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  چكيده
اوراق بهاداري است كه يكي از انواع اوراق قرضه بدون ربا بوده و  2(SQC)انداز  گواهي قرض الحسنه پس
شود و بموجب آن، ناشر اوراق بميزان  منتشر ميگذار توسط بانك  به درخواست سپردهبراساس قرارداد قرض بدون بهره 

از طرف ديگر ناشر متعهد  بپردازد. دارندة گواهيبدهكار است و بايد در سررسيد به  گواهي هارزش اسمي آن به دارند
جواز دارنده گواهي قرض بدهد.  شود تا به همان ميزان و براي همان مدت كه از خريدار گواهي، قرض گرفته است به مي

براي آن تعريف « عقد قرض زماني«و » عقد معاوضة زماني«انداز بررسي شد و  شرعي و حقوقي گواهي قرض الحسنه پس
انداز در بانك نيز  انداز در بازار ثانويه و جريان وجوه گواهي قرض الحسنه پس گرديد. قيمت گواهي قرض الحسنه پس

  نمايد. تواند به رشد منابع خود كمك شاياني مي از آن است كه بانك با اين ابداع مالي جديد ميحاكي تحليل گرديد كه 
تواند اين ابزار مالي جديد را در سطوح مختلف بانكداري مركزي، تجاري و  مي انداز كاركرد گواهي قرض الحسنه پس

مايد بدون اينكه شبهة ربا را در عمليات بانكي خرده بانكداري در يك نظام بدون ربا جايگزين ابزار ربوي اوراق قرضه ن
تأمين ي و خصوصي، دولتهاي مختلف  بخشتأمين مالي هاي اين ابداع جديد مالي شامل  وارد نمايد. برخي از ويژگي

هاي  براي تأمين مالي طرحدولت  ابزار سياست ماليهاي خيريه مالي، بعنوان  فعاليت، انجام درآمد كمخُرد افراد سرمايه 
بانك مركزي جهت اعمال ابزار سياست پولي هاي انقباضي و انبساطي مالي، بعنوان  با توانايي اعمال سياست موميع

از  هاي پولي انقباضي و انبساطي در حجم نقدينگي، بعنوان جايگزين ابزار ربوي در بازار سرمايه براي جلوگيري سياست
باشد و در بازار ثانويه براحتي  مي نقدينگيو دارا بودن درجه باالي  ،وثيقهضمانت بانكي و بعنوان در اقتصاد، تحقّق ربا 

در سامانه سيستم تسويه اوراق بهادار انداز  بازار ثانويه معامالت گواهي قرض الحسنه پسقابل خريد و فروش است. 
   ست.اندازي ا اي كه فاقد قيمت پايه باشد قابل راه ) به منظور فروش به روش مزايدهNSSSS(3غيرربوي
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  مقدمه
بر وجهي است كه وام  زيادهوام شرط ، زيرا شرط دانند مي ربا حريم در وارد را وام شرط به گذاري سپرده بسياري

به  شرط اخذ سپرده از مشتريان براي دريافت وام از بانكهااز اين سو  .ادخواهد دگيرنده هنگام بازپرداخت به وام دهنده 
دليل اين شرط مازاد مورد اشكال است زيرا كه در ازاء قرض منفعتي مازاد بر آن شرط و از قرض گيرنده وصول 

اند كه فرد با قرار دادن وجه سپرده نزد بانك بعد از  نامگذاري شده» سپرده وامخواه«ها تحت عنوان  شود. اين سپرده مي
هرگونه  شود كه ذكر ميي رباي قرضمبحث در دارد.  ك دريافت ميگذاري شده از بان مدتي وامي بيش از مقدار سپرده

اع و منفعت بردن باشد، يا فزيادي كه در قرض شرط شود، اعم از اين كه آن زيادي عين يا كاال باشد، يا عمل باشد، يا انت
   .دگرد معامله وارد حريم ربا مي آن كه زيادي صفت باشد

است به اين معني  . خروج موضوعيتوان ازحريم ربا خارج شد ميخروج موضوعي و   به دو نحو خروج حكمي
اي انجام شود كه موضوع و مفهوم ربا بر آن صادق نباشد، يعني به اصطالح تخصصاً از موضوع ربا  كه عمل به گونه

ه و فروشد تا زمان معين خريدار اصل كاال را عودت داد كسي كاالئي را مي بيع شرطبراي مثال در خارج شده است. 
وجه خود را دريافت كند. اين عمل نوعي وام است. در مقابل استفاده از اين وام فروشنده مبلغي را به عنوان اجاره يا 

باشد. ظرافت اين  پردازد. پس فروشنده دريافت كنندة وام، و خريدار پرداخت كنندة وام مي استيفاء منفعت به خريدار مي
 - تر از قيمت بازار حتي بسيار پائين –وسط فروشنده به قيمت تراضي شده بيع در اين است كه پس از فروش كاال ت

دهد در نتيجه فروشندة اوليه مجازاً  شود و سپس كاال را اسماً در اختيار فروشنده اوليه قرار مي خريدار اسماً مالك كاال مي
اره يا استيفاء نفع به صاحب كاال كه در شود. آنگاه استفاده كننده مبلغي را به عنوان صلح يا اج استفاده كنندة كاال مي

در اين بيع و همچنين هبة معوضه اگر قصد افراد ربا باشد و لي براي گريز از ربا  4نمايد. باشد پرداخت مي اينجا خريدار مي
در ربا است هرچند ظاهر معامله آراسته به عقود بيع يا هبه شود. در اين عمل صورت گيرد حيله شرعي تلقي شده و وارد 

 نمايد كنند و يك طرف مازاد را به طرف ديگر معامله هبه مي طرفين مقدار مساوي و همجنس را معاوضه مي معوضه هبه
   . هبة معوضه نيز نوعي خروج حكمي از رباست.5

هيچگونه منفعت باشد  مياوراق قرضه بدون ربا كه يكي از انواع  (SQC)انداز  گواهي قرض الحسنه پسدر 
تلقي » سپرده وامخواه«راه حلي براي خروج از مسئلة  گواهيدر حقيقت اين  .گيرنده اخذ نخواهد شد مازادي از قرض

باشد. اوراق قرضه بدون ربا به يك تعبير نوعي بيع شرط است و  شود و عليرغم شباهت داراي تفاوت ماهوي با آن مي مي
رض مؤجل است كه عوضي  براي آن در نظر گرفته به تعبيري ديگر نوعي معاوضة زماني است و به تعبيري ديگر نوعي ق

