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  (ريالي و ارزي) اوراق قرضه غيرربوي

  و ابزارهاي پولي بانكداري مركزي بدون ربا 
  

  

                                                 2محمود الهياري فرد                                 1بيژن بيدآباد
  
  
  

  چكيده
 مورد استفاده واقع شود،اين اوراق در بانكداري مركزي بدون ربا دهد تا  شرعاً اجازه نميربوي بودن اوراق قرضه 

. اين موضوع به اين معني باشد ميهاي پولي در نظام بانكي بدون ربا غيرقابل استفاده  مهمترين ابزارهاي سياست ازاينرو
سه دهه  بااقتصاد است. حل اين معضل اساسي پولي براي هاي تنظيمات  قابليتفاقد است كه بانكداري مركزي بدون ربا 

با اين مقاله هاي بانكداري غيرربوي در ايران خواهد بود.  نقطه عطفي در اجراي سياستبانك مركزي ايران فعاليت 
ه دولتي و اوراق قرضه بانك مركزي، اوراق قرضه بانكي، اوراق قرضمختلف اشكال در اوراق قرضه غيرربوي معرفي 

سازوكار و چرخه ابزارهاي به عنوان جايگزين اوراق قرضه متعارف  در دو نوع اوراق ارزي و ريالياوراق قرضه تجاري 
هاي توسعه بازارهاي مالي چه در داخل و چه در خارج كشور را فراهم  مالي اسالمي را تكميل نموده و زيرساخت

خصوصيات بارز اين اوراق مبتني بر دارايي و فاقد هرگونه كوپن جهت پرداخت سود از پيش تعيين شده نمايد.  مي
است كه در اختيار طرف » حق برداشت زماني«با » وام معادل قرض آتي«و يا » قرض معادل وام آتي«بر پايه و مقطعي 

نويه مبتني برفناوري اطالعات بر بستر زير سيستم د. بازار ثاده شكل ميرا اوليه آن  شود و بازار مقابل قرار داده مي
NSSSS  باالترين قيمت رقابتي پيشنهادي مالك اين اوراق خواهد بود. عدم تعيين قيمت پايه خريدار با كه طراحي شده

بارز اين  اتياز جمله خصوصي هاي پولي وارزيبازارتثبيت  ومتعارف قرضه  قرااوجايگزيني كمتر از قيمت اسمي و 
       .دباش ميابداع مالي 

  
  ، بانكداري مركزي، بانكداري مركزي اسالميسياست پولي، بانكداري بدون رباارز،  اوراق قرضه،: كليدواژه
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  مقدمه
تحريم ربا در اديان الهي و بويژه در اسالم مانع از بكارگيري آن دسته از ابزارهاي مالي متعارفي است كه در آنها 

شود و لذا بايد  اي است كه به نحوي نرخ بهره در محاسبات وارد مي شبهه ربا وجود دارد. غالب اين ابزارها به گونه
  هاي پولي با رعايت حرمت ربا ابداع نمود.  سياستابزارهاي مالي جديدي منطبق با شرع براي اجراي 

به رغم نيازهاي مالي و اقتصادي به انواع اوراق مبتني بر بدهي، معامالت اين اوراق در فقه سنتي كمتر مورد توجه 
و . بطور كلي وجود اختالف آراء 3بوده و به تبع اين ابرازهاي مالي در بازارهاي مالي اسالمي كمتر استفاده شده است

اين  4فتاوي فقهي در معامالت اوراق مانع از گسترش و توسعه معامالت اين نوع ابزارهاي مالي در بازار سرمايه بوده است.
موضوع در سالهاي اخير بيشتر مورد توجه اقتصاددانان اسالمي و فقها قرار گرفته است، اما با اين حال هنوز در بين فقها 

  اعم از عامه و خاصه اجماع رادعي بر معامالت اوراق مبتني بر بدهي وجود ندارد.
هيت ربوي اوراق قرضه تا حد بسيار هاي پولي و ابزارهاي آن در شرايط بانكداري بدون ربا به دليل ما سياست

با طرح اوراق توان مورد استفاده قرار داد. لذا الزم است تا  زيادي قابليت استعمال ندارند و فقط ابزار محدودي را مي
  5بدون ربا ابداع نمود. ابزارهاي جايگزيني براي بانكداري مركزيقرضه غيرربوي 

  
  ابزارهاي سياست پولي

شود كه جهت تحقق اهداف اقتصادي كالن يا  اي از سياستهايي اطالق مي لي به مجموعهبطور كلي سياستهاي پو
شود. مقامات پولي  كاهش خسارات ناشي از عملكرد نظام پولي جهت كنترل حجم نقدينگي در اقتصاد به كار گرفته مي

لي آنها را به دو گروه ابزارهاي توان به طور ك كنند كه مي هاي متفاوتي استفاده ميربراي كنترل حجم نقدينگي از ابزا
يكم  سبب تغيير در حجم پول  6پولي از طريق مكانيزم بسط پولي  يو كيفي پولي طبقه بندي نمود. معموالً ابزارهاي كم
شود  ابزارهاي كيفي به تمهيدات پولي اطالق ميو  باشد. شوند. مكانيزم بسط پولي عمالً شيوه خلق پول در اقتصاد مي مي

  كند.  دهند هدايت مي ل ضروري تشخيص ميئوتوزيع اعتبارات را به طرف بخشهايي از اقتصاد كه مقامات مس كه نحوه
باشد تعريف  در متون اقتصادي به عنوان يك متغير كه تعيين آن منتج از عرضه و تقاضاي منابع پولي مي بهرهرخ ن

اين كه توانايي بسياري در تخصيصي   ولي نظر به شود ياز ديد اقتصاددانان به عنوان يك ابزار پولي تلقي نمو گردد  مي
ا اهميت باشد. به عبارت ديگر بانكها با افزايش نرخ بهره تقاضا براي منابع پولي را كاهش بتواند در اقتصاد  منابع دارد مي

شوند.  ستم بانكي ميتاً سبب افزايش منابع آزاد سيجدهند و نتي اندازي را به سمت خود افزايش مي داده و عرضه منابع پس
منجمد شود عمالً سيستم بانكي يا دچار مازاد منابع يا مواجه با كسري منابع خواهد شد. بانكي در سيستم  بهرهچنانچه نرخ 

هرچه نرخ بهره در اقتصاد باالتر باشد بانكها بشتر منابع خود را در قالب تسهيالت بانكي به متقاضيان اين تسهيالت ارائه 
باشد. به عبارت ديگر با افزايش نرخ بهره مكانيزم بسط  بايد گفت كه عرضة پول تابع مثبتي از نرخ بهره ميدهند لذا  مي
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  پولي فعالتر عمل خواهد كرد و عرضة پول در اقتصاد را بيشتر خواهد نمود.
بدين  نمايد. نحوه عمل از طريق گردش پول بين افراد و بانكهاي تجاري و تخصصي عمل ميمكانيزم بسط پولي 

ريال اوراق قرضه يا اوراق يا اسناد بهادار دولتي از بازار 100صورت است كه فرض كنيد بانك مركزي اقدام به خريد 
اي خود نزد بانكهاي تجاري و  ريال دريافتي خود را در حسابهاي سپرده 100نمايد. فروشندگان اين اوراق به ميزان  مي

قدرت وام دهي آنان به همان ميزان افزايش به بانكهاي تجاري و تخصصي  دارند. با اين پرداخت پول نگاه ميتخصصي 
ريال را به صورت اعتبار به افراد و  100ه وام به افراد وجود نداشته باشد. اين بانكها كل مبلغ ئيابد. اگر مانعي در ارا مي

