می کند و تنها به وظیفه واسطه گری مالی و انجام خدمات
پولی می پردازد و ديگر فعالیتهايی را که مربوط به بخش
سرمايه ای بوده و نیاز به ساختار جدا و تخصصی دارد ،به
نهادهای تخصصی واگذار می کند .تمام نقل و انتقاالت وجوه
و دريافت و پرداخت ها در بانک انجام می شود اما فعالیت های
تخصصی مربوط به سرمايه گذاری و کسب درآمد در بخش
واقعی اقتصاد به بخش های تخصصی واگذار می شود .با اين
اقدام پول به جايگاه واقعی خود يعنی واسطه مبادله بودن برمی
گردد و بدون درگیر شدن در واقعیت اقتصاد و همراه شدن با
يک عقد شرعی نمی تواند منشاء درآمد باشد
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به منظور کنترل پول آفرينی ،ذخیره صد در صدی سپرده های
جاری پیشنهاد می شود که با اين اقدام پول آفرينی به شدت
محدود شده و اثرات زيانبار و تورمی آن در اقتصاد از بین می
رود .با الزام بانک به تخصیص منابع قرض در بخش تسهیالت
قرض الحسنه ،سنت پسنديده قرض الحسنه که به اذعان قريب
به اتفاق کارشناسان مدتهاست در الگوی فعلی بانکداری بدون
ربا رنگ باخته ،دوباره احیاء می شود و اين اطمینان برای
سپرده گذاران فراهم می شود که تمام وجوه آنان صرف قرض
الحسنه خواهد شد .بحث بسیار مهم و تاثیر گذار جبران
کاهش ارزش پول که مانع جدی بسیاری از سپرده گذاران بود
در اين الگو برطرف شده و سپرده گذاران بابت حفظ ارزش
پولشان اطمینان خاطر خواهند داشت.
و در بخش سرمايه ای نیز بانک بايد به سمت فعالیت های
اقتصادی واقعی ،مولد و سودآور سوق داده شود و سفته بازی
و فعالیتهای شبه بهره ای منتفی شوند .با اين اقدام هزينه
سرمايه در فعالیت های اقتصادی بدلیل حذف بهره صفر بوده
و با نظارت و تخصص موجود در نهادهای بخش سرمايه ای،
تنها فعالیت هايی موفق به دريافت سرمايه های تخصیص يافته
بانک خواهند شد که دارای باالترين بازدهی و توجیه اقتصادی
باشند و اين امر موجب باال رفتن سود واقعی تحقق يافته و
استقبال مردم به سپرده گذاری در بانک ،خصوصا بخش
سرمايه ای می شود .با اين مکانیسم و توزيع ريسک بین
سپرده گذاران و فعاالن اقتصادی ،شوک های پولی و نوسانات
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اقتصادی ديگر دارای اثرات زيانبار گذشته نخواهند بود و بانک
براحتی می تواند نوسانات و شوکها را پشت سر بگذارد.
در صورت اجرای صحیح و دقیق اين شاخص ها در الگوی
بانکداری اسالمی منابع مازاد جامعه ديگر به بازار طال ،مسکن
و ارز گسیل نمی يابد و تقاضاهای حبابی و غیر واقعی در بخش
های مختلف اقتصاد ايجاد نمی شود بلکه طی يک مکانیسم
منطقی ،علمی و کارا به بخش های مولد و پربازده اقتصاد
جاری می شوند و باعث افزايش تولید و اشتغال می شوند .با
اين شرايط ديگر نیازی به نظارت های گسترده ،فسادآور و
هزينه بر دولت نخواهد بود ،چرا که ساختار بانک در يک شاکله
واقعی ،قابل اجرا و معقول تعريف شده است ،و انگیزه و امکان
فساد در اين ساختار به حداقل کاهش يافته است .و به دلیل
تطابق ساختار اجرايی عقود با نیازها ،ساليق و انگیزه های
مشتريان ،اجرای صوری عقود تا حد زيادی منتفی می شود..

569

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

منابع و مراجع
 .1آقانظری ،حسن (" ،)1۳۹1درسنامه نظريه پردازی علمی
اقتصاد اسالمی" ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تهران،
سازمان مطالعه و
تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،چاپ چهارم،
ويراست سوم
 .۲ابوالحسنی هستیانی ،علی اصغر و ديگران (" ،)1۳۹1
چیستی پول در اقتصاد اسالمی " ،فصلنامه علمی و پژوهشی
اقتصاد اسالمی ،سال دوازدهم ،شماره  ،۴۸زمستان 1۳۹1
 .۳اکبريان ،رضا ( " ،)1۳۸۲تحلیلی از مفاهیم بهره و سپرده
گذاری در اقتصاد و نظريه اقتصاد اسالمی " ،مجموعه مقاالت
سومین همايش دوساالنه اقتصاد اسالمی ،پژوهشکده اقتصادی
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.1۳۸۲ ،
 .۴امینی ،علیرضا و سماواتی ،عباس ( " ،)1۳۸۶موضوع
شناسی پول و جايگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول
" ،دوفصلنامه و علمی -پژوهشی جستارهای اقتصادی ،سال
چهارم ،شماره هشتم ،پايیز و زمستان 1۳۸۶
 .۵بخشی دستجردی ،رسول ( " ،)1۳۸۳بررسی آثار و ريشه
های نرخ بهره با تأکید بر نظريه بهره حیاتی ساموئلسن در
چارچوب الگوی و نسل های تداخلى " ،پايان نامه دکتری
رشته علوم اقتصادی به راهنمايی رحیم داللی اصفهانی،
دانشگاه اصفهان
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 .۶پیغامی ،عادل ( " ،)1۳۸۹تحلیل انتقادی نظريه های
«حقیقی  -پولی» و «انگیزه های بین زمانی» در موضوع
شناسی بهره " ،رساله و دکتری به راهنمايی محمدهادی
زاهدی وفا ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع)
 .۷توتونچیان ،ايرج ( " ،)1۳۷۹پول و بانکداری اسالمی و
مقايسه آن با نظام سرمايه داری " ،تهران :انتشارات موسسه
فرهنگی هنری و توانگران ،چاپ اول.
 .۸توسلی ،محمد اسماعیل ( " ،)1۳۹1تحلیل ماهیت پول "،
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،س  ،1۲ش .۹ ۴۸
حسینی ،سید عقیل ( " ،)1۳۹۲تحلیل اثرات نرخ بهره پولی
مثبت بر بهینگی و پايداری با تأکید بر مدل های پس انداز
احتیاطی)
" .پايان نامه دکتری به راهنمايی رحیم داللی اصفهانی و
محمد واعظ برزانی ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه
اصفهان
 .1۰داوودی ،پرويز و محقق نیا ،محمد جواد (" ،)1۳۸۷
بانکداری محدود " ،دوفصلنامه علمی -پژوهشی جستارهای
اقتصادی ،سال پنجم ،شماره  ،1۰پايیز و زمستان 1۳۸۷
 .11داودی ،پرويز و صمصامی ،حسین ( " ،)1۳۸۷اقتصاد پول
و بانکداری "؛ تهران :دانشگاه شهید بهشتی
 .1۲صادقی شاهدانی ،مهدی ،محسنی ،حسین (" ،)1۳۹۲
بايسته های نظام مالی اسالمی در الگوی اسالمی  -ايرانی
پیشرفت " دوفصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات اقتصاد
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اسالمی سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی  1۰ -بهار و تابستان
 ،1۳۹۲صص ۷-۳۸
 .1۳صديقی ،محمد نجات اهلل ( " ،)1۳۸۷ربا ،بهره بانکی و
حکمت تحريم آن در اسالم " ،ترجمه حسین میسمی ،تهران:
انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السالم)
 .1۴فريدمن ،میلتون ( " ،)1۳۷۵اقتصاد مکتب پولی "؛ ترجمه
مهدی تقوی و حسن مدرکیان؛ تهران :مرکز آموزش مديريت
دولتی.1۳۷۵ ،
 .1۵قحف ،منذر ( " ،)1۳۷۶مقدمه ای بر اقتصاد اسالمی"؛
ترجمه عباس عرب مازار تهران انتشارات برنامه و بودجه
 .1۶کاشانی ،سید محمود ( " ،)1۳۷۶بررسی حقوقی،
چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا " ،مجموعه مقاالت
هشتمین سمینار بانکداری اسالمی ،تهران :موسسه عالی
بانکداری
 .1۷کینز ،جان مینارد ( " ،)1۳۸۷نظريه عمومی اشتغال،
بهره ،پول "؛ ترجمه منوچهر فرهنگ ،تهران :نشر نی  .1۸گزل،
سیلويو ( " ،)1۳۸۳نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول
آزاد " ،دکتر سید ابراهیم بیضايی ،تهران ،سمت
 .1۹عیوضلو ،حسین ( " ،)1۳۸۷اصول و مبانی نظام پولی در
اقتصاد اسالمی " ،فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسالمی،
سال هشتم ،شماره  ،۲۹بهار 1۳۸۷
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 .۲۰عیوضلو ،حسین ( " ،)1۳۸۵درآمدی بر معرفی ارکان و
هسته سخت اقتصاد اسالمی " ،نامه صادق ،شماره ،۳۰
تابستان .1۳۸۵
 .۲1عیوضلو ،حسین ( " ،)1۳۸۴معیار عدالت و کارايی
اقتصادی در تعامل با نظام اقتصاد اسالمی " ،تهران :انتشارات
دانشگاه امام صادق (علیه السالم).
 .۲۲محقق نیا ،محمد جواد ( " ،)1۳۹۳الگوی بانکداری
اسالمی" ،قم :مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (صلی
اهلل علیه و آله و سلم).
 .۲۳موسويان ،سید عباس و میسمی ،حسین (" ،)1۳۹۳
بانکداری اسالمی :مبانی نظری  -تجارب عملی" ،تهران،
پژوهشکده پولی و بانکی جمهوری اسالمی ايران ،ويرايش سوم
 .۲۴موسويان ،سید عباس ( " ،)1۳۹۳طراحی مدل عملیاتی
بانکداری اسالمی؛ سازگار با الگوی اسالمی -ايرانی پیشرفت "،
فصلنامه علوم انسانی اسالمی صدرا ،شماره ۲۳۹ -۲۵۲ :1۰
 .۲۵نزار العاتی ،مضر(۲۰۰۰م) " ،احکام تغیر قیمة العملة
النقدية وأثرها فی تسديد القرض " ،دار النفايس للنشر و
التوزيع ،الطبعة األولى ،اردن.
 .۲۶نوروزی میشنی ،محسن ( " ،)1۳۹1بررسی اصول و
ويژگیهای نظام تامین مالی اسالمی در مقايسه با نظام تامین
مالی متداول و ارائه روش تامین مالی مناسب برای ايران"،
پايان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ،دانشگاه
پیام نور مرکز تهران
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مقایسه معیارهای ارزیابی ریسک بانکها بااستفاده از
دادههای بازار سرمایه و دادههای حسابداری :مورد

بانکهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ایران

دکتر سید علی حسینی 1معصومه صفر رضوی زاده

2

چکیده

بانکها ازجمله مهمترین نهادهای مالی اسالمی در اقتصاد
ایران هستند که نقش اساسی را در تجهیز و تخصیص منابع
مالی ایفا میکنند ،لذا در معرض ریسکهای متعددی قرار
میگیرند .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معیارهای
حسابداری و معیارهای بازاری ارزیابی ریسک بانکهای ثبت
شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ایران میباشد .این
تحقیق به بررسی ارتباط ریسکهای مبتنی بر معیارهای
حسابداری و ریسکهای مبتنی بر معیارهای بازار سرمایه
کلیه بانکهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 1استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا (س) Hosseinira@yahoo.com
 2کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه الزهرا (س)
Razavizadeh_masumeh@yahoo.com
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ایران طی دوره  1392-1388پرداخته است .ریسک کل
بازار ،ریسک سیستماتیک و خاص ،متغیرهای وابسته و
ریسک کل حسابداری ،اهرمی ،نقدینگی و اعتباری
متغیرهای مستقل این پژوهش هستند و جهت آزمون
فرضیهها از تکنیک آماری پانل دیتا استفاده شده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد ضرایب ریسک کل بازار با
معیار حسابداری ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری ،بتای
بازار تنها با نسبت ذخایر مطالبات مشکوکالوصول به
ناخالص تسهیالت و ریسک خاص با نسبت ارزش دفتری
حقوق صاحبان سهام به داراییها ،نسبت داراییهای نقدی به
ناخالص تسهیالت و نسبت ذخایر مطالبات مشکوکالوصول
به ناخالص تسهیالت رابطه معنادار دارد .براساس نتایج این
تحقیق بتای بازار تنها قادر به انعکاس ریسک اعتباری است
و نمیتواند اطالعات ریسک نقدینگی و ریسک ورشکستگی
بانکها را منعکس کند بنابراین توانایی انعکاس دقیق همه
اطالعات مربوط به ریسک بانک را ندارد.

