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  چکیده
ی ئاوراق قرضه بدون ربا عالوه بر مطابقت با شریعت اسالم، و بدور از حیله شرعی، با متصل نمودن به دارا

روش و شیوة در این مقاله بدون ربا مورد استفاده قرار گیرد. عملیات مالی به عنوان یک ابزار مالی مطمئن در تواند  می
   .شود اند ارائه می عملیاتی این اوراق تحت عنوان اوراق مبادله راستین که در بانکداري راستین بکار گرفته شده
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  مقدمه
آن در مقاالت دیگر مورد  3اعم از ریالی و ارزي و جواز فقهی و حقوقی 2ه بدون ربااوراق قرضخصوصیات 

هاي تورم، بهره و ارز تحلیل شد. بستر   بحث قرار گرفت و آثار پولی انتشار این اوراق و همچنین اثر آن بر نقدینگی و نرخ
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  فناوري اطالعات نیز بررسی گردید.مبتنی بر  4الزم براي معامالت اوراق قرضه بدون ربا در بازارهاي ثانویه
ها و  و تأمین مالی بانک 6هاي مالی دولت سیاستتنظیم و  5کاربرد این اوراق در مدیریت نقدینگی و سیاست پولی

هاي دولتی و خصوصی است که توانایی منحصر به فردي در مسائل پولی و تأمین مالی دولت و  ها و شرکت سازمان
ریالی فراهم است.  »مبادله راستیناوراق »همانند نیز  «ارزي مبادله راستیناوراق »ن انتشار امکا آورد. اشخاص فراهم می

  و خریداران آن در هر نوع اوراق متفاوت است که در اینجا به آنان خواهیم پرداخت.اوراق  هصادرکنند

  اوراق مبادله راستین
با خرید این اوراق ذیحق خریدار د. نشو قیمت اسمی مشخص صادر میا ب 7(RSB)» مبادله راستیناوراق «

گردد تا نسبت به میزان خرید اوراق پس از سررسید به همان میزان و براي همان مدت از وام بدون بهره استفاده نماید  می
  و در پایان، وجه قرض گرفته شده را به صادر کننده پرداخت نماید.

شود در تاریخ سررسید یعنی در انتهاي ماه  خریدار محق میماه  Nریال اوراق با سررسید  Aبدین ترتیب با خرید 
N  مبلغA  ریال را برايN نمایند که  ماه بدون بهره وام از فروشنده اوراق وام بگیرد. خریدار و فروشنده اوراق توافق می

 Aبزرگتر از یک از  اي انتخاب کنند تا خریدار بتواند کسرهاي کوچکتر، مساوي یا ماه را به گونه Nریال و  Aترکیبی از 
ثابت باشد. به  A˟Nماه چنان انتخاب کند که همواره میزان حاصلضرب وجه در زمان مساوي  Nریال را در تناسب با 

 Aوام بگیرد. یا در عوض  Nماه در پایان ماه  2Nریال را براي  A/2ریال مبلغ  Aتواند در عوض  عبارت دیگر خریدار می
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وام بگیرد. که در هر دو حال نتیجتاً مقدار عبارت:  Nماه در پایان ماه  3Nریال را براي  A/3ریال مبلغ 
(A/2)˟(2N)=(A/3)˟(3N)=A˟N  برابر با مقدار ثابتA˟N  خواهد شد. یا بطور کلی در عوضA  ریال مبلغA/k  ریال

تواند هر عدد مورد  شد و یا میتواند هر عدد مورد توافق طرفین با می kوام بگیرد. پارامتر  Nماه در پایان ماه  kNرا براي 
  نظر خریدار باشد.

ماه از زمان فروش  Nشود. دوره اول به میزان  عمالً در این اوراق دو دورة زمانی و دو تاریخ سررسید استفاده می
یا زمان  (kN+N)تا زمان بازدریافت منابع  (N)اوراق تا زمان سررسید اول است و دورة دوم از زمان سررسید اول 

ریال  Aباشد. سررسید اول هنگامی است که فروشنده اوراق موظف است وجه وام گرفته را به میزان  سید دوم میسرر
اتفاق خواهد افتاد.  Nماه به خریدار وام دهد. پس سررسید اول در زمان  kNریال براي  A/kماه و یا به میزان  Nبراي 

ماه پس از زمان فروش  kN+Nفروشنده اوراق منابع خود را در زمان  سررسید دوم هنگام اختتام معامله و زمانی است که
  کند.  اولیه اوراق بازدریافت می

  
  1تصویر 

شود تا در تاریخ سررسید اول همان مبلغ را براي  بدین ترتیب با خرید اوراق با سررسید مشخص خریدار محق می
نمایند که ترکیبی از مبلغ و  وشنده اوراق وام بگیرد. خریدار و فروشنده اوراق توافق میهمان مدت بدون بهره وام از فر