منتقل نموده  خودتي را به حسابهاي نمايند. مجدداً افراد يا مؤسسات اخير مبلغ درياف مؤسسات به صورت وام پرداخت مي
ريال بين بانكهاي تجاري و  100گردد. به تعداد دور چرخش مبلغ  كه باز سبب افزايش قدرت وام دهي بانكها مي

شود. حال فرض كنيد بانك مركزي بانكهاي تجاري و تخصصي را ملزم  ميخلق تخصصي و افراد و مؤسسات پول 
گذارند را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي  هايي كه افراد نزد آنان مي سپرده كند كه به ميزان درصد خاصي از مي

درصد  20كنيد نرخ ذخيره قانوني فرض  .شود به صورت امانت بگذارند. اين درصد خاص نرخ ذخيره قانوني ناميده مي
ست كه بانك مركزي در مقابل خريد ريال ا 100شود برابر همان  باشد در بار اول ميزان پولي كه در اقتصاد ايجاد مي

 ه. بانك دريافت كنندگيرد قرار مينزد بانكهاي تجاري و تخصصي  منابعاوراق پرداخت نموده است. اين رقم به صورت 
را به آن ريال  80دارد و مابقي  ه مياهاي قانوني خود نزد بانك مركزي نگ ريال از آن را در حساب سپرده 20مبلغ 

ريال به نقدينگي اقتصاد اضافه شد.  100+ 80=180دهد. پس تا اينجا مبلغ  ر افراد و مؤسسات قرار ميصورت وام در اختيا
گردد و سبب ايجاد  ريال كه به صورت وام به افراد و مؤسسات داده شده بود به سيستم بانكي برمي 80در دور بعد مبلغ 

ريال است را نزد بانك مركزي  16ريال كه مساوي  80از درصد  20شود، بانكها مبلغ  جديد در بانكها مي منابعريال  80
ريال ديگر اضافه شده و  64دهند. نتيجتاً به حجم نقدينگي  ريال را وام مي 64ه داشته و مابقي ابه صورت سپرده قانوني نگ

 چنانچهرسد.  ريال مي 180+ 64=244ريال خريد اوراق توسط بانك مركزي به مبلغ  100كل افزايش نقدينگي در اثر 
  . 7خواهد شد 100:  20/0=500برابر با ريال نهايتاً اين عمل چرخش بسيار زياد تكرار شود كل ميزان نقدينگي  

  
  8عمليات بازار باز

مهمترين گذارند. از  ير ميثر حجم نقدينگي در اقتصاد تأبسط پولي بمكانيزم از طريق پولي   يكليه ابزارهاي كم
و حجم به خريد و فروش اوراق قرضه يا بهادار نموده  باز است. در اين روش مقامات پولي اقداماين ابزارها عمليات بازار 

پول پرقدرت از طريق مكانيزم بسط پولي سبب تغيير همانطور كه گفته شد دهند و  را در اقتصاد تغيير مي 9پول پرقدرت
فروش اوراق قرضه بر مبناي نرخ بهره صورت هاي متعارف پولي خريد و  شود. در نظام در حجم نقدينگي در اقتصاد مي

شود و به عنوان يك ابزار ربوي شناخته شده و نتيجتاً قابليت استفاده در  گيرد و از اين لحاظ وارد حريم ربا مي مي
  .10كند بانكداري اسالمي را پيدا نمي
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  هاي خود به صورت اوراق قرضه دارايينگهداري درصدي از الزام بانكها به 

هاي خود به  داراييبانكها را ملزم به نگهداري درصدي از مقامات پولي براي كنترل حجم نقدينگي گاهي 
كاهش منابع آزاد بانكها اين سياست جلوگيري از بسط پايه پولي از طريق نمايند. هدف از  صورت اوراق قرضه مي

  باشد.  مي
  

  نرخ تنزيل مجدد
نزيل مجدد است. بانكهاي تجاري به منظور رفع نياز نقدينگي خود پولي نرخ ت  ييكي ديگر از ابزارهاي كم

شود به بانك  تعيين ميمشخصي كه توسط بانك مركزي  بهرهتوانند اوراق و اسناد بهادار موجود خود را با نرخ  مي
نها اثر نرخ در ذخاير سيستم بانكي و قدرت اعتباردهي آمركزي ارائه و تنزيل نمايند. بانك مركزي با تغيير اين 

است كه توسط آن بانك مركزي اسناد و بروات بانكها را تنزيل  اي بهرهنرخ تنزيل مجدد نرخ به عبارت ديگر  گذارد. مي
احتياج به وام از  نقدينگيدهد. اين ابزار در زماني كه بانكها جهت تأمين  اين اسناد وام مي لنمايد و به آنها در قبا مي

ولي به دليل استفاده از نرخ بهره  باشد ديد منابع اعتباردهي بانكها ميجخوبي جهت ت بانك مركزي باشند ابزار بسيار
  . شود همچنان ربوي تلقي مي

  
  نرخ ذخيرة قانوني

نرخ ذخيره قانوني كه به ترمز اعتبارات تشبيه شده است براي مهار اعتبارات بانكي از توانايي زيادي برخوردار 
ر اقتصاد دارد لذا تغيير اين نرخ يكي از اهرمهاي مهم دسيعي بر حجم نقدينگي واثرات بسيار  قانوني ذخيرهاست. نرخ 

. اين نرخ عمالً به صورت يك گردد تلقي مي در اقتصاد نقدينگي  پولي در جهت كنترل حجم تسهيالت اعتباري و نهايتاً
باشد زيرا  ولي افزايش آن براي بانكها پرهزينه مي و وارد در حريم ربا نيست گردد ميالزام قانوني در مورد بانكها اعمال 

  .نمايد حجم زيادي از منابع آنها را نزد بانك مركزي مسدود مي
  

  ابزارهاي كيفي
دسته ديگري از ابزارهاي پولي به نام ابزارهاي كيفي پولي بوده كه با ايجاد محدوديتهاي اعتباري و منظور كردن 

كي در مورد بخشهاي خاص اقتصادي عمالً اقدام به جهت دهي اعتبارات به سمت اولويت در امر اعطاي اعتبارات بان
هاي اعتباري براي  سقف، تعيين در اعطاي تسهيالت د. محدود كردن بانكهانماي ل ميئوبخشهاي مورد نظر مقامات مس

اي كيفي توانايي الزمه براي . ابزارهشوند نيز از ديگر ابزارهاي كيفي تلقي ميها  تعيين نحوه مصرف وجوه سپردهبانكها و 
  .ردندارا مقامات پولي كشور در چارچوب اهداف كلي اقتصاد  بهياري رساندن 

 در شرايط بانكداري بدون ربا ذكر شده بايد گفت كه ابزارهاي پولي بانكداري متعارفبا توجه به مباحث 
بايد موافق با رسيم كه  اين نتيجه مي  بنمايد. لذا به در كنترل حجم نقدينگيبه بانك مركزي تواند كمك چنداني  نمي

هاي  شرايط تحريم ربا ابزارهاي پولي جديدي ابداع نمود زيرا اجراي سياستهاي پولي و ابزارهاي آن براي تنظيم فعاليت
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  اقتصادي در عصر كنوني امري اجتناب ناپذير است. 
  