واژگان کلیدی :معیارهای حسابداری ریسک ،معیارهای بازار سرمایه ریسک،
ریسک بازده کل ،ریسک سیستماتیک ،ریسک خاص.
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 .1مقدمه

رکود اقتصادی سال  2008که منجر به شکستهای بانکی
در ایالت متحده شد ،سراسر جهان را شدیدا تحت تاثیر خود
قرار داد و این بحران ،در بخشهای مالی کشورهای نوظهور
آسیایی ،آسیبهای قابل توجهی را به جای گذاشت .بنابراین
به نظر میرسد که سیستم مالی و به طور خاص بانکها ،در
معرض انواع ریسکهایی قرار دارند که روزبهروز پیچیدهتر
میشوند] .]9بدین ترتیب به طور فزایندهای نیاز به بررسی
بیشتر و مکرر ریسک بانکها افزایش یافته است .از یک
طرف معیار مناسب برای ارزیابی ریسک بانکها ،به هدف آن
معیار و شرایطی که در آن اعمال میشود ،بستگی دارد .از
سوی دیگر اگر یک قانونگذار بانکی به ارزیابی سالمت مالی
یک بانک بپردازد (رتبهبندی کملز ،)3اگر از متغیرهای
حسابداری برای این امر استفاده کند ،بهتر است].]5
بنابراین ،اطالعات حسابداری و بازار میتواند به عنوان
معیارهای مناسب برای ارزیابی ریسک بانکها استفاده
شوند].]2
4
کمیته بال در سپتامبر سال  1998میالدی اقدام به
تدوین سندی تحت عنوان "بهبود شفافیت در بانک "5نمود
که در آن نقش اطالعات در دستیابی به انضباط موثر بازار و
نظارت کارآمد بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
منظور از شفافیت در این نوشتار ،افشای عمومی اطالعات
Camels Rating
Basel Committe
5
Enhancing Bank Transparency
3
4
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موثق و به موقع است که استفادهکنندگان آن را قادر می-
سازد تا از عملکرد و وضعیت مالی ،فعالیتهای تجاری،
وضعیت ریسک و روشهای مدیریت آن در یک بانک،
ارزیابی صحیحی به عمل آورند .براساس تعریف فوق برای
نیل به شفافیت ،الزم است یک بانک افشاهای به موقع،
صحیح ،مرتبط و کافی از اطالعات کمی و کیفی ارائه نماید
به نحوی که استفادهکنندگان ،توان انجام یک ارزیابی
مناسب ،در مورد فعالیتها و وضعیت ریسک آن موسسه را
بیابند .در سند مذکور ،انواع ریسک بانکی بدین صورت
طبقهبندی شده است :ریسک اعتباری ،ریسک کشوری و
ریسک انتقال وجوه ،ریسک بازار ،ریسک نقدینگی ،ریسک
عملیاتی ،ریسک قانونی و ریسک شهرت.
به دلیل اهمیت انضباط بازار ،کمیته بال ،در سند" اصول
اساسی برای نظارت بانکی موثر "6و سند «همگرایی بین-
المللی پیرامون اندازهگیری سرمایه و استانداردهای آن،»7
معروف به توافقنامه« بال »82از آن یاد نموده است .انضباط
بازار در بخش بانکی به وضعیتی اطالق میشود که در آن
فعاالن بخش خصوصی با هزینههای رو به ازدیادی مواجه
میشوند که در ریسکهای انتخابی از سوی بانکها وجود
دارند و اقدامات خود را براساس این هزینهها شکل می-
دهند] .]3باید توجه داشت که انضباط بازار تنها زمانی می-
Core Principle For Effective Banking Supervision
International Convergence of Capital Measurement And
Capital Standard
8
Basel II
6
7
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تواند منجر به یک نظام بانکی امن و کارا شود که به اندازه
کافی توسعهیافته باشد و ناظران بانکها دارای صالحیت و
انگیزه کافی باشند .از آنجا که بازار عملکرد رقابتی و
رضایتبخش دارد ،اگر بازار سرمایه به اندازه کافی فعال
(کارا) نباشد و سرمایهگذاران از آگاهی مناسب برخوردار
نباشند ،افراد فاقد صالحیت و غیرمنطقی به کنترل بانکها
تشویق میشوند و به دلیل افشای ناکافی از سوی بانکها،
اطالعات موجود در بانکها هرگز نمیتواند منعکسکننده
ریسک پذیرفته شده توسط بانکها باشد].]4
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری
و معیارهای بازاری ارزیابی ریسک بانکهای ثبت شده نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .بنابراین نتیجه این
پژوهش میتواند به نهادهای مالی ،بانک مرکزی و سازمان
بورس و اوراق بهادار و همچنین به سرمایهگذاران جهت
آگاهی از میزان ریسکپذیری بانکها و اتخاذ تصمیمات
آگاهانه کمک کند.
 1-2مروری بر پیشینه

پژوهشگران زیادی برمطالعه سیستمهای بانکی کشورهای
توسعهیافته متمرکز شدهاند و ارتباط معناداری بین
معیارهای حسابداری و بازاری ریسک بانکها مشاهده کرده-
اند.
کارلز و همکاران ( ، 9)1989رابطه بین ریسک کل،

سیستماتیک و خاص با نسبت کفایت سرمایه  24بانک
Kalers et. al.
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آمریکایی برای مدت بیش از  30دوره  3ماهه بین سالهای
 1977تا  1984را بررسی کردند .آنها اشاره کردند که
همبستگی بین نسبت کفایت سرمایه و ریسک سیستماتیک
در هر یک از  30دوره  3ماهه منفی بود .همچنین رابطه بین
نسبت کفایت سرمایه و ریسک کل نیز منفی بود اما از نظر
آماری معنادار نیست] .]6منصور و همکاران (، 10)1993

ارتباط بین ریسک کل و سیستماتیک با معیارهای
حسابداری  59نمونه از بانکهای آمریکایی را در طول دوره
 1986تا  1990بررسی کردند .هنگام استفاده از بتای بازار
به عنوان یک متغیر وابسته ،تنها نسبت ذخایر مطالبات
مشکوک الوصول به کل تسهیالت و ضریب تغییرات سپرده
و هنگام استفاده از ریسک کل به عنوان متغیر وابسته ،تنها
نسبت نقدینگی از نظر آماری معنادار بودند].]7
همچنین پژوهشهای مربوط به معیارهای ارزیابی ریسک
بانکهای کشورهای آسیایی و نوظهور ،با استفاده از
معیارهای حسابداری و معیارهای بازار سرمایه ،توجهات
زیادی را دربین پژوهشگران به خود جلب کرده است.
آگاسمن و همکاران ( ،)2008در پژوهشی با عنوان"
معیارهای حسابداری و بازار سرمایه ریسک :شواهدی از
بانکهای آسیایی" به بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری
و معیارهای بازار سرمایه در نمونهای متشکل از  46بانک
پذیرفته شده در  10کشور آسیایی در طول دوره
1998تا 2003پرداختهاند .نتایج کار آنها نشان میدهد که
Mansur et. al.

10
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انحراف معیار بازده داراییها و نسبت ذخایر مطالبات
مشکوکالوصول به ناخالص تسهیالت ،به میزان معناداری به
ریسک کل و همچنین نسبت ناخالص تسهیالت به کل
داراییها و نسبت ذخایر مطالبات مشکوکالوصول به ناخالص
تسهیالت به میزان معناداری به ریسک خاص بانک مربوط
میشود] .]2همچنین دوئیبی و ماموقلی ( ،)2009در مقاله-
ای با عنوان" معیارهای حسابداری و بازار سرمایه ریسک
بانکها :شواهدی از بازارهای نوظهور" با استفاده از تجزیه و
تحلیل دادههای پانل در  10بانک تجاری تونس در طول
دوره 1998تا ، 2007به این نتیجه رسیدند که تمامی
ضرایب ریسکهای کل و سیستماتیک ناچیزند و معنادار
نیستند و در مورد ریسک سیستماتیک ،تنها نسبت ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام به داراییها ، 11نسبت سپرده-
های بانک به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 12و نسبت
داراییهای نقدی به ناخالص تسهیالت 13معنادارند .اما
متغیرهایی که برای درک ریسک کل حسابداری و ریسک
اعتباری به کار برده شده معنادار نیستند].]4
از مطالعات مشابه داخلی برای پژوهش حاضر ،میتوان به
رساله میرزایی( )1390اشاره کرد .وی در پژوهش خود با

عنوان" مربوط بودن سود و جریان نقد در بانکها :با در نظر
گرفتن ریسکهای بانکی" ،چهار بانک را طی دوره
1386تا 1389مورد بررسی قرار داد .تحلیل دادهها توسط
)EQTA (ratio of book value equity to total assets
)DEPEQ (total deposits held by the bank to the book value equity

)LIQTA (ratio of liquid assets to gross loans
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این محقق نشان داد که متغیرهای سود قبل از بهره و مالیات
و جریان نقد عملیاتی بر بازده سهام تاثیر ندارند و در توضیح
نوسانات بازده سهام مربوط نبوده و فاقد محتوای اطالعاتی-

اند].]1
درجدول شمماره ( )1بمه متغیرهمای وابسمته و مسمتقل و
همچنین یافتهای برخی از تحقیقات مرتبط بهصورت خالصه
اشاره گردیده است.
جدول  :1بررسی ارتباط بین معیارهای حسابداری و بازار سرمایه ریسک
محققان

متغیرهای وابسته

کارلز و همکاران
()1989

ریسک کل ،ریسک
سیستماتیک و
ریسک خاص

منصور و همکاران
()1993

ریسک کل و ریسک
سیستماتیک

اگاسمن و همکاران
()2008

ریسک کل ،ریسک
سیستماتیک و
ریسک خاص

دوئیبی و ماموقلی
()2009

ریسک کل ،ریسک
سیستماتیک و
ریسک خاص

میرزایی ()1390

بازده سهام

متغیرهای مستقل

نتایج یافتهها

نسیت کفایت سرمایه

رابطه وجود دارد.

نسبت ذخایر
مطالبات مشکوک
الوصول به کل
تسهیالت ،ضریب
تغییرات سپرده و
نسبت نقدینگی

رابطه وجود دارد.

ریسک کل
حسابداری ،ریسک
اهرمی ،ریسک
نقدینگی و ریسک
اعتباری
ریسک کل
حسابداری ،ریسک
اهرمی ،ریسک
نقدینگی و ریسک
اعتباری

سود قبل از بهره و
مالیات و جریان نقد
عملیاتی

رابطه وجود دارد.

رابطه وجود دارد.

رابطه وجود ندارد.

587

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

 .2روش پژوهش

این تحقیق ،جزو پژوهشهای کاربردی است .همچنین
براساس ماهیت و روش ،پژوهش حاضر از نوع تحقیقات
همبستگی میباشد.
 2-1ابزار گردآوری اطالعات

اطالعات مورد نیاز برای آزمون فرضیههای تحقیق ،از
سامانههای اطالعاتی رهآورد نوین و تدبیرپرداز و همچنین
صورتهای مالی بانکها و سامانه کدال استخراج شدهاند.
 2-2فنون تجزیه و تحلیل و مدل آزمون فرضیه ها

دراین تحقیق جهت بررسی و تعیین رابطه (روابط) تعادلی
بین متغیرهای موردمطالعه ،از روش آزمون پانل دیتا و مدل
رگرسیون چندگانه استفاده شده است .آزمون فرضیههای
آماری این پژوهش ،با استفاده از نرمافزاری ایویوز 14انجام
شده است .این پژوهش به صورت تجربی رابطه بین ریسک
بانکها مبتنی بر معیارهای حسابداری و همچنین مبتنی بر
بازار سرمایه را از طریق مدل کلی زیر آزمون میکند ،به
گونهای که این مدل آماری ،برای هریک از متغیرهای وابسته
به صورت جداگانه آزمون میگردد:

(1) CMR= α0 + α1(SDROA) + α2(ZSCORE) + α3(EQTA) + α4(DEPEQ) +
α5(LIQTA)+ α6(LLPGL) + α7(INDEX) +
α8(SIZE) + ɛit
EVIEWS
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 :15 CMRنشاندهنده معیارهای بازار سرمایه ریسک می

باشد ].]4

 2-3متغیرهای پژوهش

 2-3-1متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل در این پژوهش ،معیارهای حسابداری
ارزیابی ریسک شامل :ریسک کل ،ریسک اهرمی ،ریسک
نقدینگی و ریسک اعتباری است.
 1-1-3-2ریسک کل حسمابداری :در ایمن پمژوهش از دو
معیار حسابداری برای محاسمبه ریسمک کمل اسمتفاده شمده
است .این دو معیار شامل:
 :SDROA .1انحراف معیار بازده دارایمیهما ممیباشمد.