  شود. نمي
تواند اين ابزار مالي جديد را در سطوح مختلف بانكداري  مي» انداز گواهي قرض الحسنه پس«هاي خاص  ويژگي

مركزي، تجاري و خرد در يك نظام بدون ربا جايگزين ابزار ربوي اوراق قرضه نمايد بدون اينكه شبهة ربا را در عمليات 
  بدان خواهيم پرداخت.كاربردهاي فراواني دارد كه جديد مالي بانكي وارد نمايد. اين ابداع 
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  قرض الحسنه 
ث ربا و تحقيق در اين باب و دقت در اصل حكمت در اصول فقه كه شريعت شارع را مبتني بر قواعد حمبدر 

مالحظه  چهارتمييز عمليات ربوي و غيرربوي با لذا بر اين اساس  6.تعريف گرديدداند محدوده ربا  عقلي مستحكم مي
  است. حصولعمليات بانكي قابل  زير در

  گيرنده سهيم باشد.  دهنده در سود و زيان فعاليت اقتصادي وام اول: وام
  نبايد از پيش مشخص و شرط شود. )بهره(دوم: نرخ دريافت مازاد 

  رفي ربا است.صهاي م سوم: گرفتن بهره در قرض
  و فروش ارز به معني تبديل پول داخلي به اسعار خارجي ربا نيست. چهارم: خريد
الحسنه  هايي كه در عمليات بانكي بدون ربا به عنوان روش اعطاي تسهيالت در نظر گرفته شده قرض يكي از روش
ار معيني دهنده مقد الحسنه عقدي است كه به موجب آن قرض قرض«نامه عمليات بانكداري بدون ربا  است. از لحاظ آيين

 رد دهنده گيرنده مثل و يا در صورت امكان قيمت آن را به قرض كند كه قرض گيرنده تمليك مي از مال خود را به قرض
به قيچي كه برّنده است، مقراض لذا  استيا قيچي كردن در لغت به معني بريدن  قرض يقرض قرضااز باب » قرض. «»نمايد
   ملك است.يامو در اصطالح فقهي آن قطع بخشي از  7گويند مي

در اصطالح عقدي است كه به واسطه آن كسي مديون ديگري شود. تحقق قرض دادن به ديگري منوط به  قرض
 بدهيايجاب و قبول است، به شرطي كه دهنده وام شرط زياده در بازپرداخت مال نداشته و گيرنده مال قصد بازپرداخت 

حض واگذاري مال به گيرنده وام، وي حق تصرف در آن را دارد، و مال مفروض در زمره ديون وي م را داشته باشد.
در زمان مشخص  قرضملزم به بازپرداخت  مقروضزمان در بازپرداخت وام، كردن در صورت شرط  .گيرد قرار مي

حق مالي يا غيرمالي است كه  دين عبارت از هرو  است وگرنه به محض طلب قرض دهنده، ملزم به بازپرداخت مال است.
در عهده كسي براي ديگري باشد. از اين رو اقسام گوناگوني از معامالت همچون بيع نسيه، بيع سلم و سلف، قرض، رهن 

باشد و در صورت  ميمؤجل است داراي مهلت معيني براي بازپرداخت وقتي دين  گردند. و ضمان موجب دين مي
كاالهاي  شامل و به قرض پول نيستمنحصر قرض دادن . ن ملزم به پرداخت استبا درخواست داين، مديو غيرمؤجل
  شود.  مي مختلف نيز

گذاري به يك حيله شرعي توسل  در بانكداري فعلي براي گريز از مشخص و شرط كردن نرخ بهره در سپرده
هاي شرعي نوعي كاله گذاردن  اين نوع حيله ه) مفصالً بحث شد1382جويند كه همانطور كه در بيدآباد و هرسيني ( مي

مدت و بلندمدت به اين شكل است كه نرخ بهره به  گذاري كوتاه هاي سرمايه سر خداوند است. نحوه عمل در سپرده
شود و در پايان سال غالباً رقمي زير يك درصد به اين نرخ افزوده  الحساب از طرف بانك اعالم مي عنوان نرخ سود علي
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د وش ميالذكر به آن اشاره  نمايند. همانطور كه در مقاله فوق ميقطعي تسويه حساب پرداخت و هاي مزبور را  ردهو بهره سپ
  د.شو اين عمل حيله شرعي قلمداد مي ٩»للقصود ةابعتالعقود «و  ٨»االعمال بالينات«قاعده كلي  ودبراساس 

دوره جوائزي به صورت تصادفي به صاحبان انداز در پايان  الحسنه پس هاي مشهور به قرض گذاري در سپرده
ميزان  ششود ولي اگر ارز شخص و شرط نميمشود. گرچه چون در اين روش نرخ بهره از قبل  ها پرداخت مي سپرده

گذار  الحسنه كمتر از نرخ بهره الزم براي پرداخت باشد عمالً در مجموع به سپرده هاي قرض سپرده برايجوائز بانك 
اي كه بانك به صاحبان  ر باشد به منابع مالي بانك زيان رسانيده. حال حتي فرض كنيم نرخ جايزهبيشتو اگر  شدهاجحاف 
اي كه از  نرخ بهره ،كرد اي باشد كه قاعدتاً بايست پرداخت مي كند مساوي نرخ بهره الحسنه پرداخت مي هاي قرض سپرده

ها به  (يعني نسبت ارزش جايزهاميد رياضي نرخ جايزه  كند برابر گذار به تنهايي صدق مي لحاظ رياضي براي هر سپرده
كند كه  كشي از يك تابع توزيع احتمال پيروي مي است. به عبارت ديگر دريافت جايزه به دليل قرعهها)  مجموع سپرده

تواند باشد.  طراحي شود باز دريافت جايزه هر فرد متفاوت از ديگري مي 10اين تابع توزيع هر چند هم از نوع يكنواخت
را در بانك  مساوينفر مساوي هم و در مدت زمان مساوي وجهي  ووقوع اين پديده به معني عدم عدالت است. يعني د

گذاري و  نوع سپرده توان گفت اين گذارند ولي دريافتي آنها از بابت جايزه يكسان نيست. با اين استدالل مي سپرده مي
و تالزم بين  ١١»رعالشَّ ِه بِ  مَ كَ قل حَ العَ ِه بِ  مَ كَ ا حَ مَ لَّ كُ «كلي  يابرپرداخت جايزه به اين نحو غيرعادالنه است و براساس ك