  هاي غيرربوي  تجربه اوراق با ديدگاه
خريد دين و خريد عين در معامالت اوراق غيرربوي مبتني بر بدهي از مهمترين قراردادها در مالزي به استفاده از 

دانند در مالزي در قالب  روند. معامالت اوراق بهادار مبتني بر بدهي بر خالف نظر فقها كه آن را ربوي مي شمار مي
كه در حالت اول، فروشنده،  11ين بيعي استشود. خريد ع عقودي چون مرابحه، مشاركت، سلف و اجاره انجام مي

فروشد آنگاه مجددا خريدار، همان كاال را به قيمت كمتر به فروشنده اوليه  كااليي را به نسيه به قيمت معين به خريدار مي
بصورت نقدي خواهد فروخت. در حالت دوم با ورود شخص ثالث به معامله، فروشنده اوليه، كااليي را به قيمت مشخص 

فروشد، آنگاه خريدار همان كاال را به قيمت كمتر به شخص ثالث بصورت نقدي خواهد  خريدار بصورت نسيه ميبه 
فروخت، و در مرحله آخر خريدار ثالث، نيز كاالي مورد نظر را مجدداً به همان قيمت خريد بصورت نقدي به فروشنده 

نمايد. بين فقهاي حنفي و شافعي نيز در مورد صحت اين  ياوليه فروخته و مبلغ بدهي خود را به خريدار اوليه پرداخت م
نوع معامله اختالف نظر وجود دارد برخي آنرا در صورت وجود شخص ثالث صحيح و برخي بدون شخص ثالث و 

آنچه  13دانند. دانند. از طرفي فقهاي مالكي و حنبلي نيز اين عقد را باطل مي صحيح اما مكروه مي 12تحقق اركان بيع
ست آن است كه در هر دو مورد اساس عمل يكسان بوده و فقط شكل ظاهري آن تغيير كرده و با توجه به قصد ا مبرهن

   مشهود است كه اين عمليات نوعي حيله شرعي است. 14و نيت معامله
اوراق اسالمي در مالزي بر مبناي خريد و فروش دين است. بطوركلي، دين، تعهد پرداخت پول و يا مثل آن است، 

گويند. خريد دين به دو صورت نسيه و نقدي انجام  عبارت ديگر فروش بدهي به شخص ثالث را خريد دين مي و به
شود كه به نظر فقها اين نوع معامله كالي به كالي  شود. در روش نسيه بدهي شخص خريدار مجددا به نسيه فروخته مي مي

ين، فروش بدهي به شخص ثالث به صورت نقدي است در روش نقد خريد د 15يا بدهي به بدهي تلقي شده و باطل است.
اي  كه در صحت اين معامله بين فقها اختالف نظر وجود دارد بطوريكه برخي اين نوع معامله را ممنوع دانسته، و عده

  16دانند. (فقهاي شافعي) آن را مجاز دانسته و فقهاي مالكي اين نوع معامله را با رعايت شرايطي صحيح مي
براي تسهيالت سلف براي يك  1990) در سال IPDS( 17بدهي خصوصي اسالمي در مالزياولين اوراق 

كنندگان منابع مالي، منابع مربوطه را در قالب يك نوع دارايي بصورت  شركت چند مليتي صادر گرديد. گروهي از تامين
گان اوراق فروخته شد. اين معامله اوراق خريداري و مجددا با قيمت باالتر كه شامل هزينه و حاشيه سود بود به صادركنند

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

11 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 3rd ed., Vol. 4, Damascus: Daral-Fikr, p. 466; Muhammad Wafa, 
Abraz suwar al-buyu al-fasidah, Egypt, 1984, p. 40. 

 1427موسوعة فقهيه، محمد علي انصاري، مجمع فكر اسالمي چاپ اول، شود. نگاه كنيد به  مي متعاقدانو عوضين  ،عقد بيع شاملسه ركن  12
   .152، ص 7ج ، قمري، قم

13 Wahbah al- Zuhayli, Vol. 4, p. 468; AI-Mausu'at al-Fiqhiyyah, Vol. 9, p. 96. 
 ةمني 168 ،ملكي تبريزي ،اسرارالصلوه، اند آن را نصف علم دانسته اند و برخي اين روايت را متواتر شمرده، اهل حديثانما االعمال بالنيات:  14

  روح اهللا موسوي خميني. كشف االسرارشهيد ثاني،  المريد
15 Wahbah al-Zuhayli, Bay' al-Dayn.fi al-Shart'at al-Islamiyyah, p 23. 
16 Al-Sadiq 'Abd al-Rahman al-Gharyani, Al-Mu'amalat Ahkam wa_Adillah, 2nd ed., 1992, pp. 190; Muhammad Tawfiq 
Ramadan al-Buti, Al-Buyu' al-Sha 'i'ah wa Athar Dawabit al-Mabi ala Shar'iyyatiha, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998, 
pp.370-378. 
17 Islamic Private Debt Security (IPDS) 
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در حقيقت بر اساس عقد خريد عين صورت گرفت. در اين راستا صادركننده، دو نوع اوراق منتشر نمود: اوراق مالي 
كنندگان مالي از صادر كننده بود و اوراق ثانويه: كه نشانگر اقساط  كه شامل قيمت خريد دارايي توسط تامين اوليه:

گرفت. از طرفي اين اوراق در بازار ثانويه بر مبناي عقد خريد دين قابل  كنندگان مالي تعلق مي مينسودي بود كه به تا
و اوراق اسالمي بدون  19. لذا اوراق مبتني بر بدهي به دو گروه قابل تقسيم است: اوراق اسالمي داراي كوپن18معامله بود

  20كوپن.
  

  اوراق اسالمي با كوپن:
) MuNif( 21اشي از انتشار اوراق مبتني بر بدهي است كه بر پايه تسهيالت مرابحهكوپن مشخص كننده سهم سود ن

شود. به دارندگان اين اوراق طي دوره انتشار تا سررسيد به صورت شش ماهه سود ثابت  ) صادر ميABBA( 22و سلف
شود، و در  عين فروخته مي) براساس عقد خريد SPV( 24در مرحله اول دارايي توسط باني به ناشر اوراق 23گيرد. تعلق مي

نمايد. در مرحله سوم بر اساس  را با نظارت امين منتشر مي مرحله دوم ناشر، اوراق (اوليه و ثانويه شامل اصل مبلغ و سود)
  شود. بعد از آن امكان معامله اين اوراق در بازار ثانويه فراهم مي و گذار فروخته اوراق، به سرمايه عقد خريد دين،

  
  مي بدون كوپن:اوراق اسال

به بازارهاي مالي معرفي شد. اين اوراق فاقد هر گونه  1982اوراق بدون كوپن متعارف با بازدهي ثابت در سال 
گذاران و خريداران اين  باشد. در مقابل، سرمايه اي بهره در طول دوره انتشار تا سررسيد مي هاي دوره كوپن براي دريافت

كنند. به بيان ديگر اين اوراق به مبلغي  صل سرمايه مبلغي را به عنوان بهره دريافت مياوراق در زمان سررسيد عالوه بر ا
گردد. در  شود و در زمان سررسيد به مبلغ اسمي توسط ناشر بازخريد مي كمتر از مبلغ اسمي به خريداران فروخته مي

گردد.  زمان سررسيد سودي پرداخت نمي شود ولي تا تعيين ميزان تنزيل قيمت اسمي اين اوراق از نرخ بهره استفاده مي
قيمت بازاري اين اوراق به افزايش يا كاهش نرخ بهره بسيار حساس است. با افزايش نرخ بهره قيمت (ارزش بازاري) اين 

  يابد.  اوراق كاهش و با كاهش نرخ بهره، افزايش مي
وپن براي پرداخت سود از زمان انتشار نوع غيرربوي اين اوراق همانند اوراق بدون كوپن متعارف فاقد هر گونه ك

شود  باشد. هرچند در طي دوره مذكور بهره پرداخت نمي مي 25تا سررسيد بوده و اساس انتشار اين اوراق نيز بر پايه تنزيل
و قيمت تنزيل شده محاسبه نمود. تفاوت اوراق اسالمي  26توان نرخ بهره اين اوراق را از تفاوت قيمت اسمي ولي مي