درتحقیقات مشابه ،این معیار توسمط بریمور و لمی (، )1986
شییرز ،)1994(16اگاسمن و همکاران ( )2008استفاده شده
است ROA .از رابطه زیر به دست میآید:
سود خالص
متوسط کل داراییها

= 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 )(2

از انحراف استاندارد ( )σمعادله SDROA ، 2از محاسبه
انحراف معیار استاندارد ( )σرابطه سود خالص به متوسط کل
داراییها ( )ROAبهدست میآید].]4

 : Z-SCORE .2ریسک کل ورشکستگی هر بانمک ممی-
باشمممد .ایمممن معیمممار حسمممابداری بمممه وسمممیله دوئیبمممی و

Capital Market Risk
Shiers

15
16
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ماموقلی( )2009مورد استفاده قرار گرفته است .این معیار از
رابطه شماره ( )3بهدست میآید:
)(ROA+K/A

= 𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 ሺ3ሻ 𝐙𝐙 −
SDROA
نسبت  ،K/Aنسبت سرمایه پایه به کل داراییها میباشد
].]4
 2-1-3-2ریسک اهرمی :ریسک اهرمی نیز در این
پژوهش شامل دو معیار زیر میباشد:
 :EQTA .1نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به

کل داراییها است .این معیار توسط پتوای (،)1976
جهانخانی و لینگ( ،)1980بریور و لی( ،)1986کارلز و
همکاران ( )1989و دوئیبی و ماموقلی( )2009استفاده شده
است .برای اندازهگیری این معیار از رابطه شماره ( )4استفاده
میشود:
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
کل داراییها

= 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 ሺ4ሻ

 :DEPEQ .2نسبت کل سپردههای مردم نزد بانک به

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است .این اندازهگیری به
وسیله دوئیبی و ماموقلی( )2009مورد استفاده قرارگرفته
است DEPEQ .از طریق رابطه زیر اندازهگیری میشود:
سپردههای بانک
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

= 𝐐𝐐𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃

)𝟓𝟓(

 3-1-3-2ریسک نقدینگی :در این پژوهش معیار معرف
ریسک نقدینگی LIQTA ،میباشد که برابر نسبت دارایی-
های نقدی به ناخالص تسهیالت است .این معیار توسط
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جهانخانی و لینگ( ،)1980منصور و همکاران ( )1993و
دوئیبی و ماموقلی( )2009استفاده شده است.
داراییهای نقدی
ناخالص تسهیالت

= 𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 ሺ6ሻ

 4-1-3-2ریسک اعتباری :این ریسک از طریق معیار زیر
ارزیابی میشود:
 :LLPGLنسبت ذخایر مطالبات مشکوکالوصول به

ناخالص تسهیالت میباشد .این متغیر در تحقیقات مشابه
توسط منصور و همکاران( )1993و حسن( 17)1993استفاده
شده است و از رابطه شماره ( )7بهدست میآید:
ذخایر مطالبات مشکوک الوصول
ناخالص تسهیالت

 2-3-2متغیرهای وابسته

= 𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 )𝟕𝟕(

متغیرهای وابسته این تحقیق ،معیارهای بازار ارزیابی
ریسک ،شامل :ریسک کل بازار ،ریسک سیستماتیک و
ریسک خاص است.
 2-3-2-1ریسک کل بازار :ریسک کل بازار سرمایه،

انحراف معیار ساالنه بازده روزانه سهام بانکها است .این
ریسک با استفاده از رابطه شماره ( )8محاسبه میشود:


𝟐𝟐) (𝐱𝐱 𝐢𝐢− 𝐱𝐱 µ
𝐍𝐍

√ = 𝛔𝛔

)𝟖𝟖(

 2-3-2-2ریسک سیستماتیک :ریسک سیستماتیک

آن است که کم و بیش بر سهام تعداد زیادی از شرکتها اثر
Hassan

17
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میگذارد .از آنجا که ریسکهای سیستماتیک بر کل بازار
موثرند ،گاهی ریسک بازار هم نامیده میشود] .]8این معیار
با استفاده از رابطه شماره ( )9در هر سال برای هر بانک
برآورد شده است.
(9) Rit=αi+βiRmt+ ɛit
2-3-2-3

ریسک

هر

خاص

بانک:

ریسک

غیرسیستماتیک آن است که تعداد کمی از شرکتها را تحت
تاثیر قرار میدهد .از آنجا که این نوع ریسکها منحصر به
یک شرکت خاص هستند ،گاهی ریسکهای خاص یا
منحصربهفرد نامیده میشوند] .]8این معیار نیز با استفاده از
مدل بازار محاسبه میشود و در نهایت ریسک سیستماتیک
به عنوان انحراف معیار باقیمانده از مدل بازار ،هر سال و
برای هر بانک محاسبه میشود].]4
 2-3-3متغیرهای کنترلی

به منظور تعیین بهتر اثر معیارهای حسابداری بر بازار
سرمایه ،میزان اطالعات منتشر شده توسط بانکها و اندازه
بانکها در گزارشهای ساالنه ،کنترل شده است.

 2-3-3-1میزان اطالعات منتشر شده به سرمایه-

گذاران :برای به حساب گرفتن تاثیر میزان اطالعات روی
معیارهای بازار سرمایه ریسک ،در تابع رگرسیون از این

شاخص استفاده شده است].[4

1

𝑖𝑖𝑠𝑠 INDEX = ∑8𝑖𝑖+1
8

جدول شماره  :2اجزای شاخص
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اقالم

شاخص ( )Sub-Index

وام

 :S2وام سررسید گذشته (مندرج در یادداشتهای
پیوست ،مجموع وامهای سررسید گذشته یک بانک
مندرج در بند طبقهبندی تسهیالت اعطایی
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار)

بدهیها

سپردهها
سایر وجوه

 :S1وام جاری (مندرج در یادداشتهای پیوست،
مجموع وامهای جاری یک بانک مندرج در بند
طبقهبندی تسهیالت اعطایی براساس مصوبه
شورای پول و اعتبار)

 :S3وام معوق (مندرج در یادداشتهای پیوست،
مجموع وامهای معوق یک بانک مندرج در بند
طبقهبندی تسهیالت اعطایی براساس مصوبه
شورای پول و اعتبار)
 :S4سپردههای جاری (مندرج در ترازنامه)
 :S5سپردههای بلندمدت (مندرج در ترازنامه)

 :S6ذخایر (مندرج در یادداشتهای پیوست ،مجموع
ذخایر عمومی و اختصاصی مندرج در بند طبقه-
بندی تسهیالت اعطایی براساس مصوبه شورای پول
و اعتبار)
 :S7سرمایه اصلی (مندرج در یادداشتهای پیوست بند
نسبت کفایت سرمایه)
 :S8دارایی نقد (مندرج در ترازنامه)
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 2-3-3-2اندازه بانک ها :منظور از اندازه بانکها ،کل

داراییهای آنها میباشد .دوئیبی و ماموقلی( )2009نیز از
این شاخص استفاده کردهاند .اندازه بانکها ،از طریق
لگاریتم طبیعی کل داراییهایشان اندازهگیری میشود].]4
 2-4جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش ،کلیه بانکهای نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار ایران که اطالعات موردنیاز آنها
دردسترس بوده است ،طی یک دوره پنج ساله از
1388تا 1392میباشد.
 .3یافتههای پژوهش

 3-1آمار توصیفی

آمارهای توصیفی این پژوهش حاصل از تجزیه و تحلیل داده
به صورت زیر هستند:
جدول  :3آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

میانه

Total
Risk
Syste
0/000 -0/900 matic
Risk
Speci
7/800 15/831
fic
Risk
0/005 -0/033 SDR
OA

7/883 16/171
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انحراف
استاندارد

مینیمم

ماکزیمم

21/737

0/000

123/147

5/407

-12/828

39/690

21/461

0/000

121/367

0/205

-0/978

0/060
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Zscore
EQT
A

19/070

17/023

15/494

-0/644

123/074

0/606

0/081

4/393

0/017

41/782

DEP
EQ

11/131

LIQT
A
LLP
 GL
Index

/236
10

10/497

0/000

77/186

0/024

0/011

0/089

0/000

0/845

0/038

0/035

0/021

0/000

0/090

6/840

8/000

2/573

0/000

8/000

Size

7/891

7/948

0/688

5/706

9/137

 -3-2آمار استنباطی

در این بخش به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته
میشود .فرضیههای تحقیق به شرح زیر هستند:

فرضیه .1بین معیارهای محاسبه شده ریسک کل

حسابداری و معیارهای محاسبه شده ریسک بازار بانکهای
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ایران رابطه معنی
دار وجود دارد.
فرضیه .2بین معیارهای محاسبه شده ریسک اهرمی

حسابداری و معیارهای محاسبه شده ریسک بازار بانکهای
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ایران رابطه
معنیدار وجود دارد.
فرضیه .3بین معیار محاسبه شده ریسک نقدینگی

حسابداری و معیارهای محاسبه شده ریسک بازار بانکهای
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ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ایران رابطه
معنیدار وجود دارد.

فرضیه .4بین معیار محاسبه شده ریسک اعتباری

حسابداری و معیارهای محاسبه شده ریسک بازار بانکهای
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ایران رابطه
معنیدار وجود دارد.
برای آزمون فرضیههای تحقیق از روش پانل دیتا و مدل
رگرسیونی استفاده میگردد .بدین منظور برای هر مدل ،نوع
مدل مشخص شده و مدل برازش شده است و فرضیه مربوط
به آن آزمون میشود.
 -3-2-1آزمون فرضیهها حالت اول (متغیر وابسته

ریسک کل)

متغیر
ثابت
مدل
SDRO
A
Zscore
EQTA
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ضری
ب
β0

 β1
β2

 β3

جدول  :4خالصه نتایج مدل رگرسیونی

مقدار

انحراف
استاندا
رد

2/349 37/034

آماره
P
− Value 𝑟𝑟 2
**

6/874

0/025

-3/062

/184
10

0/301
-

0/764

0/148

1/030 0/143

0/306

0/237
0/463 -0/110
-

0/813
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DEPE
Q
LIQT
A
LLPG
L
Index
Size

 β4
 β5
 β6

β7
β8

0/128

0/632 0/203

3/271 17/790
/730
157

/522
24

/0001
0/0001
0

**

5/764
*

5/227

0/529
0/047
0/053

1/243

0/218

0/759
5/788 -4/393
-

0/450

*** معنیدار در سطح  1درصد ** ،معنیدار در
سطح  5درصد * ،معنیدار در سطح  10درصد.

r2

دوربی
انحراف
r2
ن-
تعدیل استاندار
واتسو
شده
د
ن

آماره
F

PValu
e

/0001 /1008 /8662 /2685 /2971 /3930
0
4
1
18
0
0
منبع  :یافتههای تحقیق

 -3-2-2آزمون فرضیهها حالت دوم (متغیر وابسته

ریسک سیستماتیک)
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جدول  :5خالصه نتایج مدل رگرسیونی
متغیر

ضریب

ثابت مدل

 β0

SDROA

 β1

β2   Z-score

 EQTA

 β3

β4   DEPEQ
β5   LIQTA

β6   LLPGL
Index
Size

β7
β8

مقدار

انحراف
استاندارد

10/885

1/470

0/053

2/759

0/019

-0/041

0/039

-1/049

0/298

-0.046

0/126

-0/367

0/714

0/042

0/055

-0/761

0/449

2/978

6/307

0/472

0/638

5/641

4/811

4/162

0/052

آماره t

P
− Value

0/985

**

5/949

*

0/046

0/0001

0/0001

0/304

0/762

-1/514

1/568

* -3/966

0/067

معنیدار در سطح  1درصد،
معنیدار در سطح  5درصد * ،معنیدار در سطح 10
درصد.
***

r2

0/2842

**

r2
تعدیل
شده

انحراف
استاندارد

دوربین-
واتسون

0/1712

4/9490

2/367

P
آماره F
− Value

2/5151

0/0076

منبع  :یافتههای تحقیق
 -3-2-3آزمون فرضیهها حالت سوم(متغیر وابسته

ریسک خاص)
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جدول  :6خالصه نتایج مدل رگرسیونی
متغیر

ضریب

ثابت مدل

𝛽𝛽0

SDROA

 𝛽𝛽1

DEPEQ

 𝛽𝛽4

LLPGL

 𝛽𝛽6

Z-score
EQTA

LIQTA

Index

 𝛽𝛽2
 𝛽𝛽3
 𝛽𝛽5
 𝛽𝛽7

Size

 𝛽𝛽8

مقدار

انحراف
استاندارد

آماره
2

r

𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 −

38/454

9/431

** 6/928

0/046

-2/932

9/963

-0/294

0/769

0/142

0/140

1/009

0/316

-1/116

0/453

*

-4/255

0/069

0/136

1/199

0/683

0/497

17/359

2/717

24/703 161/114

*

2/762

0/079

*1/981

0/083

-4/629

1/662

* -3/818

0/076

0/0001

0/0001

1/281

0/204

معنیدار در سطح  1درصد،
معنیدار در سطح  5درصد * ،معنیدار در سطح 10
درصد
**

***

منبع  :یافتههای تحقیق
r2

0/4041

r2
تعدیل
شده

انحراف
استاندارد

دوربین-
واتسون

0/3100

17/8719

1/8799

P
آماره F
− Value

4/2955

0/0001

جدول  :7نتیجه آزمون فرضیهها
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فرضیه 1
متغیر وابسته:
ریسک کل بازار

متغیر وابسته:
ریسک سیستماتیک
متغیر وابسته:
ریسک خاص

همسو :دوئیبی و ماموقلی()2009

مغایر :کارلز و همکاران( ) 1989و منصور و همکاران ()1993
عدم تایید
عدم تایید
عدم تایید
همسو :دوئیبی و ماموقلی ( )2009و آگاسمن و همکاران

فرضیه 2

()2008

متغیر وابسته:
ریسک کل بازار

عدم تایید

متغیر وابسته:
ریسک سیستماتیک
متغیر وابسته:
ریسک خاص

مغایر :کارلز و همکاران( ) 1989و منصور و همکاران ()1993

عدم تایید
با استفاده از  EQTAتایید و بااستفاده از  DEPEQعدم
تایید
 .1در صورت تایید فرضیه:

همسو :کارلز و همکاران( ) 1989و منصور و همکاران
فرضیه 3

()1993

مغایر :دوئیبی و ماموقلی ( )2009و آگاسمن و همکاران

(.2 )2008در صورت رد فرضیه ،طبقهبندی فوق معکوس
متغیر وابسته:
ریسک کل بازار

متغیر وابسته:
ریسک سیستماتیک
متغیر وابسته:
ریسک خاص
فرضیه 4
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میشود.
تایید

عدم تایید
تایید
همسو :کارلز و همکاران( ) 1989و منصور و همکاران
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(،)1993