اي انتخاب کنند تا خریدار بتواند کسرهاي کوچکتر، مساوي یا بزرگتر از یک از مبلغ را در تناسب با  مدت را به گونه
قرض مساوي باشد. عمالً در این اوراق مدت چنان انتخاب کند که همواره میزان حاصلضرب وجه در زمان براي هر دو 

شود. دوره اول مربوط از زمان فروش اوراق تا زمان سررسید اول است  دو دورة زمانی و دو تاریخ سررسید استفاده می
که نفر اول مقرض و نفر دوم مقترض است و دورة دوم از زمان سررسید اول تا زمان بازدریافت منابع یا زمان سررسید 

  باشد. که نفر اول مقترض و نفر دوم مقرض می باشد دوم می
نماید.  در اصل سندي است که دو حق کامالً مساوي و معادل را بین متعاملین تعریف می مبادله راستیناوراق 

نماید درست به همان  نماید به همان میزان و مدتی که از منابع طرف مقابل استفاده می در اصل تعهد می اوراقفروشنده 
مدت منابع خود را در اختیار طرف دیگر قرار دهد. بیان ساده این موضوع به این شکل است که دو نفر تصمیم میزان و 
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گیرند دارائی مشخص خود را براي مدتی مساوي به صورت عاریه نزد طرف دیگر بسپارند. نفر اول وجهی مشخص را  می
قدار وجه را براي همان مدت نزد طرف اول به امانت سپارد و طرف دوم عیناً همان م براي مدتی معین نزد طرف دوم می

شود. از سوي  اضافه براي هیچکدام از طرفین در نظر گرفته نمی يگذارد. در این حالت هیچگونه مازادي و یا امتیاز می
طریق توان از  را می اوراقتواند حق خود را به فرد ثالث بفروشد. این  گردد می ذیحق می اوراقدیگر چون دارنده این 

  اینترنت خرید و فروش نمود.
توان  گردد. هر چند در غیاب این عقد می براي تسهیل صدور و معامله اوراق مبادله راستین عقد مبادله تعریف می

  قانون مدنی (اصل حاکمیت قراردادها نیز نسبت به صدور و معامله اوراق مبادله راستین اقدام نمود. 10طبق ماده 

  ٨در الیحه بانکداري راستیناوراق مبادله راستین 
گردد  اوراق مبادله راستین اوراق بهادار دیجیتال است که بر اساس عقد مبادله بین مبادل و متبادل منعقد می )77( ماده

بطوریکه بدل و مبدل و زمان آنها هر دو به یک اندازه است. متبادل ناشر اوراق بوده و به میزان ارزش اسمی آن به مبادل 
ر سررسید (اول/بدل) به دارنده اوراق (مبادل) بپردازد. متبادل متعهد است تا به اندازه بدل و زمان بدهکار است و باید د

آن (زمان بدل) مبدل را به همان میزان و زمان آن (زمان مبدل) (یا ترکیبی از زمان و مبلغ را اختیار کند که حاصلضرب 
لغ مبدل باشد)، در اختیار مبادل قرار دهد و در سررسید زمان بدل در مبلغ بدل مساوي همین حاصلضرب براي زمان و مب

 شود تا مبدل را به متبادل پرداخت نماید.  (دوم/مبدل) مبادل متعهد می

: در اوراق مبادله راستین مبادل و متبادل نباید در محاسبه مبلغ اسمی یا زمان بدل و مبدل از نرخ بهره استفاده کنند 1تبصره 
  ب اخیر همواره رعایت شود. و الزاماً باید حاصلضر

شود. پایان زمان بدل،  هاي بدل و مبدل و طول دوره فترت با توافق طرفین هنگام انعقاد عقد مبادله تعیین می : زمان2تبصره 
شود. دوران فترت در اوراق مبادله راستین فاصله زمانی بین  سررسید بدل و پایان زمان مبدل، سررسید مبدل نامیده می

 ل تا آغاز زمان مبدل است.سررسید بد

تواند هم پرداخت منابع و هم دریافت منابع باشد در این صورت مبدل باید به ترتیب دریافت منابع و  : بدل می3تبصره 
  پرداخت منابع متناسب با آن از یک پول واحد و با رعایت شرایط این ماده باشد.

ارزي صادر شود. در هر حالت باید جنس بدل با جنس مبدل  تواند بصورت ریالی و : اوراق مبادله راستین می4تبصره 
  یکسان و از یک پول واحد باشند مگر اوراق مبادله راستین بانک مرکزي.