شوند. اين موضوع از  ن و اوراق قرضه متعارف در آن است كه اين اوراق بر اساس عقد بيع خريد و فروش ميبدون كوپ
  نظر برخي از فقها بدليل استفاده از نوعي حيله شرعي فاقد وجاهت شرعي است.
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18 Abdul Murad Khalid, ibid. 
19 Islamic Coupon Bond 
20 Islamic Zero Coupon Bond 
21 Al-Murabahah Notes Issuance Facilities  
22 Al-Bai’-Bithaman Ajil Islamic debt securities (ABBA) 
23- Muhammad Arham, Islamic perspectives on marketing, Journal of Islamic Marketing Volume: 1 Issue: 2, 2010. 
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25 Discount 
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  ):MBS( 27اوراق رهني
 1938اولين بار در سال اين اوراق به منظور افزايش قدرت نقدينگي بانكها از محل فروش وامهاي رهني براي 

استفاده گرديد. دولت وقت آمريكا يكي از سازمانهاي دولت را مامور نمود تا اقدام به خريد وامهاي ميالدي در آمريكا 
مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني به اوراق  د. در ايران نيز،گذاران نماي مسكن از بانكها و فروش مجدد آن به سرمايه

به تاييد شوراي عالي بورس  1388و در مرداماه  به تصويب كميته اعتباري بانك مركزي رسيد 1387بهادار در آبانماه 
سك اعتباري . مطابق اين مقررات، اهداف نظري توسعه بازار اين اوراق شامل افزايش قدرت نقدينگي، كاهش ري28رسيد

ناشي از نكول و افزايش نرخ كفايت سرمايه بيان گرديد. در سازوكار عملياتي اين اوراق، تضمين اصل و سود اين اوراق 
ولي دستورالعملي مبني بر شرايط ضامنين و  29باشند تكليف شده است، توسط ضامنين كه داراي شخصيت حقوقي مي

شده است. با بررسي فرآيندهاي معامالتي مندرج در قانون با تضمين محل تامين سرمايه جهت ضمانت در نظر گرفته ن
باشد و از طرفي نسبت تقسيم سود ناشي از وصول مطالبات بين بانك، دارنده  سود، شبهه ربوي اين اوراق مشهود مي

  30گذار معين نگرديده است. اوراق و سپرده
  

  اوراق قرضه بدون ربا
قيمتي كمتر از قيمت اسمي در بازارهاي اوليه و ثانويه با فرآيندهاي صوري به فروش اوراق بدون كوپن اسالمي به 

دليل ربوي بودن معامالت اين اوراق مبتني بر بدهي قابليت استفاده در بانكداري مركزي بدون ربا را ندارد، هرچند كه به 
اوراق بدون كوپن اسالمي نيز برغم گيرد. از طرف ديگر  اي تعلق نمي اين اوراق در طي دوره انتشار تا سررسيد بهره

وجود اركان معامله و استفاده از عقود خريد عين و خريد دين در معامالت اين اوراق و صحت معامله، بدليل استفاده از 
حيله به منظور شرعي جلوه دادن معامله مورد اشكال است. شبهه ربوي اوراق رهني با سازوكارهاي در نظر گرفته شده نيز 

نمايد. لذا براي اعمال ابزار مناسب سياست پولي كه اكثريت  اوراق را از لحاظ ربوي بودن غيرقابل استفاده مياين نوع 
آنها بر خريد و فروش اوراق قرضه متكي هستند ابداع مالي جديدي الزم است تا ضمن شرعي بودن كارائي الزم را نيز 

  دارا باشد.
شوند. اوراق بدهي  بندي مي طبقه 32و اوراق غيرقابل معامله 31ابل معاملهبطور كلي اوراق بهادار به دو گروه اوراق ق

ها منتشر شده و  شود كه توسط شركت ) آن دسته از اوراق قابل معامله و غير قابل معامله را شامل ميPDS( 33خصوصي
سررسيد به  هاي زماني مشخص به اضافه اصل مبلغ در پايان صادركننده آن متعهد به پرداخت سود ثابت در دوره

و اوراق  34دارندگان اوراق خواهد بود. از طرفي اوراق بدهي خصوص به دو گروه اصلي اوراق بدهي متصل به سرمايه
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

27 Mortgage Back Securities (MBS) 
  http://www.econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=108111جهت اطالع بيشتر مراجعه شود به:  28
  شمل موارد زير است: ضامنين در اين دستورالعملاز مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني به اوراق بهادار.  2ماده  12بند  29

  كند. موسسه اعتباري را در صورت لزوم به نفع ناشر تضمين ميشخص حقوقي است كه مطالبات رهني  -الف
 "كند. شخص حقوقي است كه اصل و سود اوراق را به نفع خريداران اوراق رهني تضمين مي -ب
  markazi3-gozaresh/1446-bar/205http://banki.ir/akhجهت اطالع بيشتر مراجعه شود به :  30

31 Negotiable Securities  
32 Non- Negotiable 
33 Private Debt Security (PDS) 
34 Equity-Linked Debt Security 
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قابل تقسيم است. تفاوت اين دو نوع اوراق در اين است كه اولي قابل تبديل به سرمايه  35بدهي غيرمتصل به سرمايه
توانند به عنوان سهامداران شركت صادركننده محسوب شوند در  شركت صادركننده اوراق است و دارندگان آن مي

تواند  صورتيكه در نوع دوم امكان تبديل به سرمايه نيست و صادركننده به منظور تامين مالي كوتاه، ميان و بلندمدت مي
  باشند.  امله در بازار ثانويه ميبدهي و قابل مع نوع ازاز طريق بازار سرمايه با انتشار اين اوراق تامين مالي نمايد و اين اوراق 

عالوه بر مطابقت با شريعت اسالم، و بدور از حيله  كه شود ميمعرفي  اوراق قرضه بدون رباچهار نوع اين مقاله در 
اعم از بانكداري مركزي يا شرعي، با متصل نمودن به داراييها به عنوان يك ابزار مالي مطمئن در بانكداري بدون ربا 

  باشند: موارد زير مياين چهار نوع اوراق قرضه بدون ربا شامل  استفاده قرار گيرد.مورد تجاري 
 باشد. كه ناشر آن بانك مركزي مي اوراق قرضه بانكي مركزي بدون ربا -1

اي و مؤسسات پولي و  . اين اوراق توسط بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعهاوراق قرضه بانكي بدون ربا -2
 يابد. كزي انتشار مياعتباري تحت نظارت بانك مر

  پذيرد. داري دولت صورت مي . انتشار اين اوراق توسط خزانهاوراق قرضه خزانه بدون ربا -3
. انتشار اوراق همراه با تضمينات خاصي توسط شركتها و مؤسسات بخش اوراق قرضه تجاري بدون ربا -4

  شود. خصوصي انجام مي
د نوعي از اوراق قابل معامله و از نوع اوراق غيرمتصل به شو كه در اين مقاله معرفي مي» اوراق قرضه بدون ربا«

و همينطور نوعي از اوراق قرضه  36باشد. به عبارت ديگر اوراق پيشنهادي نوعي اوراق قرضه با پشتيبان دارايي سرمايه مي
اي و خزانه  د توسط بانك مركزي و بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعهنتوان گردند. اين اوراق مي بدون كوپن تلقي مي

هاي پولي معتبر كه مشمول  اي و همچنين موسسات و صندوق دولت صادر و به بانكهاي تجاري، تخصصي و توسعه
سپردن ذخيره قانوني و احتياطي نزد بانك مركزي هستند عرضه شود. اين اوراق تفاوت ماهوي خاصي با اوراق قرضه 