متغیر وابسته:
ریسک کل بازار

متغیر وابسته:
ریسک سیستماتیک
متغیر وابسته:
ریسک خاص

مغایر :دوئیبی و ماموقلی()2009
تایید
تایید
تایید

 .4نتیجهگیری

یافتههای این تحقیق نشان داد که درخصوص بانکهای
ایرانی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،ریسک
سیستماتیک بازار سرمایه معیارهای حسابداری با اهمیتی
چون انحراف معیار بازده داراییها ،ریسک ورشکستگی،
نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به کل داراییها و
نسبت سپردهگیری بانک به ارزش دفتری حقوق صاحبان
سهام را نمایندگی نمیکند (مشابه با یافتههای دوئیبی و
ماموقلی .)2009 ،بدین ترتیب بدیهی است که عدم توانایی
بتای بازار در انعکاس تمامی اطالعات حسابداری ،ممکن
است در اتخاذ تصمیمات اقتصادی استفادهکنندگان در
زمینه سرمایهگذاری در بانکها تاثیر بگذارد .در بررسی
ارزیابی رابطه معیارهای مبتنی بر بازار سرمایه با ریسک
نقدینگی ،نتایج نشان داد که بتای بازار هیچ ارتباط
معناداری با معیار ریسک نقدینگی حسابداری بانکها ندارد.
با توجه به تایید این رابطه در حالت در نظر گرفتن ریسک
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خاص هر بانک به عنوان متغیر وابسته ،پذیرش رابطه در این
شرایط حاکی از این موضوع است که ریسک خاص نسبت به
ریسک سیستماتیک از اهمیت بیشتری برخوردار است و با
ریسک نقدینگی ارتباط معنادار دارد .اما در مورد ریسک
اعتباری ،نتایج نشان داد که ارتباط بین معیارهای بازار
سرمایه ریسک و نسبت ذخایر مطالبات مشکوکالوصول به
ناخالص تسهیالت به عنوان معیار ریسک اعتباری مثبت و
معنادار است و اطالعات مربوط به ریسک اعتباری بانکها
در بازار سرمایه ایران به درستی منعکس میشود .این یافته
با نتیجه دوئیبی و ماموقلی( )2009مغایرت دارد .در نتیجه
اطالعات افشا شده بانکها در زمینه ریسک اعتباری مناسب
و کافی است .به طور کلی ،میتوان نتیجه گرفت که بتای
بازار سرمایه تنها قادر به انعکاس معیار حسابداری ریسک
اعتباری است و نمیتواند اطالعات ریسکهای دیگری چون
ریسک نقدینگی ،ریسک ورشکستگی و ریسک اهرمی
مبتنی بر اطالعات حسابداری بانکها را منعکس کند .این
یافته با نتایج مطالعات داخلی (میرزایی )1390،همسو می-
باشد .میرزایی ( )1390دریافته است که متغیرهای سود
قبل از بهره و مالیات و جریان نقد عملیاتی بر بازده سهام
تاثیر ندارند و در توضیح نوسانات بازده سهام مربوط نبوده و
فاقد محتوای اطالعاتیاند.
 4-1پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
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نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد که بانک-
ها در ارائه گزارشهای مالی خود ،باید بهبود شفافیت ،ارتقای
کیفیت اطالعات و افشای کامل را مورد توجه جدی قرار
دهند .بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار ،بانک مرکزی و
مقامات نظارتی باید روی معیارهای حسابداری ارزیابی
ریسک تمرکز کنند تا اطالعات مالی بانکها با کیفیت بهتر
به سرمایهگذاران افشا شود .به عبارت دیگر مقامات نظارتی
بانکها میتوانند با تمرکز روی بهبود کیفیت گزارشگری
مالی بانکها به این امر کمک نمایند .سازمان بورس و اوراق
بهادار نیز میتواند راهکارهای خود جهت افشای به موقع،
کامل و مربوط اطالعات حسابداری بانک ها نماید.
 4-2پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

پیشنهاد میشود که پژوهشهای آتی از سایر معیارهای
حسابداری نیز برای بررسی ارتباط بین معیارهای حسابداری
و معیارهای بازار سرمایه ریسک بانکها استفاده کنند تا
بتواند در راستای نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر ،برای
استفادهکنندگان آگاهی الزم را در زمینه میزان توانایی
انعکاس اطالعات حسابداری ریسک بانکها توسط دادههای
بازار به منظور تصمیمگیری صحیح فراهم کنند .از جمله
معیارهای حسابداری که میتوان به منظور انجام پژوهشهای
دیگری در این زمینه نام برد استفاده از نسبتهایی چون:
نسبت ناخالص تسهیالت به کل داراییها ،نسبت کفایت
سرمایه بانکها ،نسبت تسهیالت اعطایی به سپردهها ،نسبت
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داراییها به بدهیهای بلند مدت و نسبت تسهیالت به
داراییها به عنوان معیار حسابداری ارزیابی ریسک بانکها
میباشد.
همچنین میتوان با انجام پژوهش درباره ارزیابی میزان
شفافیت اطالعات حسابداری بانکهای ثبت شده نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار ایران ،عالوه بر کمک به تصمیم-
گیرندگان بازار سرمایه ،بتوان راهکارهایی را به منظور صحت
و بهبود شفافیت اطالعات افشا شده در گزارشگری بانکها به
مقامات نظارتی بانکها ارائه کرد.
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Abstract
Banks are of the most important Islamic
financial institutions in Iran’s economy in
which play a fundamental role allocating and
mobilizing financial resources that are
exposed to various risks. The aim of this
study is to examine the relationship between
accounting measures of risk and market
measures of risk in the banks listed in
securities and exchange organization of Iran.
This paper examines the relationship
between accounting related risks and capital
market risks for all banks listed in securities
and exchange organization of Iran over the
period of 1388-1392. Market risk, systemic
risk, and specific risk are dependent
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variables and the accounting, leverage,
liquidity, and credit risks are Independent
variables. We apply Panel data technique for
testing the hypotheses. Findings show there
is a significant relationship between
coefficients of market risk and market
liquidity risk (LIQTA) as well as credit risk
(LLPGL). Market beta has a significant
relationship with LLPGL. There is a
significant relationship between specific risk
and the ratio of book value equity to total
assets (EQTA), ratio of liquid assets to gross
loans (LIQTA) and ratio of loan loss
provisions to gross loans (LLPGL) as well.
The results show that the market beta can
only reflect credit risk and cannot do it for
liquidity and banks’ bankruptcy risk
information. Thus, it is not able to reflect all
information related to bank’s risk.
Keywords: accounting measures of risk,
capital market risk criteria, total returns risk,
systemic risk, specific risk.
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نقش بانک ها و مؤسسات اعتباری در حمایت از
فعالیت های مولد و اشتغالزایی

(با تأکید بر اصالح الگوی بانکداری)
محمد رحیمی کلیشادی 1غالمرضا گودرزی

2

چکیده

با توجه به گسترش سیستم بانک ها و مؤسسات اعتباری
کشور در سال های اخیر و هم چنین نقش جدی این بنگاه
ها در اقتصاد کشور ،بررسی تأثیر و عملکرد سیستم بانکی بر
اشتغال اهمیت زیادی پیدا کرده است .آنچه مهم است؛ نقش
بانک ها و مؤسسات اعتباری در ایجاد فرصت ها و موقعیت
های شغلی ،از طریق حمایت این بنگاه ها از فعالیت های
تولیدی و مولد است .بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند
با عملکرد صحیح خود به عنوان یک نهاد اجتماعی به
پیشرفت اقتصادی کمک کنند .در عین حال می توانند با
کارکردی مبتنی بر جزئی گرایی و سوداگری ،اقتصاد را در
دام بی تعادلی و بی ثباتی دچار سازند .این مقاله در ابتدا به
 1دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته ی معارف اسالمی و مدیریت مالی دانشگاه
امام صادق(ع)Rahimi9293@gmail.com
 2دانشیار دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
rgodarzi@yahoo.com
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بررسی الگوهای بانکداری رایج در دنیا می پردازد و سپس با
بررسی عملکرد نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیده است
که متأسفانه بانک ها و مؤسسات اعتباری در سال های اخیر
به جای اهمیت به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در
جامعه ،بیشتر به فکر سود و فعالیتهای سوداگریانه خود و
سرمایه گذاری در بخش های نامولد اقتصاد بوده اند .در این
مقاله ما به مهم ترین چالش های نظام بانکداری در ایران
اشاره کرده ایم که مهم ترین آنها عبارتند از :عدم کارایی
سیاست های پولی و مالی ،نرخ سودهای های بانکی ،افزایش
معوقات بانکی و کاهش استقالل بانک مرکزی جهت
جلوگیری از فساد مالی و اقتصادی است .در این پژوهش
پس از شناخت آسیب ها در حوزه بانکداری درکشور ایران،
سعی در ارائه راهکارهایی عملیاتی برای حل این مشکل
داریم.

واژههای کلیدی :بانک ها و موسسات اعتباری ،الگوهای بانکداری ،اشتغال
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 .1مقدمه

اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت
انسان ،منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به
حساب آورد .استفاده مناسب از منابع و امکانات موجود به
منظور برآورده ساختن نیازها و خواسته های بشر ،از جمله
افزایش تولید ،درآمد ،اشتغال و رفاه جامعه از مهم ترین
هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود و برای همین
منظور دولت ها از ابزارهای متفاوتی برای تحقق این اهداف
استفاده می کنند .یکی از مهم ترین این ابزار ها؛ ابزارها و
سیاست های پولی و مالی است که در ادبیات توسعه
اقتصادی از الزامات مهم دستیابی به رشد پایدار است.
سیاست پولی رایج در دنیا در حال حاضر توسط ابزارهای
مستقیم و غیر مستقیم و از طریق بانک مرکزی به اجرا در
می آید .سیاست پولی در کنار سیاست مالی با هدف قرار
دادن اقتصاد در مسیر رشد بلند مدت و جلوگیری از نوسانات
اقتصادی ،سعی دارد تا در دوران رونق و رکود ،اقتصاد را به
مسیر بلند مدت رشد اقتصادی بازگرداند .به این منظور و با
هدف حفظ ثبات در محیط اقتصاد کالن ،یک از رسالت های
اصلی سیاست پولی کنترل نرخ تورم است که از این طریق با
ایجاد ثبات اقتصادی می توان انتظار رشد اقتصادی بیشتر و
به تبع آن افزایش اشتغال را انتظار داشت .بانک مرکزی از
طریق عملیات بازار ،نرخ سود بانکی را در مقادیر مختلف
هدف قرار می دهد و از این طریق سیاست پولی انبساطی یا
انقباضی را مورد هدف قرار می دهد.
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بانک ها در نگاه خرد به مثابه یک بنگاه هستند که باید به
انضباط مالی و سود و صرفه خود توجه نمایند و از نظر کالن،
یک نهاد اجتماعی هستند که باید تسهیل کننده و بازوی
پیشرفت و ثبات جامعه باشند .اگر بانک ها تنها به عنوان یک
بنگاه اقتصادی در جامعه ظاهر شوند و صرفاً به سود و صرفه
خود بپردازند چه بسا نتوانند به رشد اقتصادی و افزایش
اشتغال کمک کنند و حتی ممکن است مانع آن شوند و اگر
صرفاً به عنوان تسهیل کننده پیشرفت و توسعه و جنبه های
عمومی و اجتماعی توجه کنند و از انضباط و صرفه و زیان
خود صرفه نظر کنند ،چه بسا موجب بسط سوء استفاده و
فساد در جامعه شده و دچار ورشکستگی خود شوند .لذا
بانک ها می توانند در اقتصاد نقش های متفاوتی ایفا کنند.
ممکن است طوری عمل کنند که اقتصاد را به ورطه ی بی
ثباتی و رکود برسانند و ممکن است به رشد اقتصادی و
پیشرفت منجر شوند.
به طور کلی بخش پولی و مالی اقتصاد باید حامی و تابع
مقتضیات رشد و پویایی بخش حقیقی باشد نه اینکه با بی
توجهی به نیازهای حقیقی به مثابه ی یک بنگاه اقتصادی
سود جو به دنبال کسب سود سوداگرانه و بی ثبات ساز و
نامولد باشد .اساساً اگر اقتصاد خوب عمل کند و فضای
مناسبی بر آن حاکم باشد جمع بین منافع منطقی بانک ها و
منافع تولید کنندگان امری کامالً امکان پذیر است .اما اگر
نظام بانکی از جایگاه و کارکرد اصلی خود فاصله بگیرد تضاد
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منافع بانک ها و تولید کنندگان تشدید شده و موجب بروز
مشکالت اقتصادی خواهد شد.
البته کارایی نظام پولی و مالی کشور و نحوه مدیریت مالی
واحدهای اقتصادی موجود ،شرط الزم و کافی برای دستیابی
به آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارایی در
این فرآنید چه در بخش اعطای اعتبارات و چه در بخش
مصارف اعتبارات ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار را
نداشته باشد .بنابراین ما باید روی این موضوع تحلیل و
بررسی کنیم که نقش بانک ها و مؤسسات اعتباری در
افزایش اشتغال در حوزه های مختلف چیست؟

 .2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

در طی چندین سال گذشته ،مطالعاتی در حوزه ی ارتباط
بین بخش واقعی و بخش غیر واقعی اقتصاد انجام شده است.
ما سعی کردیم؛ یافته های پژوهش های کاربردی که تا به
حال در مورد نقش بانک ها و مؤسسات اعتباری در حمایت
از فعالیت های مولد و اشتغال انجام شده اند را در جدول زیر
به طور خالصه بیاوریم.
محقق/
سال

بختیاری و
پاسبان
()1383
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عنوان تحقیق

یافته های تحقیق

نقش اعتبارات
بانکی در
توسعه فرصت

یافته های این پژوهش حاکی از آن است که؛ سیاست
های پولی و بانکی نقش مهم در حمایت از فعالیت
های مولد و ایجاد فرصت های شغلی دارد .از طرفی
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های شغلی

طیبی و
همکاران
()1389

تأثیر تسهیالت
بانکی بر
اشتغالی زایی
بخش های
اقتصادی ایران

میدری
()1392

رفع تضاد
منافع بخش
های بانکی و
تولیدی در
الگوهای
مختلف
بانکداری

زنوز و
همکاران
()1393

بررسی تأثیر
توسعه مالی
بخش بانکی بر
اشتغال بخش
صنعت
(کاربردی از
مدل سری
های زمانی
ساختاری)

شاکری

مقدمه ای بر

شواهد و قرائن نشان می دهد که؛ تأثیر اعتبارات بانکی
بر روند رشد و توسعه در بخش کشاورزی به دالیل
مختلف از جمله سرمایه بر شدن تولید و استفاده از
فناوری های جدید روند کاهشی داشته است .در حالی
که ،بر بخش صنعت و خدمات روند افزایشی داشته
است.
یافته های این پژوهش حاکی از آن است که؛ در
مجموع به واسطه اختصاص تسهیالت بانکی به بخش
های صنعت و معدن ،کشاورزی و خدمات ،بخش
کشاورزی از باالترین میانگین ساالنه شغل ایجاد شده
و بخش خدمات از پایین ترین میانگین ساالنه شغل
ایجاد شده برخوردار بوده است .با این حال ،نتایج به
دست آمده گویای نوسان عملکرد نظام بانکی کشور
نسبت به موضوع اشتغال زایی بوده است.