 راستین خزانه، اوراق مبادله مرکزي، اوراق بانک راستین مبادله در چهار نوع کلی اوراق راستین مبادله اوراق: 5تبصره 
  قابل صدور و انتشار است. تجاري راستین مبادله بانکی و اوراق راستین مبادله

ها و موسسات اعتباري که داراي ذخایر قانونی و احتیاطی نزد بانک  داریکل دولت، بانک بانک مرکزي، خزانه )78( ماده
توانند مبادرت به صدور و انتشار  نامه اجرایی بانکداري راستین می مرکزي باشند طبق شرایط مصرح در این قانون و آئین

  مبادله راستین نمایند. اوراق 

                                                           
پوربهروز،  محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ 8

 bill.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پیشنویس) (کتاب
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ها و نهادهاي عمومی اعم از  ها و موسسات خصوصی، سازمان ها، شرکت اشخاص حقوقی نظیر شهرداري )79( ماده
توانند از طریق بانک عامل اقدام به  دولتی و غیردولتی و موسسات غیردولتی و نظایر آن و همچنین اشخاص حقیقی می

  ري نمایند. صدور، انتشار و فروش اوراق مبادله راستین تجا
تواند با اخذ کارمزد نسبت به اجراي مفاد این ماده از طرفین بالمناصفه اقدام نماید. سقف مبلغ  : بانک عامل می1تبصره 

  نماید.  کارمزد را بانک مرکزي مشخص می
تواند  د که میشو : دارنده اوراق مبادله راستین در سررسید بدل از حق دریافت مبدل (امتیاز مبدل) برخوردار می2تبصره 

  در بازار گواهی راستین این حق را در هر زمان (قبل یا بعد سررسید) به دیگري منتقل کند یا بفروشد.
  : خریداران و دارندگان اوراق مبادله راستین حق مداخله در امور صادرکننده اوراق را ندارند.  3تبصره 

  وش و انتقال دارند: اوراق مبادله راستین به شرح ذیل قابلیت صدور، خرید و فر )80( ماده
شود قابل عرضه به دولت و بانکها و موسسات  اوراق مبادله راستین بانک مرکزي که توسط بانک مرکزي منتشر می -1

 باشند است.  اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي که داراي ذخایر قانونی و احتیاطی نزد آن بانک می

 منتشر و قابل عرضه به بانک مرکزي است. داریکل دولت  اوراق مبادله راستین خزانه توسط خزانه -2

 نظارت که تحت اعتباري مؤسسات و اي توسعه و تخصصی و اوراق مبادله راستین بانکی توسط بانکهاي تجاري -3
یابد. خریداران این اوراق  باشند، انتشار می بوده و داراي ذخایر قانونی و احتیاطی نزد آن بانک می مرکزي بانک

 باشند.  داریکل می سایر بانکها و موسسات اعتباري و یا بانک مرکزي و خزانه

 )79ماده ( اوراق مبادله راستین تجاري که توسط بانک عامل و به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در  -4
توانند در مقام درخواست  شوند قابلیت عرضه به عموم را دارد. بانکها و موسسات اعتباري می این قانون منتشر می

 کننده نسبت به صدور و انتشار اوراق مبادله راستین عام براي عرضه به عموم اقدام نمایند. 

  شود.  نمی صدور اوراق مبادله راستین و خرید و فروش و معامله آن، عمل تجاري محسوب )81( ماده
توانند از بانک عامل تقاضاي صدور اوراق مبادله  در صورتی می )79ماده ( اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع  )82( ماده

نامه اجرایی بانکداري راستین صالحیت انجام معامله را داشته و  هاي بانک وفق مفاد آئین راستین نمایند که پس از بررسی
 مالیات سالهاي قبل را تماماً پرداخت نموده باشند. 

این قانون بانک عامل اقدام به انتشار اوراق مبادله تجاري راستین براي اشخاص  )79ماده ( تبصره: چنانچه وفق مفاد 
حقیقی یا حقوقی نماید ملزم است تا نسبت به اخذ وثایق و تضمینات کافی حسن اجراي تعهدات اطراف قراردادهاي 

  اوراق مبادله صادره را فراهم نماید. 
موظفند تا نسبت به ایجاد بازار اولیه و ثانویه خرید و فروش و انتقال اوراق مبادله  )78ماده ( اشخاص مذکور در  )83( ماده

هاي فنی و مالی این بازار مطابق با بازار گواهی  سایت اینترنتی خود اقدام نمایند. ویژگی راستین مبتنی بر وب را در وب
 باشد.  ) میNSSSSراق بدون کاغذ غیرربوي (نامه اجرایی بانکداري راستین و سامانه تسویه او راستین به شرح آئین

  : قیمت اوراق مبادله راستین در بازار ثانویه بر اساس قیمت رقابتی و بازار است.1تبصره 
) بر کلیه عملیات NSSSS: بانک مرکزي مکلف است تا از طریق سامانه تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي (2تبصره 