هاي  منطقي آن يعني غيرعادالنه بودن سپرده صغراي توان باشد مي عقل و شرع كه از مباحث اصلي در اصول فقه مي
  مشروعيت آن را ابراز داشت.الحسنه و نا قرض

الحسنه جاري كه با اعطاي دسته چك يا كارت الكترونيك يا هرگونه وسيله صدور  هاي قرض گذاري انواع سپرده
اي  هاي بهره گذارد چنانچه پرداخت را در اختيار او مي فرد بانك منابع مالي ؛گذار حواله و برداشت از حساب به سپرده

هاي جاري  گذاري توان يافت. ولي در حال حاضر برخي از انواع سپرده صورت نگيرد اشكال فقهي در آن نمي
گذاري را  هاي سرمايه باشند كه مصداق سپرده الحساب مي شود كه شامل دريافت بهره علي اي مشاهده مي الحسنه قرض

   .ذكر آن رفتكند كه  پيدا مي
 .ت آن بيشتر استدح باشد بلكه شدت و گذاري بانك نزد بانك ديگر نيز شامل موارد مذكور در فوق مي دهسپر
شرط  تر كردنِ اي از قبل طي قراردادهايي شرط شود كه به محكم هاي بهره بايست تمام ريز پرداخت القاعده مي چون علي

  كند. مك مينيز ك صپرداخت بهره با نرخ مشخ

  اوراق قرضه بدون ربا
تحريم ربا در اديان الهي و بويژه در اسالم مانع از بكارگيري آن دسته از ابزار مالي متعارفي است كه در آنها شبهه 

شود و لذا بايد ابزار مالي  اي است كه به نحوي نرخ بهره در محاسبات وارد مي ربا وجود دارد. غالب اين ابزار به گونه
  با رعايت حرمت ربا ابداع نمود. و بانكي هاي پولي  نطبق با شرع براي اجراي سياستجديدي م

مالي در بازارهاي مالي اسالمي  رازانواع اوراق مبتني بر بدهي در فقه سنتي كمتر مورد توجه بوده و به تبع اين اب
                                                                 

 ت است.يان مبتني بر لااعم - 8
 عقدها تابع قصدهاست. - 9

10 Uniform Distribution Function 
 ترديد شرع نيز حكم خواهد كرد. عقل حكم كند بي كهبر چيزي  - 11
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اوراق مانع از گسترش و توسعه . بطور كلي وجود اختالف آراء و فتاوي فقهي در معامالت 12كمتر استفاده شده است
اين موضوع در سالهاي اخير بيشتر مورد توجه اقتصاددانان  13معامالت اين نوع ابزار مالي در بازار سرمايه بوده است.

اسالمي قرار گرفته است، اما با اين حال هنوز در بين فقها اعم از عامه و خاصه اجماع رادعي بر معامالت اوراق مبتني بر 
  ندارد. بدهي وجود

 الحسنه بدون جايزه اوراق قرضاشكالي از اوراق قرض الحسنه در برخي كشورها بكار گرفته شده كه از آن جمله 
اي هرچند  ناشر اوراق جز برگرداندن اصل مبلغ قرض داده شده پرداخت اضافه باشد. در اوراق بدون جايزه  و با جايزه مي

الحسنه  دولت اقدام به انتشار اوراق قرض اق در كشور مالزي جريان دارد.كند. اين اور تحت عنوان جايزه را تعهد نمي
گيرد و در سررسيد  المنفعه و خيريه بكار مي ده و وجوه حاصل از آنها را در تأمين مالي پروژهاي عامنمومدت  كوتاه

اوراق در  كند. سويه مياوراق از محل انتشار اوراق جديد يا از محل بودجه ساالنه بدهي خود به صاحبان اوراق را ت
بصورت را غيرنقدي يا نقدي و  يشده جوايز ناشر افزون بر برگرداندن اصل مبلغ قرض داده الحسنه با جايزه قرض
براي تأمين  دولتكند. اين اوراق در كشورهاي مصر و سودان جريان دارد.  كشي بين دارندگان اوراق توزيع مي قرعه

كند. صاحبان اوراق، حق  الحسنه با جايزه مي انتشار اوراق قرضمنابع از طريق آوري  عها، اقدام به جم مالي برخي پروژه
مشكلي كه در اوراق بدون جايزه وجود دارد  14.دارند هر زمان بخواهند به ناشر اوراق مراجعه و پولشان را پس بگيرند

  عدم انگيزه مقرض است و اوراق با جايزه همانطور كه ذكر آن رفت خالف عدالت مالي است.
در شرايط بانكداري بدون ربا به دليل ماهيت ربوي اوراق قرضه تا حد بسيار زيادي قابليت  پولي و ماليابزار 

توان مورد استفاده قرار داد. لذا الزم است تا با طرح اوراق قرضه غيرربوي  مي استعمال ندارند و فقط ابزار محدودي را
مركزي از طرفي اين ابداعات مالي بايد بتواند در سطوح بانكداري  15ابزار جايگزيني براي بانكداري بدون ربا ابداع نمود.

هي را فراهم آورد بدون اينكه وارد مديريت دارائي و بدهاي پولي و  اعمال سياستتجاري و خرده بانكداري امكان و 
فروش اوراق بدون كوپن اسالمي به قيمتي كمتر از قيمت اسمي در بازارهاي اوليه و ثانويه با فرآيندهاي حريم ربا گردد. 

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

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

  نمايد.  اين نوع اوراق را از لحاظ ربوي بودن غيرقابل استفاده مي
شوند. اوراق بدهي  بندي مي طبقه 17و اوراق غيرقابل معامله 16بطور كلي اوراق بهادار به دو گروه اوراق قابل معامله

                                                                 
  مراجعه شود به : جهت اطالع ببشتر 12

Muhammad Arham, Islamic perspectives on marketing, Journal of Islamic Marketing Volume: 1 Issue: 2,  2010. 
13 Azizi bin Che Seman, "Bay' al-Dayn, Bay' al-'lnah and IPDS in the Malaysian Islamic Capital Market", 
http://myais.fsktm.um.edu.my/7491/1/Bay'_al-Dayn,_al-'Inah_and_IPDS_in_the_Malaysian_Islamic_Capital_Market.pdf 

  .368و  355ص ، ص2001يسري، احمد عبدالرحمن؛ قضايا اسالمية معاصرة في انقود و انبوك و التمويل، مصر، دارالجامعيه،   14
  جهت اطالع بيشتر مراجعه شود به : 15