در این مقاله پس از بررسی مشکالت نظام بانکی ایران
و ریشه های آن ،الگوی بانکداری ژاپنی به عنوان راه
حلی برای آشتی بخش مالی با سایر بخش های
اقتصادی معرفی می شود .ژاپن برای حل این مشکل
خود ،نظام بانکی خود را بر سه اصل استوار کرده است:
پیوند مالکیتی و مدیریتی میان نظام بانکی و نظام
تولیدی ،کنترل نظام بانکی و تأمین مالی پروژه های
صنعتی توسط نهادهای وابسه به دولت .از این الگو می
توان در ایران برای حل مشکل تعارض میان بخش
های مالی و حقیقی اقتصاد استفاده کرد.
یافته های این پژوهش حاکی از آن است که؛ فرضیه
این مطالعه مبنی بر اثرگذاری توسعه مالی بر اشتغال
بخش صنعت ،رد نشده و شاخص توسعه مالی در
بخش بانکی با اشتغال بخش صنعت ،در دو دوره مورد
بررسی ،رابطه مستقیم داشته است .اما در مقطع زمانی
در نظر گرفته شده ،میزان تقاضای نیروی کار نسبت
به تغییرات شاخص ترکیبی توسعه مالی در بخش
بانکی کم بوده است .
یافته های این نوشته حاکی از آن است که؛ عملکرد
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()1395

اقتصاد ایران

بانک ها و مؤسسات اعتباری در طی این چند ساله
خوب نبوده است .چرا که این نهادها به جای اینکه
پشتیبان و حمایت کننده فعالیت های مولد و تولیدی
در اقتصاد باشند ،طی این چند ساله با سودجویی و
سوداگرایی خود ،به بی ثباتی اقتصادی و مالی در
کشور دامن زده اند.
برای اصالح این وضعیت نیز راهکارهایی ارائه شده
است که از جمله آن ها می توان گفت :استقالل بانک
مرکزی ،استرداد وام های اعطاء شده از رانت جویان،
چاره جویی سریع برای از بین بردن فساد مالی و . ...

 .3ابعاد و اهمیت اشتغال در کشور

در حال حاضر مسئله اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد
نظر یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیازهای جوامع و از
اهداف توسعه پایدار در اغلب کشورها محسوب می شود.
مطالعات مختلف گویای این حقیقت است که مؤلفه اشتغال
دارای  17کارکرد در جوامع می باشد .نکته حائز اهمیت این
است که از میان کارکردهای مطرح شده برای مقوله اشتغال،
تنها دو مؤلفه افزایش تولید و کسب دستمزد جنبه اقتصادی
دارند و سایر کارکردهای اشتغال دارای وجوه و ابعاد غیر
اقتصادی می باشند .بنابراین اهمیت مسئله اشتغال به حدی
است که برخورد سهل انگارانه و سطحی نگر به آن می تواند
منشأ بروز بحران های بزرگ در کشورها شود .نقطه مقابل
موضوع اشتغال ،پدیده بیکاری است؛ به نحوی که یکی از
دغدغه های اصلی سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی،
کاهش نرخ بیکاری به عنوان پدیده مخرب اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی و فراهم کردن زمینه های
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مناسب در راستای توسعه اشتغال می باشد .بررسی های
متعدد نشان می دهند که بخش اعظم ناهنجاری های
اجتماعی شناخته شده در سطح دنیا به مسئله بیکاری
مرتبط می باشند .از اینرو الزم است به منظور رفع این
معضل ،سیاستگذاری های مناسبی جهت اشتغالزایی و بهره
برداری کارآمد از منابع انسانی هر کشور صورت گیرد(معاونت
اقتصادی مرکز تحقیقات اقتصادی.)1396،
در مورد بیکاری در کشور ایران باید گفت :آمار و اطالعات
بازار کار در دهه نخست اجرای سند چشم انداز ،گویا اشتغال
ناچیز در اقتصاد است .در سالهای 1384تا 1393اقتصاد
ایران از نظر اشتغال زایی عملکرد مطلوبی نداشته و این
مسئله در شرایطی رقم خورده است که دقیقا طی همین
دوره سهم جمعیت  15تا  34ساله ،از کل جمعیت بیش
از40درصد بوده است .هر چند که به دلیل کاهش نرخ
مشارکت در اثر کاهش فشار عرضه ی نیروی کار در نتیجه
گسترش سریع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و
ناامیدی جوانان از پیدا کردن شغل و خروج موقتی از بازار
کار و ادامه تحصیل در دانشگاه ها به امید پیدا کردن شغل
در آینده ،در این مدت نرخ بیکاری در دامنه  10.5تا 13
درصد قرار داشته و افزایش نداشته است(سند تفصیلی برنامه
ششم توسعه .)1394 ،بررسی عملکرد اقتصادی ایران در بازار
کار نشان می دهد عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضای
نیروی کار یکی از اصلی ترین چالش های اقتصادی ایران در
سال های آینده خواهد بود .در طرف عرضه نیروی کار ،ورود
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به بازار کار از طریق افزایش سالهای تحصیل کاهش یافته
است .این امر سبب می شود نرخ بیکاری به طور موقت پایین
نشان داده شود ،اما باید توجه داشت که با پایان یافتن
سالهای تحصیل ،این بخش از جمعیت جوان به بازار کار وارد
خواهند شد .در نتیجه به منظور حفظ رفاه خانوارهای ایرانی
باید راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در
ایران ارائه داد(نیلی و همکاران.)1394 ،

منبع :چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ،دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری1395 ،

 .4الگوهای بانکداری و اهمیت آن در تولید و اشتغال

اینکه بانک از جنبه خرد ماهیت بنگاهی دارد و از جهت
کالن یک نهاد اجتماعی -اقتصادی است و باید بازوی رشد و
توسعه کشور باشد در عمل موجب شده که نظام بانکداری
بسته به وزن و اهمیت هر یک از این دو جنبه حالت های
متفاوتی به خود بگیرد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می
کنیم(میدری.)1392 ،
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 .4.1الگوی بانکداری دولتی

در این الگو دولت مالک بانک ها است و بر اساس سیاست
های مورد نظر دولت اداره می شود .لذا در اینجا اگر فرض
شود که دولت نسبت به رشد با ثبات تولید دغدغه دارد تضاد
میان منافع بخش تولید و بخش بانکی موضوعیت ندارد ،زیرا
دولت که مالک بانک ها است دغدغه تولید هم دارد .البته در
اینجا ساختار دولت نیز بسیار مهم است چرا که اگر دولت
دغدغه مند در زمینه توسعه کشور باشد ،خیلی متفاوت است
با حالتی که دولت نسبت به تولید کشور بی تفاوت باشد.
مشکل اساسی دیگر این الگوی بانکداری ،عدم نظارت بر
کارکرد و نحوه ی عمل واحدهای اقتصادی توسط بانک ها
است .البته بی توجهی و عدم نظارت بانکداری دولتی به نحوه
ی کارکرد بنگاه های اقتصادی هم به میزان تعهد دولت به
پیشرفت و توسعه کشور بستگی دارد.
 .4.2بانکداری گروهی اختصاصی

در این الگوی بانکداری یک یا چند بانک به گروهی از بنگاه
های صنعتی و فعالیت های اقتصادی اختصاص می یابد تا
منابع سرمایه گذاری یا سرمایه ی در گردش برای بنگاه های
عضو فراهم گردد .این مجمع های بزرگ اقتصادی نقش
بسیار تعیین کننده ای در نظام اقتصادی ژاپن داشته و دارند
وبخش عمده ای از واحدهای اقتصادی بزرگ و استراتژیک
در عضویت این گروه ها هستند .در این الگو ،بانک به مثابه
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کارگزار حکومت یا در بسیاری از موارد به مثابه کارگزار گروه
هایی از بنگاه های مرتبط عمل می کنند .در این الگوی
بانکداری از آنجا که تامین مالی به دستور دولت یا گروه ها
وابسته است بازار اوراق بهادار و سهام در تامین مالی بنگاه ها
نقش کمتری دارند .در این نظام بانک کامالً در خدمت منافع
صنعتی کشور یا منافع خانواده های عضو قرار دارد.
 .4.3الگوی بانکداری فراگیر

الگوی بانکداری فراگیر که مصداق کامل آن ،نظام بانکداری
آلمان است گونه ی سوم بانکداری است .آلمان اولین
کشوری بود که بانک ها در آن به بنگاه داری و اداره ی
واحدهای اقتصادی مشغول شدند .به طوری که بانک ها به
طور مستقیم واحدهای صنعتی تاسیس می کردند و مدیریت
آن ها را در دست می گرفتند .طبیعتاً در این الگو تضاد میان
بخش بانکی و بخش تولیدی در واحدهایی که زیر نظر بانک
ها هستند مصداقی ندارد .در این الگو ،بانک به ارائه ی
تسهیالت و خدمات مالی بسنده نمی کند بلکه مسیر توسعه
صنعتی را شناسایی کرده و به جای چنگ زدن به فرصت
های سودآور کوتاه مدت ،پروژه های مالی بلند مدت خلق
می کند.
در این الگو به خوبی میان بخش تولید و حقیقی و بخش
پولی و مالی بانک ها پیوند ایجاد شده است .این در حالی
است که در آمریکا ،انگلستان و بسیاری از کشوهای دیگر،
بانک های مستقل وجود داشتند که تنها سود خود را
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حداکثر می کردند .لذا گفته شده است که بانکداری با
کارکرد سرمایه گذاری که در دهه  1850در آلمان آغاز شد
و در دهه پایانی قرن نوزده دارای اهمیتی برجسته شده بود
در مقایسه با الگوی بریتانیایی(الگوی بانکداری آزاد) به
الگویی بدیل برای کشورهایی که دیرتر به جاده صنعتی
شدن گام نهاده بودند محسوب می شد.
 .4.4الگوی بانکداری مستقل

در این الگو بانک ها مجاز به بنگاه داری نمی باشند .و حتی
میزان سهامی که یک بانک می تواند داشته باشد محدود
است .از  1933به بعد این الگوی بانکداری در آمریکا رایج
شد .قبل از آن مثل آلمان بانک ها مجاز به بنگاه داری بودند.
در آمریکا بانک های تجاری یعنی بانک های که سپرده می
پذیرند مجاز نیستند به عنوان بانک های سرمایه گذاری
فعالیت کنند .البته تا قبل از بحران 1929بانک های تجاری
در بازار سهام فعالیت می کردند اما در سال 1939کنگره با
تصویب قانون مشهور به گلس استیگل بانک های سرمایه
گذاری را از بانک های تجاری جدا کرد .بانک سرمایه گذاری
به طور اختصاصی در تضمین و معامله اوراق بهادار شرکت ها
و دولت ها فعالیت می کند .این نوع بانک ها اوراق بهادار را
از منتشر کننده آن خریداری کرده و در بازار اوراق بهادار می
فروشند .به طور کلی بانک های سرمایه گذاری خدمات
متفاوتی را ارائه می دهند.
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در این الگو میان بانک هاو واحدهای اقتصادی تضاد منافع
وجود دارد .بانک ها تمایل دارند هزینه خدمات و نرخ سود
بانکی را به حداکثر ممکن افزایش دهند .آنها تمایلی به ارائه
ی وام های بلند مدت ندارند و هرگاه واحد تولیدی از
بازپرداخت وام ناتوان باشد از ارائه ی تسهیالت خودداری می
کنند .در این الگو انتظار می رود رقابت شدید میان بانک ها،
آن ها را به ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای اقتصادی واردار
سازد.
 .4.5الگوی بانکداری اصل

بانکداری اصل الگوی غالب بانکداری در ژاپن است که بخش
بزرگی از بانک ها و صنایع بر اساس این الگو با یگدیگر پیوند
خورده اند .در این روش بانک ها تشکیل یک ائتالف یا
سندیکای غیر رسمی می دهند و هر بانک تعدادی از شرکت
ها را تحت نظارت دارد و سایر بانک ها عضو این سندیکا به
اعتماد آن بانک که بانک اصلی نامیده می شود؛ منابع مالی
خود را در قالب اعطای تسهیالت یا خرید سهام در اختیار آن
واحد اقتصادی قرار می دهند .برای هر مجموعه ای از شرکت
ها ،یک بانک نقش بانک اصلی و سایر بانک ها نقش پیرو را
ایفا می کنند .واحدهای اقتصادی به لحاظ مدیریتی از بانک
ها مستقل هستند و بانک نمی تواند به جای بنگاه تصمیم
بگیرد .واحدهای اقتصادی نیز سهام بانک را در اختیار دارد
اما شرکت های سهامدار بانک به قدری متنوع هستند که در
عمل بانک ها از استقالل برخوردارند .مداخله بانک در
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سازماندهی شرکتی در مواقع عادی اندک است ولی هنگامی
که با مشکالت شدید روبرو می شوند ساز و کار تصدی بانک
فعال می شود و زمام امور بنگاه ها به دست بانک می افتد.
این الگوی بانکداری به خوبی توانسته است منافع بخش
بانکی و بخش تولیدی را هم جهت سازد.
 .5نقش اصالح الگوی بانکداری در حمایت از تولید و
اشتغال