  مالت اوراق مبادله راستین نظارت داشته باشد.بازارهاي اولیه و ثانویه بازار معا
تواند از طریق خرید و فروش اوراق مبادله  هاي پولی و عملیات بازار باز میبانک مرکزي جهت اجراي سیاست )84( ماده
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  راستین اقدام نماید. 
دولت مکلف است ترتیبات الزم براي مدیریت مالی منابع خود را به نحوي اتخاذ نماید تا کسري بودجه خود  )85( ماده

  را از طریق انتشار اوراق مبادله راستین خزانه تامین کند. 
توانند براي مدیریت منابع مالی خود اقدام به خرید و فروش ها و موسسات اعتباري موضوع این قانون میبانک )86( ماده

 اوراق مبادله راستین نمایند. 

  نماید.تواند خود در مقام مبادل یا متبادل مبادرت به انعقاد عقد مبادله  بانک می )87( ماده
  تواند به عنوان وثیقه یا تضمین مورد استفاده قرار گیرد.  اوراق مبادله راستین می )88( ماده
شوند که در سررسید بدل مبلغ دریافتی را  اشخاص متقاضی انتشار اوراق مبادله راستین از بانک متعهد می )89( ماده

این قانون در اختیار بانک قرار دهند. در صورت عدم ایفاي تعهد  0 مسترد و مبلغ مبدل را نزد بانک براي مدت مقرر در 
تواند در سررسید اول از طریق تضمینات و وثائق مأخوذه نسبت به وصول مبلغ بدل بعالوه مبدل اقدام و  طرفین بانک می

  را به متبادل بازگرداند.  پس از زمان مبدل مبلغ مبدل

  ٩نامه اجرایی بانکداري راستین اوراق مبادله راستین در آیین
اوراق بهادار دیجیتال است که بر اساس عقد مبادله بین مبادل و متبادل منعقد  (RSB)اوراق مبادله راستین  )447( ماده
اوراق بوده و به میزان ارزش اسمی آن بدل و مبدل و زمان آنها هر دو به یک اندازه است. متبادل ناشر گردد بطوریکه  می

به مبادل بدهکار است و باید در سررسید (اول/بدل) به دارنده اوراق (مبادل) بپردازد. متبادل متعهد است تا به اندازه بدل 
 و زمان آن (زمان بدل) مبدل را به همان میزان و زمان آن (زمان مبدل) (یا ترکیبی از زمان و مبلغ را اختیار کند که

حاصلضرب زمان بدل در مبلغ بدل مساوي همین حاصلضرب براي زمان و مبلغ مبدل باشد)، در اختیار مبادل قرار دهد و 
 شود تا مبدل را به متبادل پرداخت نماید.  در سررسید (دوم/مبدل) مبادل متعهد می

: در اوراق مبادله راستین مبادل و متبادل نباید در محاسبه مبلغ اسمی یا زمان بدل و مبدل از نرخ بهره استفاده کنند 1تبصره 
  و الزاماً باید حاصلضرب اخیر همواره رعایت شود. 

شود. پایان زمان بدل،  هاي بدل و مبدل و طول دوره فترت با توافق طرفین هنگام انعقاد عقد مبادله تعیین می : زمان2تبصره 
شود. دوران فترت در اوراق مبادله راستین فاصله زمانی بین  سررسید بدل و پایان زمان مبدل، سررسید مبدل نامیده می

 سررسید بدل تا آغاز زمان مبدل است.

جنس مبدل  تواند بصورت ریالی و ارزي صادر شود. در هر حالت باید جنس بدل با : اوراق مبادله راستین می3تبصره 
  یکسان و از یک پول واحد باشند مگر اوراق مبادله راستین بانک مرکزي.

تواند هم پرداخت منابع و هم دریافت منابع باشد در این صورت مبدل باید به ترتیب دریافت منابع و  : بدل می4تبصره 
  پرداخت منابع متناسب با آن از یک پول واحد و با رعایت شرایط این ماده باشد.

 راستین خزانه، اوراق مبادله مرکزي، اوراق بانک راستین مبادله در چهار نوع کلی اوراق راستین مبادله اوراق: 5بصره ت

                                                           
پوربهروز،  محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ 9

 .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه آئین (کتاب) پیشنویس
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf 

http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf
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  قابل صدور و انتشار است. تجاري راستین مبادله بانکی و اوراق راستین مبادله
ط حاکی از مبادله دارایی در زمان بین : با توجه به اینکه اوراق مبادله راستین مبتنی بر عمل مشارکت نیست و فق6تبصره 

از  یولهاي مالی مشارکت در سود و زیان راستین نیست  طرفین است مشمول قواعد سیستم پایه و زیرسیستم
  .دینما یاستفاده م نیراست یبازار گواهسازمان و تشکیالت و  ریآن نظ يها رساختیز

  است:مرکزي به شرح ذیل  بانک راستین مبادله شرایط اوراق )448( ماده
هاي پولی و ارزي نسبت به صدور و انتشار اوراق مبادله راستین وفق  تواند به منظور اجراي سیاست بانک مرکزي می -1

 قانون بانکداري راستین اقدام نماید. 