Fouad H. Al-Salem, Islamic financial product innovation, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and 
Management Volume: 2 Issue: 3 2009 
16 Negotiable Securities  
17 Non- Negotiable 



6 

ها منتشر شده و  شود كه توسط شركت اوراق قابل معامله و غير قابل معامله را شامل مي ) آن دسته ازPDS( 18خصوصي
هاي زماني مشخص به اضافه اصل مبلغ در پايان سررسيد به  صادركننده آن متعهد به پرداخت سود ثابت در دوره

و اوراق  19تصل به سرمايهدارندگان اوراق خواهد بود. از طرفي اوراق بدهي خصوص به دو گروه اصلي اوراق بدهي م
قابل تقسيم است. تفاوت اين دو نوع اوراق در اين است كه اولي قابل تبديل به سرمايه  20بدهي غيرمتصل به سرمايه

توانند به عنوان سهامداران شركت صادركننده محسوب شوند در  شركت صادركننده اوراق است و دارندگان آن مي
تواند  سرمايه نيست و صادركننده به منظور تامين مالي كوتاه، ميان و بلندمدت مي صورتيكه در نوع دوم امكان تبديل به

  باشند.  از طريق بازار سرمايه با انتشار اين اوراق تامين مالي نمايد و اين اوراق از نوع بدهي و قابل معامله در بازار ثانويه مي
گواهي قرض الحسنه «كه  21گرديد »ه بدون ربااوراق قرض«مطالعات وسيعي در اين امر نهايتاً منجر به ابداع 

يكي از شقوق آن است كه طرح تفصيلي و عملياتي آن در بانك قرض الحسنه مهر ايران براي اجرا  »(SQC)انداز  پس
چهار نوع اوراق قرضه بدون بر اساس اين مطالعات  شود. و به كليات آن در اين مقاله به آن پرداخته مي 22تدوين گرديد

(اخذ  ي ماليكه عالوه بر مطابقت با شريعت اسالم، و بدور از حيله شرعي، با متصل نمودن به داراييها 23شد ي ربا معرف
به عنوان يك ابزار مالي مطمئن در بانكداري وثائق و تضمينات و تعهدات الزم در مرحله زماني دوم هنگام اعطاي وام) 

  باشند: اوراق قرضه بدون ربا شامل موارد زير ميبدون ربا مورد استفاده قرار گيرد. اين چهار نوع 
 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. اعتباري تحت نظارت بانك مركزي انتشار مي

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

  شود. خصوصي انجام مي
باشد. به عبارت  مايه مينوعي از اوراق قابل معامله و از نوع اوراق غيرمتصل به سر» اوراق قرضه بدون ربا«اين 

و همينطور نوعي از اوراق قرضه بدون كوپن تلقي  24ديگر اوراق پيشنهادي نوعي اوراق قرضه با پشتيبان دارايي
اي و خزانه دولت صادر و به  توانند توسط بانك مركزي و بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعه گردند. اين اوراق مي مي

                                                                 
18 Private Debt Security (PDS) 
19 Equity-Linked Debt Security 
20 Non- Equity Linked Debt Security  

. 1389اوراق قرضه غيرربوي (ريالي و ارزي) و ابزارهاي پولي بانكداري مركزي بدون ربا،  بيدآباد، بيژن، محمود اللهياري فرد،  21
fa.pdf-bond-banking-tp://www.bidabad.com/doc/Islamicht  

Bidabad, Bijan, M. Allahyarifard, Usury-Free Bonds and Islamic Central Banking Monetary Instruments. 2010. 
http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-en.pdf 
Bidabad, Bijan, Abul Hassan, Ben Ali Mohamed Sami, Mahmoud Allahyarifard. Interest-Free Bonds and Central Banking 
Monetary Instruments. International Journal of business and Management Science. Vol. 3, no. 3, August 2011. 

سياهپوش، مهتاب ميرزايي قاضي، سميه الجبوري، زينب غالمي، امير شريفي، امير شمس، شهرام اكبرزاده. طرح  عباس بيدآباد، بيژن، امير  22
  ، تهران.1389نك قرض الحسنه مهر ايران، ، با»(SQC)انداز  گواهي قرض الحسنه پس«تفصيلي 

اوراق قرضه غيرربوي (ريالي و ارزي) و ابزارهاي پولي بانكداري مركزي بدون ربا،  بيدآباد، بيژن، محمود اللهياري فرد،نگاه كنيد به:   23
1389 .fa.pdf-bond-banking-http://www.bidabad.com/doc/Islamic  

24 Asset-Backed Bonds (ABB). 
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هاي پولي معتبر كه مشمول سپردن ذخيره قانوني و  ي و همچنين موسسات و صندوقا بانكهاي تجاري، تخصصي و توسعه
تجاري متعارف و خزانه و احتياطي نزد بانك مركزي هستند عرضه شود. اين اوراق تفاوت ماهوي خاصي با اوراق قرضه 
دارند. تفاوت اصلي اين  اوراق متصل به سرمايه و اوراق قرضه با پشتيبان دارايي و همينطور اوراق قرضه بدون كوپن

وام معادل «و يا » قرض معادل وام آتي«شود و منابع فقط به صورت  اوراق اين است كه نرخ بهره از قبل مشخص نمي
شود. اين اوراق قابليت خريد و فروش بين بانكها  در اختيار طرف مقابل قرار داده مي» حق برداشت زماني«با » قرض آتي

د و قيمت اوراق در خريد و فروش در بازار ثانويه قابليت تغيير دارد و نتيجتاً نرخ بازده اوراق و موسسات ذكر شده را دار
يابد. از طرفي اين  هاي آن ماهيت ربوي نمي متناسب با نرخ بازدهي سرمايه در اقتصاد متغير است و با توجه به ويژگي

  اي مصرفي را نيز با خود به همراه ندارد. ه هاي مصرفي نبوده و معيار حرمت ربا در وام اوراق در حيطة وام
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  ماه بدون بهره وام از فروشنده اوراق وام بگيرد. خريدار و فروشنده اوراق توافق مي
 Aاي انتخاب كنند تا خريدار بتواند كسرهاي كوچكتر، مساوي يا بزرگتر از يك از  ماه را به گونه Nريال و  Aيبي از ترك

ثابت باشد. به  A˟Nماه چنان انتخاب كند كه همواره ميزان حاصلضرب وجه در زمان مساوي  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

 :مقدار عبارت 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  مقدار ثابت برابر باA˟N  خواهد شد. يا بطور كلي در عوضA  ريال مبلغA/k ال ري

تواند هر عدد مورد  تواند هر عدد مورد توافق طرفين باشد و يا مي مي kوام بگيرد. پارامتر  Nماه در پايان ماه  kNرا براي 
   نظر خريدار باشد.