ارتباط میان نظام بانکی با نظام تولیدی را می توان بازی با
جمع منفی یا باخت -باخت دانست .مطالبات معوق بانک ها
از واحدهای تولیدی ،نظام بانکی را با هزینه های بسیاری
روبرو کرده است .به طور مثال نسبت مطالبات معوق به
تسهیالت ارائه شده در بخش صنعت از  6درصد در ابتدای
دهه ی 1380به بیش از  25درصد در سال 1390رسیده
است(میدری.)1391 ،
انتظار این بود که با خصوصی سازی بانک های دولتی و ورود
بخش خصوصی به صنعت بانکداری ،نظام بانکی اصالح شود.
البته بهبود برخی از خدمات بانکی در طول این دهه بسیار
چشمگیر بوده است ولی هنوز قدم مؤثری برداشته نشده
است .مشکالت نظام بانکی مانند کمبود منابع مالی و باال
بودن نرخ تسهیالت بانکی محصول عوامل مختلفی است.
ریشه بسیاری از مشکالت مانند باال بودن نرخ تورم که نرخ
تسهیالت را افزایش می دهد از اختیارات نظام بانکی بیرون
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است ،به طوری که آن ها نیز از این وضعیت تورمی متضرر
می شوند.
به نظر می رسد که؛ اگر بانک ها بخواهند جهت حمایت از
فعالیت های مولد و اشتغال قدم بردارند و همچون آلمان و
ژاپن با بخش های تولیدی متحد شوند یافتن راه حل های
عملی چندان مشکل نباشد .آشتی منافع بخش بانکی با
بخش های تولیدی و مولد فقط به مقررات بانکی بستگی
ندارد ،بلکه آورده صاحبان سرمایه در بخش مالی و آگاهی
دولتمردان نیز الزم است .اگر دولت نظام بانکی را به حال
خود بگذارد و رقابت میان بانک ها برای افزایش در سودآوری
تشدید شود احتماالً بخش عمده ای از منابع بانکی به خرید
طال ،زمین ،ارز و  ...منتقل شود .نتیجه این کار این است که؛
منابع بانکی به سمت فعالیت های نامولد می رود و روز به
روز باید منتظر افزایش نرخ بیکاری باشیم.
 .6عملکرد و چالش های نظام بانکی کشور در حمایت
از فعالیت های مولد و اشتغال

عملکرد نظام بانکی کشور خصوصاً در چهار دهه اخیر
مطلوب نیست .وقتی به دنبال افزایش قیمت نفت در سال
های  1352درآمدهای نفتی ایران افزایش می یابد و برنامه
پنجم عمرانی ماهیتی کامالً متفاوت با برنامه های سوم و
چهارم به خود می گیرد ،بانک های خصوصی مثل قارچ در
اقتصاد ظاهر می شوند و اهرم های پولی و مالی اقتصاد پولی
و تجاری و نفتی را تدارک و تسهیل می کنند و در عین حال
به مجرایی برای توزیع رانت ناشی از درآمدهای نفتی و
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فعالیت های فساد آمیز درون در درون حکومت و دولت
تبدیل می شوند .بعد از پیروزی انقالب تمام این بانک ها
دولتی اعالم شدند .البته بانک های مذکور بدهی زیادی
داشتند که این بدهی ها هم ملی اعالم شدند .نکته جالب در
مورد خصوصی شدن بانک ها این است که بخش خصوصی
واقعاً به صحنه ی بانکداری وارد نشده است؛ بلکه مؤسسات
وابسته حاکمیت و نهادهای شبه دولتی اقدام به تأسیس
بانک یا مؤسسه نمودند و عالوه بر آسیب های جدی اقتصاد،
فضای عمومی جامعه را هم محدود کردند و کار را برای
تحقق جامعه مدنی بسیار دشوار کردند(شاکری.)1395 ،
در شرایط رکود تورمی ایران که هیچ کس حاضر به سرمایه
گذاری در ایران نمی شد عده ی زیادی در صف تاسیس
بانک ها بودند و این یعنی کاهش اشتغال در اثر فعالیت های
سوداگرانه ی بانک های خصوصی .در جدول زیر بین تعدادی
از بانک های کشورهای مختلف با درنظر گرفتن  GDPآنها
با تعداد بانک های کشور ایران مقایسه ای صورت گرفته
است.
جدول -1تعداد بانک ها و تعاونی های اعتباری

تعداد بانک ها
و تعاونی های
اعتباری

تولید ناخالص
داخلی

ایران
912

کره
جنوبی
30

325

832

ترکیه

چین

کانادا

برزیل

45

53

17

14

614

4984

1285

2023

منبع :کمیسیون اقتصاد کالن اتاق بازرگانی مشهد
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روند روبه رشد بانک ها و موسسات اعتباری به خوبی نشان
دهنده ی آن است که که بخش پولی و بانکی کشور در
راستای کسب منافع کوتاه مدت خود رو به فعالیت های
سوداگرانه و نامولد آورده است .همین کار بانک ها و
موسسات اعتباری باعث افزایش بیکاری و کاهش اشتغال در
جامعه شده است.
در جدول زیر مشاهده می کنیم که االرغم شرایط رکود
اقتصادی که در سال های اخیر بوده است بانک ها توانسته
اند سود خود را افزایش دهند .و این نشان می دهد که بخش
واقعی اقتصاد ایران با بخش نامولد و غیر واقعی اقتصاد ایران
فاصله زیادی دارد.
جدول -2میزان سود بانک ها در سال های  94و 95

نام بانک

پاسارگاد
تجارت
ملت
سینا
دی
صادرات
کارآفرین
انصار
اقتصاد نوین
حکمت
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سود سال

سود

289
158
475
249
251
145
337
434
262
125

281
167
501
271
275
160
374
488
311
150

94

سال95

درصد

تغییرات

-2
5
5
8
8
9
10
11
15
16
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ایرانیان
پارسیان
خاورمیانه
سرمایه
پست بانک
گردشگری
ایران زمین

93
302
102
3
10
80

120
401
141
25
84
-197

22
25
27
22
74
-117

منبع :بانکداری ایرانی1395/4/14 ،

 .6.1عدم کارآیی سیاست های پولی و مالی

سیاست پولی یکی از سیاست های اقتصادی شناخته شده
مرتبط با ثبات اقتصاد کالن است .سیاست های پولی و مالی
در دنیا توسط ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم اداره می
شوند .ابزارهای مستقیم سیاستگذاری پولی به طور مستقیم
توسط بانک مرکزی به بانک ها ابالغ می شود و این ابزارها
در ایران عبارتند از :نرخ سود بانکی و سقف اعتباری .از
طرفی ابزارهای غیر مستقیم به سه دسته کلی تقسیم بندی
می شوند :اول؛ نسبت سپرده قانونی ،دوم؛ اوراق مشارکت
بانک مرکزی و سوم؛ سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی.
در عین حال دولت نیز باید بتواند با مدیریت صحیح این
ابزارها نقش مهمی را در تعدیل سیاست های پولی و مالی و
در نتیجه حمایت از اشتغال و فعالیت های مولد بردارد.
بانک مرکزی دستکاری در نقدینگی را از طریق تغییر در
حجم پول ،تغییر در رشد حجم پول و نرخ سود بانکی و یا
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شرایط اعمال تسهیالت مالی انجام می دهد .این بانک با
اعمال سیاست های پولی بر الگوی مصرف خانوار و تولید
بنگاه ها و در نهایت ،بر اشتغال و بیکاری و درآمد ملی تأثیر
می گذارد .اثر تغییر در مقدار پول را می توان ترکیبی از اثر
آن بر دستمزد و هم چنین اشتغال در نظر گرفت .در واقع،
تغییر در پول در شرایط معینی می تواند از کانال نرخ سود
بانکی تأثیرات قابل توجهی بر سطح تولید و اشتغال بگذارد.
چون پول بر متغیرهای اقتصادی زیادی که در رفاه یک
کشور مهم هستند ،می تواند تأثیر بگذارد ،سیاستمداران و
سیاستگذاران در سراسر دنیا مراقب اجرای سیاست پولی،
مدیریت پول و نرخ سود بانکی هستند .مکانیزم انتقال
سیاست پولی به دو دلیل حائز اهمیت است ،نخست اینکه؛
درک سیاست پولی چگونه بر اقتصاد مؤثر است ،دوم به
منظور تصمیم گیری در مورد چگونگی تنظیم ابزارهای
سیاستی که سیاستگذاران پولی باید یک ارزیابی دقیقی از
زمان و اثر سیاست های پولی داشته باشند(دل انگیزان و
همکاران.)6 ،1396 ،
 .6.2افزایش نرخ های بهره بانکی و تاثیر آن بر اشتغال

نرخ سود بانکی آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص
های اقتصادی دارد .اغلب این تأثیرات در زیر چتر سیاست
پولی تعریف می شود و تعداد اندکی نیز محصول سیاست
های مالی دولت است .همچنین سه شاخص تورم ،اشتغال و
سرمایه گذاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور
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محسوب می شود که دولت ها با سیاست های پولی و مالی
سعی در هدایت این سه شاخص به سمت دامنه مطلوب می
نمایند.
تعییین نرخ سود بانکی را هم می توان یکی از چالش های
مهم در حوزه سیاست پولی ایران نام برد .در کشورهای
توسعه یافته که دارای بازارهای پولی گسترده و توسعه یافته
هستند ،نرخ سود بانکی ،توسط بانک مرکزی و از طریق
عملیات بازار تعیین می شود .نرخ سود بانکی در واقع در
حقیقت ابزار اجرای سیاست پولی نیست ،بلکه به عنوان
هدف میانی مورد نظر قرار می گیرد .به طوری که سیاست
پولی انبساطی به طور معمول از طریق کاهش نرخ سود
بانکی نیز از طریق عملیات بازار باز انجام می گیرد(نیلی و
همکاران.)1394 ،
چالش اصلی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور ،مساله
پرداخت سود علی الحساب است .در واقع به دلیل آنکه قانون
بانک ها را از پرداخت سود علی الحساب منع نکرده است،
بانک ها این نرخ ها را محلی برای رقابت با یکدیگر قرار داده
و متأسفانه در بسیاری از این موارد این نرخ ها قطعی تلقی
می گردند .برای جلوگیری از این آسیب باید همانطور که
بانک ها در بخش تسهیالت ،عقود با نرخ ثابت و متغیر دارند؛
دو نوع سپرده کلی سرمایه گذاری طراحی شود که هر نوع
بتواند زیر مجموعه هایی نیز داشته باشد(میثمی و قلیچ،
.)1395
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گروهی درصددند برای توجیه معامالت بانک های ربوی
بگویند :اوالً افراد با اختیار خود به بانک ها و موسسات
اعتباری برای دریافت وام مراجعه می کنند .ثانیاً بانک با در
نظر گرفتن برخی مصالح نرخ سود بانکی را به فرد پیشنهاد
می دهد و این فرد است که قبول می کند .در پاسخ و نقد
این دیدگاه باید گفت :اوالً در ماهیت قرض های ربوی دوره
جاهلی هم این طور نبوده که همه ی آنها در شرایط اضطرار
باشد بلکه بخش از آنها میان ثروتمندان عرب و بازرگانان
بوده است .ثانیاً بر فرض که رابطه سپرده گذار با بانک
همانگونه باشد که مطرح شد اما رابطه بانک با متقاضی وام و
اعتبار دقیقاً رابطه قرض گیرنده نیازمند و قرض دهنده ای
است که به خاطر قدرت و سلطه اش نرخ سود بانکی را
تعیین می کند و گیرنده هم به ناچار قبول می
کند(موسویان.)1391 ،
به منظور ایجاد راهکاری جایگزین برای تعیین نرخ سود
بانکی از طریق سوی بانک مرکزی باید به دو راهکار اساسی
توجه کرد .اول آنکه در اقتصاد ایران ،نرخ سود بانکی به
صورت دستوری از سوی مصوبات شورای عالی پول و اعتبار
تعیین می شود و به نظر می رسد حساسیت چندانی به
تغییرات محیط اقتصاد کالن ندارد .بنابراین بانک مرکزی
برای اصالح این ساختار و در جهت تاثیرگذاری در بهبود
فضای کسب و کار و همچنین ایجاد اشتغال در فضای جامعه
و کسب و کار باید به تغییرات اساسی در ساختار بازارهای
مالی همت گمارد .راهکار دوم این است که؛ بانک مرکزی

630

مجموعه مقـاالت برتـــر سومین همایش مالیاسالمی

باید با در قدم اول با حذف سود تسهیالت و سپرده ها تحت
عقود مشارکتی و گسترش بازار بین بانکی در گام های بعدی
منجر به همگرایی و وحدت در این زمینه ها شود .در صورتی
که فضای رقابتی بین بانک ها برقرار شود ،می توان با
گسترش ابزارهای مالی جدید ،تشکیل بازار ثانویه برای اوراق
مشارکت و انجام عملیات باز و در نتیجه کنترل نرخ سود
بانکی انتظار بهبود فضای اشتغال و کسب و کار را داشت.
 .6.3نقش معوقات بانکی در کاهش نقدینگی بانک