تواند اقدام  جهت اجراي سیاستهاي مالی و مدیریت منابع مالی از محل بودجه عمومی یا بودجه اختصاصی دولت می -2
بینی آن در قوانین بودجه  به خرید یا فروش اوراق مبادله راستین بانک مرکزي نماید. اجراي این بند منوط به پیش

 سنواتی دولت است. 

باشند و نزد بانک  می مرکزي بانک نظارت که تحت اعتباري ؤسساتم و اي توسعه تخصصی، تجاري، بانکهاي -3
توانند اقدام به خرید اوراق مبادله راستین بانک مرکزي به قیمت  مرکزي داراي ذخایر قانونی و احتیاطی هستند می

توافقی یا قیمت بازار نمایند و در صورت تمایل اوراق مزبور را به بانک مرکزي یا اشخاص موضوع این ماده 
 بفروشند. 

تواند اوراق مبادله ارزي یا  هاي ارزي کشور، بانک مرکزي می رخ ارز و تراز پرداختبه منظور تنظیم و مدیریت ن -4
 ریالی صادر نماید.

هاي پولی انبساطی و انقباضی از طریق عملیات بازار باز اقدام به  تواند در راستاي اجراي سیاست بانک مرکزي می -5
 خرید یا فروش اوراق مبادله راستین بانک مرکزي نماید.

 نماید.  ل و زمان مبدل و سایر مشخصات اوراق مبادله راستین بانک مرکزي را بانک مرکزي تعیین میزمان بد -6

و  2و  1تواند توسط نهادهاي مندرج در بندهاي  خرید و فروش و انتقال اوراق مبادله راستین بانک مرکزي فقط می -7
 این ماده و بین یکدیگر صورت پذیرد.  5

) وفق قانون بانکداري راستین و NSSSSسامانه تسویه اوراق بهادار غیرربوي ( بانک مرکزي مکلف است از طریق -8
 بستر الزم براي خرید و فروش و انتقال اوراق فوق الذکر را فراهم نماید.اجرایی آن نامه  آیین

این ماده قابل خرید و فروش و  7حق دریافت مبدل (امتیاز مبدل) در اوراق مبادله راستین بانک مرکزي وفق بند  -9
 نماید.  است. شرایط و مدت دوران فترت را بانک مرکزي قبل از صدور و انتشار اوراق مزبور معین میانتقال 

 تواند به تشخیص خود دوران فترت اوراق مبادله راستین بانک مرکزي را ساقط نماید. بانک مرکزي می  - 10

که بدل به یک ارز (یا ریال) و تواند اوراق مبادله راستین بانک مرکزي را به نحوي صادر نماید  بانک مرکزي می  - 11
کند و  مبدل به ارز دیگر (یا ریال) باشد. بانک مرکزي شرایط موضوع این بند را هنگام صدور اوراق مشخص می

تواند پس از صدور و عرضه آن ارز بدل یا مبدل را تغییر دهد. حاصلضرب رقم اسمی بدل در زمان بدل و  نمی
ل باید هنگام صدور اوراق بر اساس نرخ تسعیر به ریال در زمان صدور حاصلضرب رقم اسمی مبدل در زمان مبد

 مساوي باشد. 

تر یا باالتر از قیمت اسمی  تواند اوراق مبادله راستین بانک مرکزي را در بازار اولیه به قیمتی پایین بانک مرکزي نمی  - 12
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 اوراق عرضه کند. 

 مورد استفاده قرار گیرد.  7ضمین نزد نهادهاي مندرج در بند تواند به عنوان ت اوراق مبادله راستین بانک مرکزي می  - 13

  شرایط اوراق مبادله راستین خزانه عبارتند از:  )449( ماده
تواند به منظور اجراي سیاست مالی و مدیریت بودجه خود نسبت به صدور و انتشار اوراق مبادله راستین  دولت می -1

 وزارت امور اقتصادي و دارائی اقدام نماید. داریکل  خزانه وفق قانون بانکداري راستین از طریق خزانه

هاي پولی و ارزي اقدام به خرید و فروش اوراق مبادله راستین خزانه  تواند جهت اجراي سیاست بانک مرکزي می -2
 نماید. 