د. نبا پشتيبان دارايي و همينطور اوراق قرضه بدون كوپن دارتجاري متعارف و اوراق متصل به سرمايه و اوراق قرضه 
و » قرض معادل وام آتي«فقط به صورت منابع شود و  تفاوت اصلي اين اوراق اين است كه نرخ بهره از قبل مشخص نمي

ت خريد و شود. اين اوراق قابلي در اختيار طرف مقابل قرار داده مي» حق برداشت زماني«با » وام معادل قرض آتي«يا 
را دارد و قيمت اوراق در خريد و فروش در بازار ثانويه قابليت تغيير دارد و نتيجتاً و موسسات ذكر شده فروش بين بانكها 

يابد.  هاي آن ماهيت ربوي نمي نرخ بازده اوراق متناسب با نرخ بازدهي سرمايه در اقتصاد متغير است و با توجه به ويژگي
   .37هاي مصرفي را نيز با خود به همراه ندارد هاي مصرفي نبوده و معيار حرمت ربا در وام حيطة واماز طرفي اين اوراق در 

داري دولت و  و يا خزانهاي  توسط بانك مركزي يا بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعه» اوراق قرضه بدون ربا«
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

35 Non- Equity Linked Debt Security  
36 Asset-Backed Bonds (ABB). 
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اي  بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعه شود. ميبه قيمت اسمي مشخص صادر در شرايط خاصي توسط بخش خصوصي 
و يا باشند  هاي احتياطي و قانوني نزد بانك مركزي مي هاي مالي كه داراي ذخيره و موسسات پولي و اعتباري و صندوق

گردند تا نسبت به ميزان خريد اوراق  با خريد اين اوراق ذيحق ميهاي خاص)  فعاالن بخش خصوصي (با رعايت ضمانت
وجه قرض گرفته شده را  ،ه همان ميزان و براي همان مدت از وام بدون بهره استفاده نمايند و در پايانپس از سررسيد ب

  پرداخت نمايند.صادر كننده به 
شود در تاريخ سررسيد يعني در انتهاي ماه  ماه خريدار محق مي Nريال اوراق با سررسيد  Aبدين ترتيب با خريد 

N  مبلغA  ريال را برايN نمايند كه  بهره وام از فروشنده اوراق وام بگيرد. خريدار و فروشنده اوراق توافق مي ماه بدون
 Aاي انتخاب كنند تا خريدار بتواند كسرهاي كوچكتر، مساوي يا بزرگتر از يك از  ماه را به گونه Nريال و  Aاز تركيبي 

ثابت باشد. به  A˟Nوجه در زمان مساوي ماه چنان انتخاب كند كه همواره ميزان حاصلضرب  Nريال را در تناسب با 
 Aوام بگيرد. يا در عوض  Nماه در پايان ماه  2Nريال را براي  A/2ريال مبلغ  Aتواند در عوض  عبارت ديگر خريدار مي

  :وام بگيرد. كه در هر دو حال نتيجتاً Nماه در پايان ماه  3Nريال را براي  A/3ريال مبلغ 
 (A/2)˟(2N)=(A/3)˟(3N)=A˟N  

وام بگيرد.  Nماه در پايان ماه  kNريال را براي  A/kريال مبلغ  Aخواهد شد. يا بطور كلي در عوض  A˟Nمقدار ثابت 
  تواند هر عدد مورد نظر خريدار باشد. تواند هر عدد مورد توافق طرفين باشد و يا مي مي kپارامتر 

  
ماه از زمان فروش  Nشود. دوره اول به ميزان  عمالً در اين اوراق دو دورة زماني و دو تاريخ سررسيد استفاده مي

يا زمان  (kN+N)تا زمان بازدريافت منابع  (N)اوراق تا زمان سررسيد اول است و دورة دوم از زمان سررسيد اول 
ريال  Aده اوراق موظف است وجه وام گرفته را به ميزان باشد. سررسيد اول هنگامي است كه فروشن سررسيد دوم مي

اتفاق خواهد افتاد.  Nماه به خريدار وام دهد. پس سررسيد اول در زمان  kNريال براي  A/kماه و يا به ميزان  Nبراي 
مان فروش ماه پس از ز kN+Nسررسيد دوم هنگام اختتام معامله و زماني است كه فروشنده اوراق منابع خود را در زمان 

   كند. اوليه اوراق بازدريافت مي
بانكها به دليل داشتن حساب ذخيره و احتياطي نزد بانك مركزي دچار نكول از پرداخت وام اخذ شده نخواهند 
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خريد و فروش » بازار ثانويه اوراق قرضه بدون ربا«توانند اوراق خود را در  شد و همچنين با توجه به اين موضوع مي
اي و موسسات پولي و اعتباري و  ران و فروشندگان در اين بازار بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعهنمايند. خريدا

و دولت و بخش خصوصي با باشند  هاي احتياطي و قانوني نزد بانك مركزي مي هاي مالي كه داراي ذخيره صندوق
  خواهند بود.رعايت شرايط خاص 

  
  اوراق قرضه بدون ربا ارزي

 نيزامكان انتشار اوراق قرضه بدون ربا ارزي همانند اوراق قرضه بدون ربا ريالي نيز فراهم است. در اين ارتباط 
صادركنندگان و خريداران اوراق قرضه باشند.  قابل صدور و انتشار ميبصورت ارزي چهارنوع اوراق مذكور در فوق 

اي ندارند بجز اينكه مبالغ اسمي در  بوده و تفاوت قابل مالحظه نيز همانند اوراق قرضه بدون ربا ريالي ي ارزيبدون ربا
 ييعني خريد اوراق قرضه بدون رباو مشخصاً در حالت دوم حالت هر دو تواند يك ارز و يا دو ارز باشد. در  دو دوره مي

لذا  كند. عامله نميارزي به يك ارز در دورة اول و بازپرداخت آن به ارز ديگر در دورة دوم نيز شبهة ربا را وارد م
  توان تعريف نمود: بندي فوق همچنان چهار نوع اوراق قرضه بدون رباي ارزي را به شكل زير مي براساس تقسيم

 باشد. كه همچنان ناشر آن بانك مركزي مي اوراق قرضه بانكي مركزي بدون رباي ارزي   -1

اي و مؤسسات پولي و  كه توسط بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعه اوراق قرضه بانكي بدون رباي ارزي -2
توانند در صورت  يابد. در اين ارتباط بانكهاي خارجي نيز مي اعتباري تحت نظارت بانك مركزي انتشار مي

 هاي قبلي با بانك مركزي وارد اين بازار شوند.  توافق

  پذيرد. داري دولت صورت مي انهكه انتشار آن توسط خز اوراق قرضه خزانه بدون رباي ارزي -3
كه همانند قبل همراه با تضمينات خاصي توسط شركتها و مؤسسات  اوراق قرضه تجاري بدون رباي ارزي -4

  شود.  بخش خصوصي انجام مي
آثار پولي انتشار اوراق قرضه بدون رباي ارزي نيز همانند آثار پولي انتشار اوراق قرضه بدون رباي ريالي خواهد 

تواند از اين طريق  خواهد داشت و بانك مركزي ميدر اقتصاد بعالوه آن قابليت تثبيت عرضه و تقاضاي ارز را نيز  وبود 
مدت متاثر  و با تغيير عرضه ارزهاي مختلف نرخ برابري آنها را نيز براي كوتاه اقدام به تنظيم و مديريت نرخ ارز نيز بنمايد

سمي در دو دوره يك ارز و يا دو ارز باشد اثرات متفاوتي در تنظيمات ارزي و تثبيت . اين ابزار در زماني كه مبالغ اسازد 
نرخ ارز دارد. وقتي مبالغ اسمي در دو دوره يك ارز باشد تمهيدي براي تأمين ارز مورد نياز خريدار در دورة دوم بوده و 