  
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  Aباشد. سررسيد اول هنگامي است كه فروشنده اوراق موظف است وجه وام گرفته را به ميزان  سررسيد دوم مي

اتفاق خواهد افتاد.  Nماه به خريدار وام دهد. پس سررسيد اول در زمان  kNراي ريال ب A/kماه و يا به ميزان  Nبراي 
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ماه پس از زمان فروش  kN+Nسررسيد دوم هنگام اختتام معامله و زماني است كه فروشنده اوراق منابع خود را در زمان 
  كند.  اوليه اوراق بازدريافت مي

مبلغ را براي اول همان در تاريخ سررسيد تا شود  محق مي خريدار شخصبدين ترتيب با خريد اوراق با سررسيد م
مبلغ و  نمايند كه تركيبي از بدون بهره وام از فروشنده اوراق وام بگيرد. خريدار و فروشنده اوراق توافق مي همان مدت

را در تناسب با  مبلغاي انتخاب كنند تا خريدار بتواند كسرهاي كوچكتر، مساوي يا بزرگتر از يك از  را به گونه مدت
مساوي باشد. عمالً در اين اوراق براي هر دو قرض چنان انتخاب كند كه همواره ميزان حاصلضرب وجه در زمان  مدت

از زمان فروش اوراق تا زمان سررسيد اول است مربوط شود. دوره اول  دو دورة زماني و دو تاريخ سررسيد استفاده مي
و دورة دوم از زمان سررسيد اول تا زمان بازدريافت منابع يا زمان سررسيد ست كه نفر اول مقرض و نفر دوم مقترض ا

  . باشد كه نفر اول مقترض و نفر دوم مقرض مي باشد دوم مي
ريالي نيز فراهم است. در اين ارتباط نيز  يارزي همانند اوراق قرضه بدون ربا يامكان انتشار اوراق قرضه بدون ربا

باشند. صادركنندگان و خريداران اوراق قرضه  وق بصورت ارزي قابل صدور و انتشار ميچهارنوع اوراق مذكور در ف
اي ندارند بجز اينكه مبالغ اسمي در  ريالي بوده و تفاوت قابل مالحظه يبدون رباي ارزي نيز همانند اوراق قرضه بدون ربا

حالت دوم يعني خريد اوراق قرضه بدون رباي  تواند يك ارز و يا دو ارز باشد. در هر دو حالت و مشخصاً در دو دوره مي
  كند.  ارزي به يك ارز در دورة اول و بازپرداخت آن به ارز ديگر در دورة دوم نيز شبهة ربا را وارد معامله نمي

  انداز گواهي قرض الحسنه پس
اوراق بهاداري است كه براساس قرارداد يكي از انواع اوراق قرضه بدون ربا بوده و  انداز پسالحسنه  قرضگواهي 

شود و بموجب آن، ناشر اوراق بميزان ارزش اسمي آن  منتشر ميگذار توسط بانك  به درخواست سپردهقرض بدون بهره 
شود تا به همان  از طرف ديگر ناشر متعهد مي بپردازد. دارندة گواهيبدهكار است و بايد در سررسيد به  گواهي هبه دارند
براي همان مدت كه از خريدار گواهي، قرض گرفته است (يا تركيبي از زمان و مبلغ را اختيار كند كه حاصل ميزان و 

ضرب زمان در مبلغ مساوي همين حاصلضرب براي ميزان و مبلغ قرض در خريد گواهي باشد) به دارنده گواهي قرض 
ن نزد خود نگهداشته و در قبال آن گواهي قرض بر اساس قرارداد تنظيمي سپرده مشتري را براي مدتي معي بانك بدهد.

مشتري بانك بر گذار بعنوان  سپرده دهد. باشد را به مشتري اختصاص مي الحسنه پس انداز كه نوعي حق اخذ وام مي
انداز ويژه، منابع مالي خود را نزد بانك قرارداده و گواهي قرض الحسنه پس  اساس قرارداد تنظيمي و در قالب سپرده پس

از را از بازار اوليه (بانك) دريافت نموده و پس از سررسيد اول عالوه بر دريافت وجه خود به ميزان معادل همان وجه اند
تواند گواهي مزبور را تا سر رسيد اول در  وام دريافت نمايد و همچنين مي ،سپرده گذاري شده و براي همان طول مدت
  تواند داراي شخصيت حقيقي و يا حقوقي باشد. گذار مي پردهبازار ثانويه با قيمت توافقي واگذار نمايد. س

در اصل سندي است كه دو حق كامالً مساوي و معادل را بين متعاملين تعريف  انداز گواهي قرض الحسنه پس
نمايد به همان ميزان و مدتي كه از منابع طرف مقابل  در اصل تعهد مي انداز گواهي قرض الحسنه پسنمايد. فروشنده  مي

نمايد درست به همان ميزان و مدت منابع خود را در اختيار طرف ديگر قرار دهد. بيان ساده اين موضوع به اين  استفاده مي
ه نزد طرف ديگر گيرند دارائي مشخص خود را براي مدتي مساوي به صورت عاري شكل است كه دو نفر تصميم مي

سپارد و طرف دوم عيناً همان مقدار وجه را براي  بسپارند. نفر اول وجهي مشخص را براي مدتي معين نزد طرف دوم مي
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گذارد. در اين حالت هيچگونه مازاد مادي و يا امتياز اضافه براي هيچكدام از  همان مدت نزد طرف اول به امانت مي
تواند حق خود را به فرد ثالث  گردد مي سوي ديگر چون دارنده اين گواهي ذيحق ميشود. از  طرفين در نظر گرفته نمي
  توان از طريق اينترنت و به صورت ديجيتالي خريد و فروش نمود. بفروشد. اين گواهي را مي

  انداز گواهي قرض الحسنه پسشرعي و حقوقي جواز 
ل و موزون را به طرف دوم به زياده عيني كه يك طرف، كاالي هم جنس مكياست  رباي معاملي عبارت از اين
 معاملي در رباي .استحرام  شرعاً اي بخاطر زياده عيني يا حكمي، ربوي است و يا حكمي معامله كند. چنين معامله