 نظارت که تحت اعتباري مؤسسات و اي توسعه تخصصی، تجاري، این ماده صرفاً بانکهاي 2و  1با رعایت بندهاي  -3
توانند اوراق مبادله راستین  باشند و نزد بانک مرکزي داراي ذخایر قانونی و احتیاطی هستند می می مرکزي بانک

خزانه را از طریق بانک مرکزي خریداري و یا آن را مجدداً به بانک مرکزي یا سایر بانکها و موسسات اعتباري 
 مزبور به قیمت توافقی یا قیمت بازار بفروشند.

 شود.  ستین خزانه فقط ریالی صادر میاوراق مبادله را -4

هاي پولی خود از طریق عملیات بازار باز اقدام به خرید یا فروش  تواند در راستاي اجراي سیاست بانک مرکزي می -5
 اوراق مبادله راستین خزانه نماید.

اریکل وزارت زمان بدل و زمان مبدل و سایر مشخصات اوراق مبادله راستین خزانه منجمله دوره فترت را خزاند -6
نماید. چنانچه سررسید بدل یا مبدل خارج از یک سال مالی  امور اقتصادي و دارائی هنگام انتشار اوراق معین می

 هاي سنواتی سالهاي بعد خود بعمل آورد.  هاي الزم را در بودجه بینی قرار گیرد دولت مکلف است تا پیش

تواند توسط بانک مرکزي و سایر  و حق امتیاز مبدل فقط میخرید و فروش و انتقال اوراق مبادله راستین خزانه  -7
توانند این  این ماده صورت پذیرد. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می 3بانکها و موسسات اعتباري موضوع بند 

هاي عامل دولتی خریداري نمایند. بانکهاي عامل دولتی فروشنده مسئولیت مالی این اوراق  اوراق را با عاملیت بانک
 بر عهده خواهند داشت.  را

مکلفند تا از طریق سامانه تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي  7بانک مرکزي و بانک عامل دولتی موضوع بند  -8
)NSSSS تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي ( و (بازار گواهی راستین) وفق قانون بانکداري راستینNSSSS ((

 بستر الزم براي خرید و فروش و انتقال اوراق مبادله راستین خزانه را فراهم آورند.اجرایی آن نامه  آیین

این ماده قابل خرید و فروش و انتقال است.  7فق بند حق دریافت مبدل (امتیاز مبدل) در اوراق مبادله راستین خزانه و -9
داریکل وزارت امور اقتصادي و دارایی قبل از صدور و انتشار اوراق مزبور  شرایط و مدت دوران فترت را خزانه

 نماید.  معین می

اقط تواند دوران فترت اوراق مبادله راستین خزانه که هنگام صدور معین و مشخص شده است را س دولت نمی  - 10
  نماید. 

تر یا باالتر از قیمت  توانند اوراق مبادله راستین خزانه را در بازار اولیه به قیمتی پایین دولت یا بانک مرکزي نمی  - 11
 اسمی اوراق عرضه کنند. 

 تواند به عنوان تضمین مورد استفاده قرار گیرد.  اوراق مبادله راستین خزانه می  - 12
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  باشد:  شرح ذیل می شرایط اوراق مبادله راستین بانکی به )450( ماده
باشند و نزد آن بانک  می مرکزي بانک نظارت که تحت اعتباري مؤسسات و اي توسعه تخصصی، تجاري، بانکهاي -1

توانند به منظور مدیریت منابع و مصارف خود در طول زمان، نسبت به  داراي ذخایر قانونی و احتیاطی هستند می
 صدور و انتشار اوراق مبادله راستین بانکی وفق قانون بانکداري راستین اقدام نمایند. 

توانند  ارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي میداریکل وز این ماده و خزانه 1کلیه اشخاص مندرج در بند  -2
اقدام به خرید اوراق مبادله راستین بین بانکی نموده و مجددا آن را به فروشنده و دیگر اشخاص مزبور به قیمت 

 توافقی یا قیمت بازار منتقل یا بفروشند. 

 تواند ارزي یا ریالی باشد.  اوراق مبادله راستین بانکی می -3

 نماید.  و زمان مبدل و سایر مشخصات اوراق مبادله راستین بین بانکی را بانک ناشر تعیین میزمان بدل  -4

این ماده  2و  1تواند توسط نهادهاي مندرج در بندهاي  خرید و فروش و انتقال اوراق مبادله راستین بانکی فقط می -5
 بین یکدیگر صورت پذیرد. 

بستر اجرایی آن نامه  آیین واهی راستین وفق قانون بانکداري راستین بانک ناشر مکلف است از طریق سامانه بازار گو -6
 الزم براي خرید، فروش و انتقال اوراق فوق الذکر را فراهم آورد. 