چه خريد اوراق قرضه بدون رباي و چنان 38گردد نوعي پوشش ريسك و مقابله با نوسانات آتي نرخ ارز محسوب مي
را ارز نرخ ريسك تغييرات باشد همين پوشش به ارز ديگر و بازپرداخت آن در دورة دوم به يك ارز ارزي در دورة اول 

به غير از بانك مركزي باقي خريداران اوراق قرضة بدون رباي ارزي  خواهد داشت.دوم  مورد نظر در دورةدرباره ارز 
   اين پوشش ريسك ارزي استفاده نمايند.توانند از  نيز مي

  
  آثار پولي انتشار اوراق قرضه بدون ربا

است تا تبعات انتشار اين اوراق توسط بانك  الزمبررسي آثار انتشار اوراق قرضه بدون ربا بر حجم نقدينگي  رايب

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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  . به تفكيك بررسي شوندو يا بخش خصوصي اي و خزانه دولت  مركزي، ساير بانكها اعم از تجاري و تخصصي و توسعه
  

  انتشار اوراق توسط بانك مركزي (اوراق قرضه بانكي مركزي بدون ربا)
چنانچه اوراق توسط بانك مركزي انتشار يابد در دورة مالي اول عمالً بخشي از منابع آزاد بانكها را كاهش داده و 

نمايد كه مجدداً به ميزان اوراق فروش  جاد ميدهد و اين تعهد را براي بانك مركزي اي در اختيار بانك مركزي قرار مي
رفته در دورة مالي دوم به همين ميزان منابع آزاد بانكها را افزايش دهد و پس از سررسيد دوم با بازدريافت منابع مزبور از 

در  گيرد در اين حالت چون اين اين عمليات بر پول پرقدرت صورت مي شوند. بانكها اوراق منتشره از رده خارج مي
   دورة اول آثار انقباضي پولي و در دورة دوم آثار انبساطي پولي خواهد داشت.

  
  انتشار اوراق توسط بانكها (اوراق قرضه بانكي بدون ربا) 

ها صادر و عرضه شود ضمن اينكه حجم اين اوراق قابل معامله را در  چنانچه اوراق قرضه بدون ربا توسط بانك
افزايش حجم نقدينگي نخواهد شد. زيرا اين عمليات به معني استقراض تأخيري بانكها از  دهد منجر به بازار افزايش مي

دهد منابع آزاد بانك  يكديگر بوده و به همان ميزان كه منابع آزاد بانك فروشنده اوراق را در دورة مالي اول افزايش مي
لي دوم به همان ميزان كه منابع آزاد بانك دهد. و بالعكس در دورة ما خريدار اوراق را در همان دوره اول كاهش مي

دهد. نتيجه اينكه حجم نقدينگي در اقصاد  دهد منابع آزاد بانك خريدار اوراق را افزايش مي فروشنده اوراق را كاهش مي
د منتقل ان آورد كه منابع مازاد بانكها به بانكهائي كه دچار كمبود منابع شده يابد و فقط امكان آن را فراهم مي تغيير نمي

در اين حالت خريدار و فروشنده هردو از صنف بانك  نمايد. ها را تثبيت و تنظيم مي گردد و ريسك نقدينگي در بانك
باشند. چنانچه دولت و يا بخش خصوصي اقدام به خريد اوراق قرضه بانكي بدون ربا نمايند نيز تغييري در حجم  مي

كزي اقدام به خريد اين اوراق نمايد در دورة اول اثرات انبساطي پولي و نقدينگي اتفاق نخواهد افتاد ولي اگر بانك مر
  در دورة دوم اثر انقباضي پولي خواهد داشت.

   
  (اوراق قرضه خزانه بدون ربا) انتشار اوراق توسط خزانه دولت

نك تواند توسط خزانه دولت صادر و عرضه شود و با بدون ربا ميخزانه همانطور كه ذكر شد اوراق قرضه 
نمايد. در اين حالت يعني انتشار  هاي پولي انقباضي و انبساطي را اعمال مي مركزي با خريد و فروش اين اوراق سياست

هاي مالي دولت  داري دولت شرايط الزم براي تأمين مالي دولت نيز از لحاظ سياست اوراق قرضه بانكي توسط خزانه
اي و مالي خود  هاي بودجه تواند سياست خريد و فروش اين اوراق ميهاي مختلف با  د و دولت در زمانمفراهم خواهد آ
  را تنظيم نمايد.

چنانچه خريدار اوراق قرضه خزانه بدون ربا بانكها يا بخش خصوصي باشند و دولت منابع مالي كسب شده را در 
دام به خريد اين اوراق نمايد اقتصاد هزينه نمايد عمالً تأثيري بر حجم نقدينگي نخواهد داشت و چنانچه بانك مركزي اق

  در دورة اول اثرات انبساطي پولي و در دورة دوم اثرات انقباضي پولي بر اقتصاد خواهد داشت.
  

  انتشار اوراق توسط بخش خصوصي (اوراق قرضه تجاري بدون ربا)
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اين صورت پذير است. در  ها و موسسات خصوصي نيز امكان امكان انتشار اوراق قرضه بدون ربا توسط شركت
تمال نكول از بازپرداخت به صفر برسد. در اين حالت حبايد مكانيزمي براي اطمينان از بازپرداخت وجوه ايجاد نمود تا ا

نامه بانكي به ميزان  فروشنده اوراق در ابتداي دورة زماني اول همراه با صدور اوراق قرضه بدون ربا اقدام به ارائة ضمانت
نمايد. در ابتداي دورة دوم خريدار موظف است  گام فروش آن را به خريدار اوراق تسليم مياسمي اوراق نموده و در هن

عين همين ضمانتنامه را نزد بانك ابتياع و به فروشنده اوراق تسليم نمايد. در سررسيد اول پس از بازگشت وجوه از 
زگشت وجوه از خريدار به فروشنده گردد و در سررسيد دوم پس از با فروشنده به خريدار ضمانتنامه اول باطل مي

  شود.  ضمانتنانه دوم نيز ابطال مي
براي اينكه اوراق قرضه تجاري بدون ربا بتواند كارايي معامالتي در بازارهاي ثانويه مبتني بر فناوري اطالعات 

و خريد و فروش و افزارهاي اين بازارها طراحي نمود كه هنگام صدور  هاي خاصي را در نرم داشته باشد بايد مكانيزم
   مبادله نمود. خريداري ومورد وثوق ها را نيز از بانك  تسويه اوراق بتوان ضمانتنامه

توان وثايق ديگر را نيز بكار گرفت ولي اين موضوع به راحتي امكانپذير نيست و  به جاي ضمانتنامه بانكي مي
دار  توان تأسيس كرد كه عهده ر موسسات ثالثي ميدهد. بدين منظو بدون ربا را كاهش ميتجاري كارائي معامالت اوراق 

نمايند كه صادر كننده اوراق با ارائه وثائق  وظيفة ضمانت اوراق برمبناي وثائق شوند. اين مؤسسات بدين شكل عمل مي
رداخت كند و طبق قرارداد چنانچه صادركننده اوراق از پ به اين مؤسسات اقدام به اخذ برگة ضمانتنامه به نفع خريدار مي

نمايد. و همچنين در ابتداي دورة  وجوه در سررسيد اول نكول نمود مؤسسه مزبور مالكيت وثيقه را به خريدار منتقل مي
كند و در پايان معامله و پس از بازپرداخت  دوم مؤسسه مزبور از خريدار به همان ميزان وثيقه به نفع فروشنده دريافت مي

توانند همانند دفاتر اسناد رسمي زيرمجموعة قوة قضائيه باشند  اين مؤسسات مي د.گرد در سررسيد دوم ضمانت ابطال مي
  و تحت نظارت اين قوه عمل نمايند.