از اين جهت است . نظر است طول زمان مد دربه مازاد در ميان نيست بلكه معاوضه در طول زمان  معاوضه به ميزان ثابت
شود زيرا  وارد حريم رباي معاملي نميانداز بطور خاص  بطور عام و گواهي قرض الحسنه پسكه اوراق قرضه بدون ربا 
با ميزان معاوضه گيرد و  معاوضه صورت ميفقط طول زمان نيست و بلكه  دربه مازاد معاوضه عمليات مالي آن برمبناي 

    گيرد. ز اين معاوضه هيچ مازادي به مقرض تعلق نميا و شود طول زمان واقع مي درثابت 
 و سپسدهد  ميجنس يا پولي را قرض  فردرباي قرضي در  رباي قرضي نيز مشابه همان رباي معاملي است و

الزم نيست منفعت از جنس همان چيزي باشد كه به قرض در رباي قرضي گيرد.  ميمنفعتي بيش از آنچه كه قرض داده 
بطور عام و گواهي قرض الحسنه اوراق قرضه بدون ربا . شود را شامل مي چه كه منفعت تلقي شودهر  و داده شده

و در گيرد و  قرض تعلق نميمشود زيرا هيچ منفعت مازادي از قرض به  مشمول رباي قرضي نمي انداز بطور خاص پس
 . شود را شامل نمي 25»كل ما يجر نفعا«اصطالح 

قرض در  .شود بندي مي طبقه قرض بر دو نوع استهالكي و استنتاجي و يابد موضوعيت مي اصل ربا در قرض
گذاري  هاي سرمايه وامكه به كند  قرض ميگيري نمايد  از آن نتيجه واستنتاجي شخص براي اينكه آن را استنتاج كند 

براي مصرف كردن و براي رفع  ي است كهقرض استهالكي قرض. نه براي اينكه خود عين را صرف كندمعروف است و 
متوجه قرضهاي استهالكي يا بيش از همه ربا حرمت ادله شرعي در باب  .رض باشدتقماحتياجات ضروري زندگي 

َيْمَحُق الّلُه اْلرِّبَا َويـُْرِبي « فرمايد: است و ميآورده در مقابل صدقه را ربا كريم قرآن از اين لحاظ است كه  .مصرفي است
  26.»الصََّدقَاتِ 

اوراق قرضه عملياتي  صحت 27»فـََلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ «فرمايد:  مي اشاره معنوي اين آيه كه
رأس مال در سررسيد »  فـََلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكمْ «كند. زيرا طبق  را تأييد ميانداز  و نتيجتاً گواهي قرض الحسنه پسبدون ربا 

مقرض نيز واقع شود به همان ميزان و مدتي كه » َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ «شود و براي اينكه  اول در اين اوراق برگردانده مي

                                                                 
  .هر چه كه نفعي در برداشته باشد  25
  دهد را افزايش مي صدقاتكند و  يخداوند ربا را نابود م .267آيه بقره، سورة   26
پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد. و اگر  ايد، از خدا: اى كسانى كه ايمان آورده.278-281آيات بقره، سورة   27

كنيد و نه . نه ستم مىهاى شما از خودتان استايد؛ و اگر توبه كنيد، سرمايه(چنين) نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته
اگر ، بخشيد آن براى شما بهتر استبم) گشايش، مهلتى (به او دهيد)؛ و اگر بينيد. و اگر (بدهكارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگاستم مى

شويد، سپس به هر كسى آنچه به دست آورده، تمام داده شود؛ و آنان مورد بدانيد. و بترسيد از روزى كه در آن، به سوى خدا بازگردانده مى
  گيرند. ستم قرار نمى
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لَِّذيَن آَمُنوْا يَا أَيـَُّها ا«فرمايد:  باشد. در آيات قبل و بعد آن مي گيرد كه كامالً منطبق با مفهوم اين آيه مي قرض داده قرض مي
فَِإن لَّْم تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِإن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َال . اتـَُّقوْا الّلَه َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ  َوِإن َكانَ  .َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ  ُقوْا َخيـْ َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأن َتَصدَّ َواتـَُّقوْا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى الّلِه . ُذو ُعْسَرٍة فـَ
   28».ثُمَّ تـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُمونَ 

شوند و تنها اوراق قرضه بدون ربا  مستحدثه قلمداد ميايران نظر قانون مدني بسياري از عمليات پولي و بانكي از م
شايد نگاه تعريفي به عقود اذنيه راه حلي براي است. ستحداث نيست كه دچار اين اانداز  و گواهي قرض الحسنه پس

تعريف بدين وجه  »عاريه متقابلعقد «به نظر برسد. مثالً انداز  گواهي قرض الحسنه پسو همچنين اوراق قرضه بدون ربا 
كه دو نفر تصميم بگيرند دارائي مشخص خود را براي مدتي مساوي به صورت عاريه نزد طرف ديگر بسپارند. نفر شود 

سپارد و طرف دوم عيناً همان مقدار وجه را براي همان مدت  اول وجهي مشخص را براي مدتي معين نزد طرف ديگر مي
گذارد و هيچگونه مازاد مادي و يا امتياز اضافه براي هيچكدام از طرفين در نظر گرفته  نزد طرف اول به امانت مي

تواند در اين ارتباط تعريف شود. ولي جايز بودن عقود اذنيه بكارگيري  نيز به نحوي مي »عقد وديعه متقابل«شود.  مين
گواهي قرض الحسنه عقد عاريه بصورت متقابل و عقد وديعه بصورت متقابل و هبة معوضه با هبة صفر را در ارتباط با 

هبه آن است كه هبه معوض باشد و  يكي از استثنائات رجوع در عقدنمايد. در مورد اخير  دچار اشكال ميانداز  پس
اي غير از صفر در نظر گرفت لذا  توان هبه نمي انداز گواهي قرض الحسنه پسعوض هم داده شده باشد و چون در 

عوضي هم بعنوان هبه وجود ندارد كه در صورت دادن عوض حق رجوع كان لم يكن گردد و لذا حق رجوع و فسخ 
  29عقد از طريق واهب وجود دارد.