مرکزی

وام های معوق انباشت شده یکی از پدیده های عجیب نظام
بانکی و حتی نظام اقتصادی ما است و باید از چند منظر آن
را تحلیل کرد .ابتدا آنکه حجم وام های معوق بسیار باال است
و اخیراً هم نظام بانکی به ناچار بخش عمده ای از این بدهی
ها را برای بدهکاران استمهال می کند .مسلماً این حجم
باالی بدهی های معوق بانک ها ،جریان رفت و برگشت در
نظام بانکی را آهسته و کند می کند و سوای تسلط بخش
نامولد بر بانک ها و صرف منابع زیاد بانک ها در امور نا مولد
شاید یکی از دالیل کندی اعطای تسهیالت به بخش های
حقیقی اقتصاد همین حجم باالی معوقات بانکی باشد .اما
مسئله انباشت بدهی های بانکی سوای وجود دست های
ذینفع و صاحب قدرت و سوای شرایط رکودی حاکم بر
اقتصاد ،نشانه عمق ناکارایی و مستقل نبودن بانک ها
مخصوصاٌ بانک مرکزی است .اگر بانک مرکزی استقالل
داشت و در مقابل عوامل نهادی و ساختار شکن مالی کشور
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پافشاری می کرد و هم چنین اگر نظام بانکی کشور دغدغه
رشد و توسعه کشور را داشت باید مثل نظام بانکداری های
معروف و مشهور در جهان از وضعیت دقیق بنگاه ها مطلع
می شد و اجازه ی داللی گری و واسطه گری را به این
نهادها نمی داد.
در گزارش جامعه بیزنس مانیتور از وضعیت اقتصادی بانک
های ایران در دوران پسا تحریم آمده است :وام های معوق
بانکی ،بانک های ایران را ناچار خواهد کرد تا پول زیادی را
به عنوان سپر بالی بدهی های معوق وام گیرندگان کنار
بگذارند ،همچنین تسلط بانک های دولتی در نظام مالی این
کشور ،عرصه را برای دگرگونی و تنوع منابع درآمدی تنگ
خواهد کرد .هم چنین باور بر این است که به دلیل دست
نیافتنی بودن حل کامل مسئله هسته ای ایران ،احتماالً
بخشی از تحریم های بین المللی در بخش بانکداری بین
المللی این کشور طی سال های آتی همچنان باقی بماند و
بانک ها قادر نباشند در بازارهای جهانی اوراق قرضه ،کسب
سرمایه کرده یا حضور خارجی خود را گسترش دهند(گزارش
جامع بیزنس مانیتور.)2016 ،
براساس آمارهای بانک مرکزی ،کل سپردههای بانکی در
بهمنماه سال  1395به  1178هزار میلیارد تومان رسیده
است .رشد این رقم در  12ماه منتهی به این ماه معادل /6
 24درصد رسیده است که این رقم در 12ماه منتهی به
بهمنماه سال  1394معادل  29 /6درصد گزارش شده است.
این روند نشان میدهد رشد سپردهگیری بانکها نیز کاهش
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یافته است .البته کاهش رشد به معنی کاهش میزان
سپردهگیری بانکها نیست؛ بلکه به این معنی است که
سرعت سپردهگیری بانکها نسبت به مدت مشابه سال
 ،1394افت کرده است .با کاهش نرخ سود به نظر میرسد
بخشی از سپردههای مدت دار به سرمایهگذاری مصرفی
تشکیل شده است که این موضوع باعث میشود سیگنال
مناسب برای تولید باشد ،اما از سوی دیگر ،قدرت بانکها را
در اعطای تسهیالت کاهش میدهد.
در نمودار های زیر به خوبی مشاهده می کنیم که در
سال 1395بدهی های بانک ها به بانک مرکزی ماه به ماه
افزایش یافته است .این نشان دهنده عدم استقالل بانک
مرکزی و ناتوانی سیستم بانکی کشور در جهت وصول
مطالبات خودش است.

منبع :آمارهای بانک مرکزی 1395
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برای جلوگیری از این پدیده راهکارهایی ارائه شده است .در
اینجا دولت باید اوالً مدیران متخصص و با تجربه را در بنگاه
های وابسته به خود نصب نماید .ثانیاً به مدیران خود اختیار
چینش نیرو و منابع را بدهد و از آنها مسئولیت بخواهد .رشد
و توسعه اقتصادی در گرو این است که ما از همین بنگاه
های کوچک موجود شروع کنیم و وضعیت آنها را ارتقاء
دهیم .البته برای تامین منابع الزم جهت تحقق این هدف
باید وجوه چپاول شده ی بانک ها توسط عوامل نامولد و ذی
نفوذ و پر قدرت را هم باز پس گرفت .این ها سیاست نیست
بلکه از وظایف اولیه و مسلم نظام بانکی در هر اقتصاد است.
لذا اقدامات جدی در حوزه اقتصاد سیاسی در مورد وام های
معوق ،ایجاد وفاق و اجماع در مورد استرداد وجوه اعطا شده
به فعالت های نامولد ،وام های اعطا شده به گروه های ذینفع
و رسیدگی فوری به حیف و میل و سوء مدیریت ها در دوره
ی قبلی جهت تعامل مشروط و دوطرف با بنگاه های مقروض
و در عین حال مهم و ضروری برای اقتصاد یک ضرورت ملی
است .مسئولین کشور باید به این نکته مهم توجه کنند که با
این شیوه تسامح و تساهل با عوامل قدرت ومکنت نمی توان
به حل مشکالت کشور در آینده امیدوار بود و مسلماً باید
منتظر بدتر شدن وضعیت باشیم .از منظر نهادی مطلبی که
در مورد بانک مرکزی گفیتم؛ این بانک و نظام محدود کننده
رانت پایدار شومپیتری است و تشویق کننده و تسهیل کننده
رانت پایدار ائتالف غالب و حقیقتاً از منظر نهادی و اقتصاد
سیاسی باید برای آن چاره ای اندیشید.
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 .6.4نقش استقالل بانک مرکزی و اهمیت آن در
جلوگیری از سوداگرایی و بی قانونی بانک ها

بانک مرکزی یکی از نهادهای حکومت است .مقام پولی در
واقع یک منصب حکومتی در حوزه عمل پول در اقتصاد است
و در مقابل ضرورت ها و اقتضائات پیشرفت و توسعه کشور و
حل مشکالت اقتصاد مسئول است .استقالل بانک مرکزی به
عنوان یک موضوع نهادی و پر اهمیت ،مصداقی از تفکیک
قوا است و معنا و مفهوم آن این است که مقام پولی بر اساس
مقتضیات واقعی پیشرفت اقتصاد عمل نمی کند و از مقام
مالی و دست های ذی نفع صاحب قدرت در درون حکومت
پیروی نمی کند .استقالل به هیچ وجه نافی تعامل پولی با
مقام مالی و برنامه ریزان توسعه کشور نیست .اما آنچه ساز و
کار و نحوه این تعامل را معین می کند مقتضیات رشد
باثبات ،پایداری و حفظ ارزش پول و منافع ملی است نه
سلیقه های مقامات مالی و نه منافع کوتاه مدت افراد وگروه
های ذینفع در دولت و حکومت.
استقالل بانک مرکزی را می توان در دو بعد اصلی تعریف
کرد که عبارتند از :استقالل سیاسی(هدف) و استقالل
اقتصادی(ابزاری) .استقالل اقتصادی به معنای توانایی بانک
مرکزی در تعیین و استفاده از سیاستگذاری اش بدون
دخالت دولت اطالق می شود .استقالل اقتصادی مواردی
مثل تعیین نرخ سود بانکی و یا تعیین سیاست های ارزی
یک کشور را شامل می شود که البته می تواند دولت و بانک
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مرکزی را در تصمیم گیری بر سر این موارد وارد چالش
کند(رحمانی و صادق زاده.)1390 ،
به بیان نهادی استقالل بانک مرکزی وقتی حاصل می شود
که نظام بانکی ما بر اساس تصمیمات نهادهای توسعه ای و
برنامه ریزی کشور عمل می کند و به هیچ وجه اهرم مالی
برای رانت مستمر و پایدار ائتالف غالب نیست .یعنی عامل
تعیین کننده رفتار بانک مرکزی تنظیم و جهت دهی نظام
پولی کشور بر اساس مقتضیات رشد و توسعه کشور است نه
سیاستهای سلیقه ای و نه منافع و رانت حکومت و عوامل
آن .این بدان معنی است که هیئت یا فرد اداره کننده بانک
مرکزی یا به عبارت دیگر؛ رهبری نظام پولی کشور باید
مسئولیت شناس ،دغدغه مند ،دانشمند و جامع نگر و با نبوغ
و شجاع باشد تا بتواند جلوی عوامل فساد را بگیرد.
اگر چه امروز گفته می شود که یکی از نمودهای استقالل
بانک مرکزی ،عدم تامین کسری بودجه های دولت توسط
این بانک است ،یعنی اگر بانک مرکزی یک کشور به راحتی
کسری بودجه دولت را بدون لحاظ شرایط پولی و مالی
تامین کند گویند بانک مرکزی استقالل ندارد .یا گفته می
شود تغییر روسای بانک مرکزی و دخالت مقام مالی و و
عوامل ذی نفوذ در نصب آنان نشانه عدم استقالل بانک
مرکزی است .اما باید توجه داشت که تحقق استقالل به
پیش شرط های نهادی و اصالحات وسیع در حوزه اقتصاد
سیاسی و اصالحات جدی در قلمرو مالیه دولت نیاز دارد.
بنابراین برای تحقق استقالل مقام پولی نمی توان به اقدامات
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رو بنایی و ظاهری بسنده کرد .مقام پولی باید دغدغه تقویت
پول ملی و اعتالء و ارقای جایگاه آن را داشته باشد و این
اعتالء و ارتقاء وقتی ظاهر می شود که بخش حقیقی و مولد
اقتصاد خوب کار کند و پول منفعل در اقتصاد محدود شود و
نظام مالی کشور اصالح شود.
بنابراین آنچه در اقتصاد ایران امروز واقعیت دارد ،عدم
استقالل بانک مرکزی است و این عدم استقالل تقریباً کامل
است .در نیمه اول دهه  ،1380استقالل بانک مرکزی حدود
 8درصد برآورد شده است این در حالی است که استقالل
بانک های مرکزی کانادا ،آمریکا ،کره جنوبی و مکزیک به
ترتیب 98درصد 96 ،درصد 78 ،درصد و  63درصد بوده
است(شاکری.)1395 ،
نکته ای که درپایان باید به آن توجه داشت این است که
محور اصلی ما در بحث استقالل بانک مرکزی ،پاکسازی
اقتصاد از فعالیت ها نامولد ،فساد آمیز و سوداگری های بی
ثبات کننده است .اگر محیط اقتصاد باثبات و آرام باشد و
پاک دستی و مسئولیت پذیری وضعیت رایج اقتصاد باشد در
آن صورت بانک ها وموسسات اعتباری ،چه خصوصی باشند
و چه غیر خصوصی ،درست عمل می کنند .متغیرهای اسمی
هم دیگر موضوعیت مستقل ندارد و تنظیم متغیرهای
حقیقی کلیدی ،امکان پذیر و آسان خواهد بود .اما قبل از
تحقق این هدف ،باید بدانیم رها کردن امور به اسم خصوصی
سازی بانک ها و موسسات اعتباری و اتخاذ هر گونه سیاست
مبتنی بر تناسب و قیاس های ساده به جای اصالح امور،
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اقتصاد را به ورطه ی رکود ،تورم و عدم تعادل های عمیق
سوق می دهد.
در جدول زیر نتایج تحقیقات ارائه شده در زمینه استقالل
بانک مرکزی به اختصار آورده شده است.

 .7راهکارهای اصالح الگوی بانکداری و پیوند بانک ها
و بخش های مولد اقتصادی

در این قسمت قصد داریم ،به صورت جدی تر بیان
راهکارهایی جهت بیشتر شدن ارتباط بخش حقیقی و مولد
اقتصاد با بخش مالی کشور بپردازیم.