هاي  در حجم نقدينگي خنثي خواهد بود و عمالً سبب انتقال منابع از بخشقرضه تجاري بدون ربا اثر انتشار اوراق 
  د.وش مياقتصاد هاي فعال  راكد به بخش

  
  و ارز بهره ،تورم هاي  نرخاوراق قرضه بدون ربا و 

گيرد داراي اثر  به دليل اينكه عمليات بانك مركزي در خريد و فروش اين اوراق بر پول پرقدرت صورت مي
باشد. لذا بانك مركزي با توجه به موقعيت  انقباضي پولي در دورة مالي اول و اثر انبساطي پولي در دورة مالي دوم مي

و زمان استقرار اقتصاد  39از لحاظ قرار گرفتن اقتصاد در مراحل رونق، شكوفائي، ركود و بحران در سيكل تجاري اقتصاد
را مشخص نمايد تا از شدت تموج سيكل تجاري و دامنة آن  kو يا  Nو  Aميزان تواند  ميدر هركدام از مراحل مزبور 

  كند. ري مركزي متعارف عمل ميدر بانكدا 40بكاهد. اين سياست مشابه سياست تنظيم پولي
از طرف ديگر به دليل اينكه اين اوراق در بازار ثانويه خريد و فروش اوراق بانكي بدون ربا قابليت معامله دارند 

توانند اثرات تنظيمي خودكار از طريق ارتباط قيمت اوراق با نرخ بهره داشته باشند. هر زمان كه نرخ بهره باال باشد  مي
كند تا منابع خود را به اميد  اوراق در دورة مالي اول پائين آمده و انگيزة بيشتري براي بانكها ايجاد ميي معامالتقيمت 
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هاي بهره  دريافت منابع در دورة دوم (با خريد اوراق) نزد بانك مركزي بسپارند. نتيجتاً در هنگام شكوفائي اقتصاد كه نرخ
كاهد. و بالعكس هر زمان كه نرخ بهره  بزرگ شدن دامنة سيكل مياز يد و نما باال است منابع آزاد بانكها را محدود مي

كند تا منابع خود را به اميد  پائين باشد قيمت اوراق در دورة مالي اول باال رفته و انگيزة كمتري براي بانكها ايجاد مي
هاي بهره  هنگام بحران در اقتصاد كه نرخدريافت منابع در دورة دوم (با خريد اوراق) نزد بانك مركزي بسپارند. نتيجتاً در 

دهد كه دامنة سيكل عريض شود و بحران تشديد گردد. از  نمايد و اجازه نمي پائين است منابع آزاد بانكها را منبسط مي
تواند با تنظيم عرضه اوراق از طريق قيمت اوراق و همچنين از طريق تغيير در عرضة پول  طرف ديگر بانك مركزي مي

تواند جايگزين اوراق  بر حجم نقدينگي و نتيجتاً نرخ بهره اثر بگذارد. بدين شكل اوراق قرضه بدون ربا ميپرقدرت 
  قرضه متداول در بانكداري متعارف در سيستم بانكداري مركزي بدون ربا باشد.
اشد تحليل هاي مالي اول و دوم متفاوت ب در شرايطي كه نرخ تورم انتظاري و نرخ بهرة مورد انتظار در دوره

چنانچه نرخ انتظاري بهره طبيعي در دورة مالي دوم بيشتر يا كمتر  .اي متفاوت از فوق خواهد شد عملكرد اوراق به گونه
از دورة مالي اول باشد آثار آن بر عرضه و تقاضاي اوراق قرضة بانكي بدون بهره متفاوت خواهد بود. هرچه نرخ طبيعي 

م بيشتر باشد قيمت اوراق در دورة مالي اول افزايش خواهد يافت و بالعكس هر چه نرخ بهره انتظاري براي دوره مالي دو
طبيعي بهره انتظاري براي دوره مالي دوم كمتر باشد قيمت اوراق در دورة مالي اول كاهش خواهد يافت. اين موضوع از 

صادي بسيار حائز اهميت است و از اقتهاي  فعاليتهاي مناسب پولي جهت تثبيت  لحاظ بانك مركزي براي تنظيم سياست
شود تا انتظارات نقشي اساسي در كنترل رفتار اعتباري بانكها داشته باشد. يعني چنانچه بانكها توقع  طرف ديگر باعث مي

افزايش (يا كاهش) نرخ طبيعي بهره را در دورة بعد داشته باشند سياست افزايش (يا كاهش) عرضه اوراق را پيش 
كانيزم از لحاظ اقتصادي و با توجه به تغييرات نرخ طبيعي بهره در دوران رونق، شكوفائي، ركود و بحران گيرند. اين م مي

  دامنة سيكل تجاري باشد. 41تواند عاملي براي كوتاه كردن هاي تجاري مي در سيكل
انتظاري در دو  يابد. اگر نرخ تورم مكانيزم صدور اوراق قرضه تفاوت زيادي نميمداوم و باثبات در شرايط تورم 

هاي  دورة اول و دوم يكسان باشد تورم در معامالت اوراق تأثيري نخواهد داشت ولي چنانچه نرخ تورم انتظاري در دوره
د. بدين فاوت باشقيمت اين اوراق در بازارهاي ثانويه متبايد انتظار داشت تا اول و دوم بيشتر يا كمتر از دورة ديگر باشد 

 يحالتقرار دهيم. در نظر  دتوانيم م ميراي اوراق قرضه مختلف كه در اين مقاله معرفي شدند را ترتيب حاالت زير را ب
متوسط نرخ تورم انتظاري در دورة اول كمتر از متوسط نرخ تورم انتظاري در دورة دوم كه با فرض ثابت بودن نرخ بهره 

متوسط نرخ تورم انتظاري در دورة  خواهد شد و اگرباشد قيمت اوراق در دوره اول باالتر از قيمت اوراق در دورة دوم 
باشد حالتي برعكس اتفاق خواهد افتاد و قيمت اوراق در دوره اول اول بيشتر از متوسط نرخ تورم انتظاري در دورة دوم 

  .كمتر از قيمت اوراق در دورة دوم خواهد شد
در عرضه و تقاضا و قيمت اوراق قرضه بدون ربا ها و تسهيالت اعتباري نيز اثرات قابل توجهي  هاي بهره سپرده نرخ

ها و قرار گرفتن در  هاي اول و دوم براساس طول دوره دوره اثرات آنها را درميتوان در بازار ثانويه خواهند داشت كه 
  هاي پولي كرد. از پيش بررسي نمود و اقدام به تنظيم سياستهاي مختلف سيكل تجاري  موقعيت

يابد. بدين  قرضه بدون ربا بر نرخ ارز از طريق آثار پولي ايجاد شده به بخش ارزي تسري ميآثار انتشار اوراق 
هاي ايجاد  شكل كه تغييرات عرضه پول داخلي در تقابل با عرضه ارز خارجي اثرات خود را از كانالهاي پولي و تفاوت

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

41 - Oscillation dampening 
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   42هاي بهره داخلي و خارجي در اقتصاد بر جاي خواهد گذاشت. شده در نرخ
  

  معامالت اوراق قرضه بدون ربا در بازارهاي ثانويه بر مبناي فناوري اطالعات
) (بازار اوليه) به منظور NSSSS(43اين اوراق به قيمت اسمي معين در سامانه سيستم تسويه اوراق بهادار غير ربوي

يابد. صادر كننده اوراق زماني را براي پايان مزايده در نظر  ايكه فاقد قيمت پايه باشد انتشار مي فروش به روش مزايده
پيشنهادي گرفته تا پيشنهادات رقابتي خريداران به منظور خريد دريافت شود. در پايان زمان مزايده، اوراق بر اساس قيمت 