بيع مطلق، بيع مشروط، بيع  :ون مدني انواع عقد بيع را احصاء نكرده است و فقط به ذكر مصاديقي از آن نظيرقان
 30 .مؤجل، بيع نقد يا حال، بيع معاطاتي، بيع سلف و سلم، بيع منجز، بيع خياري، بيع صرف، بيع فضولي و ... پرداخته است

راه چندان را با توجه به مشتركات آن با عقد بيع در قانون مدني، نوعي عقد بيع بدانيم  انداز گواهي قرض الحسنه پسگر ا
گواهي قرض توان معين نمود، هرچند شرط تمليك در  ولي جز بيع شرط بيع خاصي را در اين ارتباط نمي ايم خطا نرفته

    .ماند باقي ميهنوز الينحل معلق به زمان  انداز الحسنه پس
 معاوضه«كنيم كه:  بر اين اساس تعريف ميمسمي نيست.  در اين ارتباط بي» عقد معاوضة زماني« عبارتاستعمال 

كه از طرف ديگر اخذ  ،ديگر مؤجلدهد به عوض مال  عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين مالي مي زماني
ر اگر عقد قرض را بطور متقابل و با از طرف ديگ ».ن باشدثماينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري   كند بدون مالحظة مي

قرض زماني «را نيز به اين شكل تعريف نمود: « عقد قرض زماني«توان  مالحظه زمان و بدون مازاد مد نظر قرار دهيم مي
كند كه طرف مزبور مثل آن  عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را بطرف ديگر تمليك مي

اين  »مثل قيمت يوم الرد را بدهد. ،و جنس و وصف در زمان مؤجل رد نمايد و در صورت تعذر رد را از حيث مقدار
                                                                 

انداز مطرح  دادن و يا بخشيدن وام به تنگدستان در نحوة تسهيالت دهي گواهي قرض الحسنه پسموارد مورد نظر آيات فوق در مورد مهلت   28
  پردازيم. خواهد بود كه در اينجا به آن نمي

  ). بررسي حقوقي اوراق قرضه بدون ربا. 1389براي شرح اين موضوع نگاه كنيد به: بيدآباد، بيژن (  29
http://www.bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf  

قانون مدني  1601ده برده است. براي مثال ماندر قانون مدني فرانسه اقسام ديگري از بيع وجود دارد كه در قانون مدني ايران از آنها نام   30
  د.تصريح داربيع مالي كه هنوز ساخته نشده به دو شكل بيع به وعده، و بيع آينده، به فرانسه 
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   31.قانون مدني نيز انطباق دارد 298ماده تعريف با 

  انداز در بازار ثانويه قيمت گواهي قرض الحسنه پس
بيني  در مقاطع مختلف تا ميزان بسيار زيادي قابل پيش هيبازار ثانودر  قرض الحسنه پس انداز يگواهحدود قيمت 

انداز صفر است و نرخ بهره ناشي از  در جدول زير در ماه اول نرخ بازدهي قيمت گواهي قرض الحسنه پس باشد. مي
تفاوت نرخ بازدهي  چهارمباشد. ستون  مي  iو   iگذاري بلند مدت يكساله و كوتاه مدت به ترتيب  برابر  با  سپرده

نشان  Dگذاري يكساله يا كوتاه مدت را با حرف  انداز و نرخ بهره ناشي از سپرده قيمت گواهي قرض الحسنه پس
افتد زيرا فرصت  انداز در بازار ثانويه اتفاق نمي است خريد گواهي قرض الحسنه پس D<0دهد. ماداميكه  مي

نرخ بازدهي  12تا ماه  2از ماه  ساله و كوتاه مدت در بانكها وجود دارد.گذاري براي دارنده سرمايه در سپرده يك سپرده
انداز در بازار ثانويه با توجه به نزديك شدن زمان وام و نرخ كارمزد وام قرض الحسنه  قيمت گواهي قرض الحسنه پس

ارمزد تسهيالت قرض الحسنه را % ك4تسهيالت در بانكهاي ديگر منهاي  هضرب در نرخ بهر و ... و  و  مضاربي از 
گذاري كوتاه مدت (كمتر از يكسال) برابر با  نرخ بازدهي ناشي از سپرده 12الي  2خواهد داشت. در همين مدت يعني ماه 

كه فرد وام را  13گذاري كوتاه مدت خواهد بود. در ماه  ضرب در نرخ بهره ناشي از سپرده و ... و  و  مضارب 
iانداز برابر با مقدار  دارد نرخ بازدهي قيمت گواهي قرض الحسنه پس دريافت مي − خواهد بود و نرخ بازدهي  4%

گذاري را  باشد. ستون آخر تفاوت نرخهاي بازدهي در دو نوع سرمايه گذاري كوتاه مدت برابر صفر مي ناشي از سپرده
انداز در بازار ثانويه خريداري  ي قرض الحسنه پساست به نفع سرمايه گذار است كه گواه D<0دهد. ماداميكه  نشان مي

  گذاري نمايد. ننمايد و در عوض سرمايه خود را در بانكهاي ديگر سپرده
  

  
گذاري در گواهي سرمايه

  انداز قرض الحسنه پس
گذاري در بانكهايسپرده

   تجاري

  زمان
نرخ بازدهي قيمت گواهي

  انداز قرض الحسنه پس
گذاريسپردهازدهينرخ ب

  يا كوتاه مدت يكساله
نرخهاي بازدهي در دو نوع  تفاوت

 D گذاري سرمايه

i	0i  1ماه  
 jماه

J=2,…12 
− 112 × (i − 4%) 13 −12 × i  − 112 ×	(i − 4%) − 13 −12 × i  

i  13ماه − 4% 0i − 4%
  

iنرخ بهره وام در شبكه بانكي  براساس جدول فوق اگر = iو نرخ بهره سپرده يكساله برابر  18% = و  14%
iمدت (كمتر از يكسال) برابر  نرخ بهره سپرده كوتاه = براي ماههاي متفاوت طبق جدول زير  Dباشد مقدار  8%

گذار سودآور است.  به بعد براي سرمايه 6انداز از ماه  خريد گواهي قرض الحسنه پس D. براساس مقادير مثبت خواهد بود

                                                                 
شود كه با تاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از  اگرفقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي«قانون مدني:  298ماده  31

  ».نحوي از انحاء طرفين حق تاديه در محل معين را ساقط نمايندمحلي به محل ديگري يا به 
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  انداز  جريان وجوه گواهي قرض الحسنه پس
انداز جدول زير  وجوه و ميزان منابع و مصارف بانك در اثر انتشار گواهي قرض الحسنه پسبراي بررسي جريان 

انداز ده ميليون ريالي با سررسيد اول يكسال تنظيم شده  براي عملكرد مالي انتشار ماهانه يك گواهي قرض الحسنه پس
  است. 