قابل خرید، فروش و انتقال است. این ماده  5حق دریافت مبدل (امتیاز مبدل) در اوراق مبادله راستین بانکی وفق بند  -7
 نماید.  شرایط و مدت دوران فترت را بانک ناشر قبل از صدور و انتشار اوراق مزبور معین می

تواند اوراق مبادله راستین بانکی را به نحوي صادر نماید که بدل به یک ارز (یا ریال) و مبدل به ارز  بانک ناشر می -8
تواند پس از  کند و نمی ایط موضوع این بند را هنگام صدور اوراق مشخص میدیگر (یا ریال) باشد. بانک ناشر شر

صدور و عرضه آن ارز بدل یا مبدل را تغییر دهد. حاصلضرب رقم اسمی بدل در زمان بدل و حاصلضرب رقم اسمی 
 مبدل در زمان مبدل باید هنگام صدور اوراق بر اساس نرخ تسعیر به ریال در زمان صدور مساوي باشد. 

تر یا باالتر از قیمت اسمی اوراق  تواند اوراق مبادله راستین بانکی را در بازار اولیه به قیمتی پائین بانک ناشر نمی -9
 عرضه کند. 

 این ماده مورد استفاده قرار گیرد.  5تواند به عنوان تضمین نزد نهادهاي مندرج در بند  اوراق مبادله راستین بانکی می  - 10

ها و نهادهاي عمومی اعم از  ها و موسسات خصوصی، سازمان ها، شرکت ارياشخاص حقوقی نظیر شهرد )451( ماده
توانند از طریق بانک عامل اقدام به  دولتی و غیردولتی و موسسات غیردولتی و نظایر آن و همچنین اشخاص حقیقی می

  ه شرح ذیل است:شرایط اوراق مبادله راستین تجاري بصدور، انتشار و فروش اوراق مبادله راستین تجاري نمایند. 
تواند با اخذ کارمزد نسبت به اجراي مفاد این ماده تحت نظارت واحدهاي ارزیابی و امین خود براي  بانک عامل می -1

 اشخاص مذکور در ماده اخیر الذکر اقدام به صدور، انتشار و فروش اوراق مبادله راستین تجاري نماید. 

توانند اقدام به خرید، فروش و انتقال اوراق مبادله راستین تجاري نموده و مجددا  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می -2
 آن را به فروشنده یا دیگر اشخاص به قیمت توافقی یا قیمت بازار منتقل یا بفروشند. 

است اشخاص مندرج در صدر این تواند اوراق مبادله راستین تجاري را ارزي یا ریالی بنا به درخو بانک عامل می -3
 ماده صادر نماید. 

زمان بدل و زمان مبدل و سایر مشخصات اوراق مبادله راستین تجاري را بانک ناشر بر اساس درخواست متقاضی و  -4
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 نماید.  هاي اجرایی آن تعیین می نامه وفق قانون بانکداري راستین و آیین

بستر اجرایی آن نامه  آیین هی راستین وفق قانون بانکداري راستین وبانک ناشر مکلف است از طریق سامانه بازار گوا -5
 الزم براي خرید، فروش و انتقال اوراق فوق الذکر را فراهم آورد. 

بانک عامل مکلف است تا نسبت به اخذ ضمانتنامه بانکی کافی از متقاضی و حداقل متجاوز از جمع مبلغ اسمی بدل  -6
تواند در عوض ضمانتنامه بانکی  میو مبدل قبل از صدور و انتشار اوراق مبادله راستین تجاري اقدام نماید. بانک 

 اقدام به پذیرش سایر وثایق و تضمینات نماید در این حالت تعهدات مبادل بر عهده بانک است. 

تواند حسب درخواست متقاضی انتشار اوراق مبادله راستین تجاري اوراق مزبور را به نحوي صادر  بانک عامل می -7
ارز دیگر (یا ریال) باشد. بانک عامل شرایط موضوع این بند را باید قبل  نماید که بدل یک ارز (یا ریال) و مبدل به

تواند پس از صدور و عرضه آن، ارز بدل یا مبدل را تغییر دهد. حاصلضرب رقم  از صدور اوراق مشخص کند و نمی
رخ تسعیر اسمی بدل در زمان بدل و حاصلضرب رقم اسمی مبدل در زمان مبدل باید هنگام صدور اوراق بر اساس ن

 به ریال در زمان صدور مساوي باشد. 

تر یا باالتر از قیمت اسمی اوراق  تواند اوراق مبادله راستین تجاري را در بازار اولیه به قیمتی پائین بانک عامل نمی -8
 عرضه کند. 

گیرد مگر براي تواند به میزان قیمت اسمی بدل به عنوان تضمین مورد استفاده قرار  اوراق مبادله راستین تجاري می -9
 درخواست انتشار اوراق مبادله راستین تجاري جدید.