 .7.1تالش جهت ارائه الگوی بانکداری اسالمی مبتنی
بر نیازهای جدید

بانکداری اسالمی ،مهمترین یا حداقل به نامترین شاخصهی
عملیّات اقتصاداسالمی محسوب میشود و بر همین اساس
نیز پس از انقالب شکوهمند اسالمی یکی از نخستین
حوزههایی که اسالمی کردن آن در دستور کار تصمیمگیران
و مدیران نظام جمهوری اسالمی قرار گرفت ،نظام بانکی
کشور بود .بدین ترتیب ،قانون بانکداری بدون ربا به عنوان
اولین گام برای اسالمی کردن نظام بانکی کشور در سال
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 1362به تصویب رسید .اینک با گذشت حدود  3دهه از
اجرای این قانون ،و برداشتن گامهای متعددی بدون تردید
نمیتوان ادعا کرد که نظام بانکی ایران ،کامالً اسالمی شده
است .به طور حتم ریشهیابی علّت عدم تحقق کامل بانکداری
اسالمی در نظام جمهوری اسالمی ،میتواند چراغ راهنمایی
برای تصمیمهای آینده به منظور دستیابی به اقتصاد
اسالمی باشد.
اصلی ترین تفاوت میان بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف
در این است که در بانکداری متعارف تمام و یا اکثریت عقود
در عرصه ی تجهیز منابع و تخصیص منابع بانکی ،مبتنی بر
قرض همراه با مازاد سامان می یابد؛ اما در بانکداری اسالمی
با توجه به تحریم ربا ،باید عقود شرعی دیگر جایگزین این
روش گردد .بر همین اساس پس از پیروزی انقالب اسالمی،
بانکداری متعارف بر اساس موازین و معیارهای فقهی مورد
ارزیابی قرار گرفت .هر قسمت از فعالیت های متعارف که با
موازین فقهی ناسازگار بود و شبهه ربا در آن وجود داشت،
تغییر یافت و شیوه های جایگزین متناسب با معیارهای
فقهی معرفی شد(مالکریمی و قلیچ.)2 ،1395 ،
ولی آنچه که مسلم است نظام بانکی فعلی کشور ما با نظام
بانکداری اسالمی فاصله ی زیادی دارد .عده ای درصددند
برای توجیه معامالت بانک های ربوی بگویند :اوالً افراد با
اختیار خود به بانک ها و موسسات اعتباری برای دریافت وام
مراجعه می کنند .ثانیاً بانک با در نظر گرفتن برخی مصالح
نرخ بهره وام را به فرد پیشنهاد می دهد و این فرد است که
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قبول می کند .در پاسخ و نقد این دیدگاه باید گفت :اوالً در
ماهیت قرض های ربوی دوره جاهلی هم این طور نبوده که
همه ی آنها در شرایط اضطرار باشد بلکه بخش از آنها میان
ثروتمندان عرب و بازرگانان بوده است .ثانیاً بر فرض که
رابطه سپرده گذار با بانک همانگونه باشد که مطرح شد اما
رابطه بانک با متقاضی وام و اعتبار دقیقاً رابطه قرض گیرنده
نیازمند و قرض دهنده ای است که به خاطر قدرت و سلطه
اش نرخ سود بانکی را تعیین می کند و گیرنده هم به ناچار
قبول می کند(موسویان.)1391 ،
یکی از اولویت های اصلی بانکداری اسالمی طراحی و ابداع
ابزارهای مالی جدید متناسب با سالئق سپرده گذاران و
تسهیالت گیرندگان و به طور کلی مشتریان نظام بانک
اسالمی است .با ابداع انواع ابزارهای نوین ،نیازهای متنوع و
متحول فعاالن اقتصادی را مورد پوشش قرار داده است.
نیازهای متنوع بازارهای مالی ،ضرورت طراحی ابزارهای مالی
اسالمی مبتنی بر شریعت و از طرفی کارا و سودآور را در نظام
بانکی دو چندان کرده است .بی توجهی به این مسئله باعث
می شود که اوالً بانک های اسالمی به دلیل احتیاط بیش از
حد با کمبود ابزارهای جدید روبرو شوند و نظام بانکی کارایی
خود را از دست بدهد و ثانیاً استفاده از ابزارهای سنتی قوام
الزم خود را از دست بدهد و بانکداری با ریسک شریعت روبرو
شود( صمدی و پروین.)1394 ،
بنابراین اگر بتوانیم با ارائه الگوی بانکداری اسالمی صحیح
مبتنی بر نیازهای جدید ،از طریق تعدیل نرخ سودهای بانکی
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موفق باشیم ،خواهیم توانست قدمی جدی و مؤثر جهت ایجاد
پیوند میان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برداریم.

 .7.2افزایش توسعه مالی بخش بانکی

بهبود و ارتقای کمی و کیفی نظام مالی و توسعه ی آن بر
فعالیت های اقتصادی در دنیای امروز امری بسیار مهم است.
نظام مالی باید به عنوان یکی از برنامه های اصلی در سیاست
گذاری های اقتصادی کشور باشد ،چرا که امروزه یکی از موانع
و دغدغه های موجود در مسیر ایجاد و توسعه فعالیت های
اقتصادی ،چگونگی تأمین مالی است .برطرف نمودن نیازهای
مالی بخش های صنعتی با کمترین هزینه و در کوتاه ترین
زمان مقوله ای بسیار مهم است که تأثیر بسیاری در رقابت
پذیری بنگاه های اقتصادی خواهد داشت .بنابراین می توان
نتیجه گرفت که؛ ایجاد فضای مناسب به منظور گسترش
فعالیت های بانک های خصوصی و نقش آن ها در تأمین مالی
بنگاه های اقتصادی می تواند به تحقق توسعه مالی بخش
بانکی ،افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و افزایش
فرصت های شغلی منجر شود(زنوز و همکاران)1393 ،

.7.3نقش اعتبارات بانکی در ایجاد اشتغال

بازارهای پولی و مالی اهمیت ویژ ه ای در نظام اقتصادی
کشورها دارد و در ادبیات و توسعه اقتصادی پایدار از الزامات
مهم دستیابی به آن محسوب می شود ،به گونه ای که بسط و
توسعه بهینه و مناسب بازار های پولی و مالی را از ابزارهای
مهم توسعه می دانند(بانک مرکزی .)17-82 ،1382 ،در واقع
بازارهای مالی و پولی ،منابع تأمین اعتبار برای فعالیتهای
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مختلف اقتصادی اند .تأمین مالی واحدهای تولیدی چه از
دیدگاه سرمایه در گردش و چه از دیدگاه توسعه فعالیت ها
وسرمایه گذاری های جدید ،از مهمترین مباحث مدیریت یک
نظام است که به لحاظ اهمیت آن ،مدیریتی به نام مدیریت
مالی در مباحث نظری و عملی مطرح می شود که کارایی آن
در حفظ و بقا و توسعه فعالیتهای نظام اهمیت دارد .در واقع
دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از
یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیتهای
مختلف اقتصادی دارد  .اعتبار و وام را می توان انتقال موقت
قدرت خرید از یک فرد حقیقی و یا حقوقی به فرد دیگر
دانست .اعتبارات برای تأمین نهاده های مختلف تولیدی مانند
نیروی کار  ،نهاده های سرمایه ای  ،فناوری و همچنین خرید
مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد و از این رو اهمیت ویژ
ه ای در رشد و توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری و تولیدی
دارد  .طبیعتاً مشاهده می شود که اعتبار و وام به طور
مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و یا
فرصتهای شغلی جدید تأثیر می گذارد (بختیاری و همکاران،
.)1383
 .7.4اهمیت کنترل سطح مطالبات معوق در نظام بانکی

مطالبات معوق ،یکی از بزرگترین مشکالت نظام بانکی ما در
حال حاضر است و نظام بانکی از این جهت ضربات بسیاری
خورده و آسیب پذیر شده است .برای تحقق اقتصاد مقاومتی و
تأمین مالی تولید کنندگان داخلی در راستای حمایت از تولید
ملی الزم است که؛ منابع بانکی در دسترس باشد که بنگاه
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های داخلی به نحو شایسته ای مورد حمایت قرار گیرند .برای
اینکه تخصیص مناسب منابع به وجود بیاید ،الزم است که در
ابتدا مشکل مطالبات معوق برطرف شود .چرا که باال بودن
میزان معوقات ،منابع بانکی را از چرخه ی اعطای تسهیالت
خارج می کند و عالوه بر تحمیل خسارات به نظام بانکی،
متقاضیان واقعی را ازدریافت تسهیالت محروم می سازد .ضمن
اینکه با با تخصیص نامناسب منابع بانکی و باال رفتن مطالبات
معوق ،اعتماد سپرده گذاران نیز برای گذاشتن وجوه خود در
بانک ها کاهش می یابد .الزمه حمایت مستمر از بنگاه های
تولیدی و کرآفرین داخلی ،پایین بودن سطح مطالبات غیر
جاری و بازگشت سرمایه هایی است که با نام تسهیالت از
نظام بانکی خارج شده اند(قلیچ و خوانساری.)1394 ،
 .7.5شفافیت و سالمت نظام بانکی

یکی از مهم ترین چالش های اجرای بانکداری در ایران؛ عدم
وجود نظارت شرعی بر روی عملکرد نظام بانکی است .یکی از
موارد اصلی ریسک شریعت است .منظور از ریسک شریعت؛
خطری است که نظام بانکی را از ناحیه ی عدم انطباق فعالیت
هایی که در آن انجام می شود با اصول شریعت تهدید می کند.
عدم انطباق با شریعت ممکن است برای بانک های متعارف
کفایت کند اما در بانکداری اسالمی باید تضمین شود که
تمامی فعالیت های بانک های اسالمی با اصول شریعت انطباق
کند.
اما متأسفانه در کشور ما با آنکه طبق ادعای برخی از بانکداری
اسالمی یکپارچه برخوردار است ،هیچ نهادی مسئولیت نظارت
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شرعی را به طور مشخص بر عهده نداشته و این امر باعث شده
در موارد متعدد ،برخی عملیات های مالی با بانکداری اسالمی
مطابقت نداشته باشد .عدم توجه مناسب به مقوله نظارت
شرعی ،آثار مخرب فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی در جامعه به
وجود آورده است که عدم اطمینان نخبگان ،افراد متدین و
عموم جامعه به اسالمی بودن عملکرد نام بانکی ،یکی از آثار
سوء آن است( موسویان و میثمی.)5 ،1393 ،
از این رو ارقای سطح شفافیت و سالمت نظام بانکی ،دقت
بیشتر بر کنترل و حسابرسی داخلی ،توجه بهتر به مقوله
حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و جلوگیری از رخداد انواع
مفاسد پولی و بانکی برای عملیات سازی سیاست های اقتصاد
مقاومتی ضروری و اجتناب ناپذیر است.
 .7.6کاهش ریسک ورود به بخش مولد و حقیقی اقتصاد

در وضعیت فعلی اقتصادی ایران به دلیل وجود پیچیدگی های
ساختاری و اداری در سیستم اقتصادی کشور و هم چنین
چالش های سیاسی مانند اعمال تحریم های اقتصادی در حوزه
های مالی و بانکی و طرح های سرمایه گذاری ،معموالً
واحدهای تولیدی و مولد در اقتصاد از حضور در بخش حقیقی
اقتصاد خودداری می کنند .ضعف بانک ها در بهره گیری
گسترده از کارشناسان فنی در حوزه های متنوع کاری و صنایع
گوناگون باعث می شود در بحث مشارکت مشکل ایجاد شود.
ریسک های اقتصادی را می توان در قالب موانع قانونی و
مالیاتی ،ریسک های مربوط به نرخ ارز ،ریسک های مربوط به
افزایش هزینه ها مانند افزایش حامل های انرژی و  ...اشاره
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کرد .بنابراین وجود ریسک ها را می توان به عنوان نخستین
عامل بی رغبتی بانک ها برای ورود واقعی تر به قرارداد
مشارکت عنوان کرد( احمدی حاجی آبادی و بهاروندی،
.)1389
در کشور ایران در چند ساله ی اخیر ،به دلیل رکودی که در
شرایط اقتصادی به وجود آمد موسسات تولیدی اغلب دچار
چالش شدند و این چالش باعث شد که اغلب سرمایه به بانک ها
سرازیر شود و سرمایه ها از بخش حقیقی و مولد اقتصاد به
سمت فعالیت های نامولد سرازیر شود .اما آنچه که مهم است
این است که در چند ساله ی اخیر به دلیل ریسک باالی ورود به
بخش حقیقی اقتصاد ،شاهد بیکاری و در عین حال تورم نامنظم
بوده ایم و بانک ها نیز برسر اعطای بهره ی بیشتر به مشتریان
خود با هم رقابت می کنند .اما اگر دولت بتواند با بهبود فضای
کسب و کار و اشتغال در کشور ریسک ورود به بخش مولد
اقتصاد را کاهش دهد می توانیم شاهد تعامل بانک و صنعت
باشیم .به عبارت دیگر هم چرخ صنعت بچرخد و هم چرخ نظام
پولی و بانکی.
 .8نتیجهگیری

بانک ها در عین حال که باید سود و صرفه خود را لحاظ
کنند باید مکمل بخش های حقیقی و مولد و تسهیل کننده
تولید و اهرم سیاست های توسعه اقتصادی جهت رفع موانع
بیکاری در کشور باشند .آنچه که امروز در صحنه بانک ها و
موسسات اعتباری مشاهده می شود؛ این است که این بنگاه
ها صحنه اقتصادی ایران را صحنه تاخت و تاز خود در زمینه
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های نامولد و غیر حقیقی اقتصاد قرار داده اند و از این طریق
سعی در کسب سود بیشتر هستند .در این مقاله ما سعی
کردیم در ابتدا با ذکر ابعاد و اهمیت اشتغال در کشور به
اهمیت این موضوع مهم در کشور اشاره کنیم و پس از آن با
ارائه ی الگوهای رایج بانکداری در جهان ،به نقش انتخاب
الگوی صحیح بانکداری اشاره کنیم .در این پژوهش به مهم
ترین چالش های نظام بانکداری در ایران اشاره کردیم و
سعی کردیم با ارائه راهکارهایی عملیاتی فاصله میان بخش
حقیقی و مالی اقتصاد را کمتر کنیم.
برای جلوگیری از به وجود آمدن تعارض میان بخش مالی و
حقیقی اقتصاد ،مسئولین حکومتی باید ذهنیت خود را
نسبت به مسئله جایگاه بانک مرکزی و کارکردهای نظام
بانکی اصالح کنند و دست عوامل ذی نفوذ و فساد برانگیز را
از حوزه ی بانکداری کشور قطع کنند .در قدم بعدی باید
نگاه و سیاست های کلی بانک ها و موسسات اعتباری در
زمینه سرمایه گذاری و کمک به بخش حقیقی اقتصاد،
تصحیح و اصالح شود.
در نهایت ،برای اصالح وضعیت نظام بانکی می توان
راهکارهای عملیاتی زیر را ارائه داد.
 اصالح الگوی نظام بانکداری کشور اصالح سیاست های پولی و مالی و هم چنین اجرایدرست قوانین در حوزه ی پولی و مالی
 جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی در سیستم بانکیکشور از طریق ایجاد شفافیت در نظام بانکی
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 استرداد وام های اعطاء شده به عوامل نامولد و رانتجو و جهت دهی آنها به سمت فعالیت های مولد در
اقتصاد
 اعطای تسهیالت بانکی جهت رونق بخش حقیقیاقتصاد جهت ایجاد تعامل قوی میان بنگاه های
تولیدی و بنگاه های مالی
 جلوگیری از رشد بی حد واندازه بانک ها و موسساتاعتباری خصوصی
 تالش در جهت استقالل بانک مرکزی شناسایی دقیق مجاری و مصادیق پول شویی درنظام پولی کشور
 نظارت دقیق بر تعیین نرخ سپرده بانک ها وموسسات اعتباری توسط مراجع ذی صالح
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