شد. از آنجاكه صادركننده اين اوراق (فروشنده) هيچگونه قيمتي را كمتر از قيمت  به خريداران فروخته خواهد  باالتر
، معامله از نظر شرعي نيز صحيح و فاقد شبهه ربوي دياب مي اسمي از پيش تعيين نكرده و تمامي شرايط و اركان بيع تحقق

) (بازار ثانويه) NSSSSنه سيستم تسويه اوراق بهادار غيرربوي (تواند در ساما است. اوراق خريداري شده مجدداً مي
بصورت نقدي خريداري شود. در هر دو بازار (اوليه و ثانويه) اوراق بر اساس عقد بيع و بر اساس فرآيندهاي مزايده 

  شوند. معامله مي
، NSSSSير سيستم هاي فناوري اطالعات از جمله ز ن ربا مستلزم وجود زيرساختومعامالت اوراق قرضه بد

، سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيكي)، ACH( 45)، سامانه اتاق پاياپاي الكترونيكRTGS( 44سامانه تسويه ناخالص
هاي  ) و دفترخانهPKI( ، گواهينامه ديجيتالي و امضاي ديجيتالي46)IBAN(شبا) (ي الملل شناسه حساب بانكي بين

د بصورت ريالي يا ارزي در محيط نتوان ديجيتالي خواهد بود. اين اوراق مي الكترونيك صادره كننده گواهي و امضاي
انتشار يابند. در بازار اوليه، اين اوراق به قيمت اسمي توسط صادره كننده اين اوراق بفروش  NSSSSوب و زيرسيستم 

هاي معبتر ارزي  ي از كارتهاي پذيرنده در شبكه شتاب و يا يك بايست صرفا داراي يكي از كارت رسد. خريداران مي مي
) به منظور IBANالمللي (در صورت توافق) به منظور امكان احراز هويت مشتريان باشند. توسعه و گسترش شبا ( بين

تواند به منظور پرداخت الكترونيك و ساير فرآيندهاي بازپرداخت  نيز مي NSSSSمعامله اين نوع از اوراق در سيستم 
گيرد.  شكل مي NSSSSپس از خريد اين اوراق در بازار اوليه، بازار ثانويه اين اوراق در سيستم  مورد استفاده قرار گيرند.

هاي رقابتي  توانند در اين بازار وارد شده و اين اوراق را قبل از سررسيد به قيمت مشتريان به منظور انجام سفته بازي مي
قابل رهگيري است.  NSSSSحقيقي و حقوقي در سيستم  پيشنهادي معامله نمايند. ركوردهاي معامالتي اشخاص اعم از

به  RTGSو  ACH شرسند. نق اول و دوم به فروش ميدورة هاي پيشنهادي در  اين اوراق در بازار ثانويه به باالترين قيمت
  اجتناب ناپذير خواهد بود.      IBANكالن بر منباي و هاي خرد  منظور تسويه بين بانكي پرداخت
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  گيري نتيجهخالصه و 
بودن آنها و دوم غيرربوي نخست ويژگي  در بر گيرنده دو ويژگي اصلي باشند، ابزارهاي مالي اسالمي بايد

 ،مقامات پولياز هاي پولي، تامين مالي و مديريت نقدينگي مورد ني سياستقابليت كاربرد در آنها از ابعاد كارآمدي 
بانكي. يكي از مهمترين ابزارهاي تاثيرگذار بر مكانيزم بسط پولي  و موسسات پولي و مالي اعم از بانكي و غيردولت 

بسط  مكانيزمتعديل تواند از طريق  مي وراقاين اعمليات بازار باز در خريد و فروش است.  امكانپذيراوراق قرضه  وسطت
عرضه و تقاضاي كل در  ها و نرخ بهره و نتيجتاً بر ميزان نقدينگي و ساير متغيرهاي پولي نظير سطح عمومي قيمتپولي 

در فاقد وجاهت شرعي  باشند و ميربوي اين اوراق  اوراق قرضه متعارفنرخ بهره در  وجودبدليل اقتصاد تأثير بگذارد. 
  . منع قانوني داردپولي  مقاماتده از اين ابزار توسط ااستف و عمالً ندستنظام بانكداري اسالمي ه

كارآمد بطور  بتواندغيرربوي تا عالوه بر خصوصيت نمايد  معرفي ميابزاري جايگزين براي اوراق قرضه اين مقاله 
را نيز اقتصاد و بانكي هاي پولي  تامين مالي و مديريت نقدينگي مورد نياز بخشو امكان ، اثر گذارد بر مكانيزم بسط پولي

تواند با انتشار اوراق قرضه  مكانيزم بسط پولي مي از طريق  هاي موثر بانك مركزي به منظور اجراي سياست مهيا سازد.
فاقد كوپن (بدون هرگونه سود) اقدام نمايد. و نسبت به فروش اين اوراق به قيمت اسمي  NSSSSدر سيستم غيرربوي 

ذخيره  هايتواند توسط آن دسته از بانكهاي تجاري، تخصصي و موسسات پولي غير بانكي كه داراي حساب اين اوراق مي
پايه پولي و به تبع حجم  ،هستند خريداري شوند. خريد اوراقبانك مركزي احتياطي تحت عنوان سپرده قانوني نزد و 

به همان كاهش داده و به تبع در سررسيد موجب افزايش حجم نقدينگي مالي اول   در دوره نقدينگي موجود در اقتصاد را
هاي مالي منتشر و  در قالب اوراق خزانه توسط دولت به منظور اعمال سياستد نتوان شد. اين اوراق مي خواهدميزان قبل 

هاي پولي خود خريداري نمايد.  تواند اين اوراق را براي سياست كه در اين صورت بانك مركزي ميد نبازخريد شو
برخي از موسسات  كسري نقدينگيدر صورت ضرورت (در زمان و ساير موسسات اقتصادي بانكها  استفاده از مازاد منابع

حلي براي  به عنوان راهبر حجم نقدينگي  توسط بانكها بدون هيچگونه تاثيريانتشار اين اوراق از طريق  پولي و بانكي)
. اين دواقع شواستفاده مورد  دتوان مي ها و بدهيپوشش تعهدات به منظور برون رفت از هزينه ناشي از ريسك نقدينگي 

براي  يتضمين بانكي به عنواننامه  ا در صورت ارائه ضمانتبلب اوراق قرضه تجاري بدون رتواند همچنين در قا اوراق مي
  هاي ديجتالي منتشر شود.  نامه بازپرداخت و ايجاد موسسات صدور ضمانت

و  با قابليت ايجاد سازوكارهاي مزايده بدون قيمت پايه NSSSSبازار ثانويه اين اوراق در محيط وب و در سيستم 
دهد و  قابليت خريد و فروش به اين اوراق مي دوره مزايده دربراي اين اوراق باالتر هاي رقابتي پيشنهادي  قيمت قبول

توسط ايي كمتر از قيمت اسمي براي اين اوراق  . هيچ قيمت پايهخواهد بودبراساس قيمت بازاري آن  بازدهي اوراقميزان 
قابتي پيشنهادي از سوي خريداران بر مبناي تقابل نرخ بهره و نرخ تورم هاي ر و قيمت شود ميندر نظر گرفته صادر كننده 

سازوكار مبادالتي از طرفي  .گيرد شكل مي هاي اول و دوم دورهبهره طبيعي انتظاري در  خمورد انتظار و به بيان ديگر نر
            .شدبازدهي بخش حقيقي خواهد  اباين اوراق موجب كارايي بازار و همگرايي بازدهي طراحي شده براي اين اوراق 
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