در صورت عدم ایفاي تعهد در زمان بدل توسط مبادل بانک عامل مکلف است تا از طریق پروتکل برداشت بین   - 10
و تضمینات بانکی اخذ شده نسبت به وصول مطالبات دارنده اوراق مبادله  اجرایی بانکداري راستین نامه آیینبانکی 

 راستین تجاري (متبادل) اقدام نماید. 

ار اوراق مبادله راستین تجاري بانک عامل در عقد مبادله از طریق عقد مواسطه نسبت به ارائه خدمات صدور و انتش  - 11
 نماید.  اقدام می

تواند با توافق طرفین عقد مبادله بازپرداخت بدل یا مبدل را به اقساط معین نماید در این حالت باید مجموع  بانک می  - 12
 هاي مبالغ اسمی اقساط بدل در طول زمانهاي آنها و همین فرمول براي مبدل یکسان باشد.  حاصلضرب

ع تاخیر در عملیات بازپرداخت بدل بانک عامل موظف است تا زمان مبدل را به میزانی افزایش دهد در صورت وقو  - 13
 تا حاصلضربهاي مبلغ اسمی بدل در زمان بدل جدید و مبلغ اسمی مبدل در زمان مبدل یکسان باشد.

 کافی اخذ نماید.  این ماده تضمین 6بانک مکلف است در هر دو حالت بدل و مبدل از اطراف قرارداد وفق بند   - 14

گذاري نموده و در تواند در قالب اوراق مبادله راستین تجاري منابع مالی خود را نزد بانک سپردهگذار می سپرده  - 15
 ازاي آن اوراق مبادله راستین تجاري دریافت نماید. 

بانک واگذار کند و  تواند اوراق خود را در هر زمان و به قیمت اسمی بهدارنده اوراق مبادله راستین تجاري می  - 16
 شود. بانک ملزم به بازپرداخت فوري سپرده دارنده اوراق خواهد بود در این حالت امتیاز مبدل از وي سلب می

تواند این  شود که می دارنده اوراق مبادله راستین در سررسید بدل از حق دریافت مبدل (امتیاز مبدل) برخوردار می - 17
 سید) در بازار گواهی راستین به دیگري منتقل کند یا بفروشد.حق را در هر زمان (قبل یا بعد سرر

تواند پس از سررسید بدل به همان مدت و مبلغ اسمی اوراق به دارنده اوراق وام قرض الحسنه بدون بهره بانک می  - 18
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 که حاصلضرب مدت و مبلغ بدل برابر با حاصلضرب مدت و مبلغ مبدل باشد.اعطاء نماید بطوري

ل آخرین دارنده اوراق با مراجعه به بانک، مبلغ بدل خود را دریافت و پس از این تاریخ، بانک بر در سررسید بد  - 19
 نماید. اساس قوانین و مقررات جاري، به دارنده اوراق، وام قرض الحسنه بدون بهره اعطا می

وم قانون عملیات نامه فصل س اخذ مبدل منوط به احراز شرایط کلی اعطاي تسهیالت و مقررات مربوط در آیین  - 20
باشد. بانک موظف است تا در اعطاء تسهیالت به دارنده  بانکی بدون ربا و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه می

 اوراق، مقررات مربوط به تسهیالت قرض الحسنه را رعایت نماید. 

 ینترنتی خود تشکیل دهد. بانک باید بازار ثانویه امتیاز مبدل مترتب بر اوراق مبادله راستین را در شبکه ا  - 21

تواند از محل خرید و  امتیاز وام مترتب بر اوراق قابل خرید و فروش در بازار گواهی راستین بانک بوده و بانک می  - 22
 فروش اوراق از طرفین (خریدار و فروشنده) کارمزد دریافت و بطور آنالین از حساب طرفین کسر نماید.

امتیاز دریافت وام تعلق گرفته و دارنده این امتیاز مجاز است تا امتیاز دریافت پس از سررسید بدل به دارنده اوراق،  - 23
 وام خود را در بازار گواهی راستین بانک به قیمت توافقی یا بازار به متقاضیان واگذار نماید.

بازار گواهی تواند تا سررسید، امتیاز استفاده از وام قرض الحسنه را همراه اوراق خود از طریق  دارنده اوراق می - 24
 سایت بانک عامل به قیمت توافقی یا بازار به متقاضیان واگذار نماید.  راستین در وب

 باشد.  آخرین دارنده اوراق واجد امتیاز دریافت مبدل در سررسید می - 25

سایت بانک صورت گرفته و بانک  کلیه نقل و انتقاالت اوراق صادره توسط بانک و امتیاز دریافت مبدل از طریق وب
هاي صادره خود را ثبت و در هر زمانی امکان رهگیري  موظف است تا کلیه عملیات نقل و انتقال اوراق و امتیاز وام

  عملیات را داشته باشد.
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