  انداز  جدول جريان وجوه گواهي قرض الحسنه پس

  ماه
 

انتشار 
گواهي 
ميليون ريال

منابع 
گواهي

وام
قرض 
 الحسنه

كارمزد
وام قرض 
 الحسنه

كارمزد 
 انباشته

كارمزد 
 ه دهمعامل

 گواهي 

كارمزد 
معامالت 
 انباشته

منابع 
ورودي

مصارف 
 خروجي

 خالص
جريان 
 وجوه

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
110  10       0.50.5 10.5  10.5 
210  20       0.51.0 21.0  21.0 
310  30       0.51.5 31.5  31.5 
410  40       0.52.0 42.0  42.0 
510  50       0.52.5 52.5  52.5 
610  60       0.53.0 63.0  63.0 
710  70       0.53.5 73.5  73.5 
810  80       0.54.0 84.0  84.0 
910  90       0.54.5 94.5  94.5 

1010  100       0.55.0 105.0  105.0 
1110  110       0.55.5 115.5  115.5 
1210  120       0.56.0 126.0  126.0 
1310  130 -10  0.40.40.56.5 136.9-10 126.9 
1410  140 -10  0.40.80.57.0 147.8-20 127.8 
1510  150 -10  0.41.20.57.5 158.7-30 128.7 
1610  160 -10  0.41.60.58.0 169.6-40 129.6 
1710  170 -10  0.42.00.58.5 180.5-50 130.5 
1810  180 -10  0.42.40.59.0 191.4-60 131.4 
1910  190 -10  0.42.80.59.5 202.3-70 132.3 
2010  200 -10  0.43.20.510.0 213.2-80 133.2 
2110  210 -10  0.43.60.510.5 224.1-90 134.1 
2210  220 -10  0.44.00.511.0 235.0-100 135.0 
2310  230 -10  0.44.40.511.5 245.9-110 135.9 
2410  240 -10  0.44.80.512.0 256.8-120 136.8 
2510  250 -10  0.45.20.512.5 267.7-130 137.7 
2610  260 -10  0.45.60.513.0 278.6-140 138.6 
2710  270 -10  0.46.00.513.5 289.5-150 139.5 
2810  280 -10  0.46.40.514.0 300.4-160 140.4 
2910  290 -10  0.46.80.514.5 311.3-170 141.3 
3010  300 -10  0.47.20.515.0 322.2-180 142.2 
3110  310 -10  0.47.60.515.5 333.1-190 143.1 
3210  320 -10  0.48.00.516.0 344.0-200 144.0 
3310  330 -10  0.48.40.516.5 354.9-210 144.9 
3410  340 -10  0.48.80.517.0 365.8-220 145.8 
3510  350 -10  0.49.20.517.5 376.7-230 146.7 
3610  360 -10  0.49.60.518.0 387.6-240 147.6 
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 تأمين نمايند.در دوره بعد ضروري مورد نيازشان را 

منابع الزم را براي  انداز خريد گواهي قرض الحسنه پستوانند با  مؤسسات خيريه ميهاي خيريه: افراد و  فعاليت -3
 تسهيالت به افراد ضعيف فراهم آورند.اعطاء 

بعنوان ابزاري براي تأمين مالي دولت در توسط دولت  انداز گواهي قرض الحسنه پس خريد :ابزار سياست مالي -4
هاي انقباضي و انبساطي مالي را  و بعنوان ابزاري كه توانايي اعمال سياست كار رود به موميهاي ع اجراي طرح

 بود.دارد قابل استفاده خواهد 

تواند اقدام به اعمال  مي انداز بانك مركزي با خريد و فروش گواهي قرض الحسنه پس :ابزار سياست پولي -5
هاي پولي انقباضي و انبساطي در حجم نقدينگي نمايد. عمليات بازار باز كه مهمترين ابزارهاي سياست  سياست

   گردد. ا عملي ميدر بانكداري بدون رب انداز پولي است توسط گواهي قرض الحسنه پس

در اقتصاد جلوگيري از تحقّق ربا  انداز گواهي قرض الحسنه پس جايگزيني ابزار غيرربوي در بازار سرمايه: -6
 .نمايد مي

تواند توسط افراد بعنوان تضمين بانكي و يا  مي انداز گواهي قرض الحسنه پس :وثيقهضمانت بانكي و بعنوان  -7
 شود. وثيقه در معامالت مورد استفاده واقع

شود و  اي با درجة نقدينگي باال محسوب ميه دارائياز  انداز گواهي قرض الحسنه پس :نقدينگيدرجه باالي  -8
 در بازار ثانويه براحتي قابل خريد و فروش است.

  و مالي پولي هايسياستانداز در  ي گواهي قرض الحسنه پسابزاركاربرد 
شود كه جهت تحقق اهداف اقتصادي كالن يا  سياستهايي اطالق مياي از  بطور كلي سياستهاي پولي به مجموعه

شود. مقامات پولي  كاهش خسارات ناشي از عملكرد نظام پولي جهت كنترل حجم نقدينگي در اقتصاد به كار گرفته مي
و   يابزار كمتوان به طور كلي آنها را به دو گروه  كنند كه مي متفاوتي استفاده مي ربراي كنترل حجم نقدينگي از ابزا

سبب تغيير در حجم پول  32پولي از طريق مكانيزم بسط پولي  يبندي نمود. معموالً ابزارهاي كم كيفي پولي طبقهابزار 
شود كه  ابزار 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 ميئوطرف بخشهايي از اقتصاد كه مقامات مسنحوه توزيع اعتبارات را به 
در كنترل به بانك مركزي تواند كمك چنداني  نمي در شرايط بانكداري بدون ربا ابزار پولي بانكداري متعارف

الزم است تا تبعات  بر حجم نقدينگيانداز  گواهي قرض الحسنه پس معامالتيبراي بررسي آثار بنمايد.  حجم نقدينگي
اي و خزانه دولت و يا  توسط بانك مركزي، ساير بانكها اعم از تجاري و تخصصي و توسعه گواهياين خريد و فروش 

  بخش خصوصي به تفكيك بررسي شوند. 
در دورة مالي اول عمالً بخشي از منابع  خريداري شودتوسط بانك مركزي  انداز گواهي قرض الحسنه پسچنانچه 

نمايد كه  دهد و اين تعهد را براي بانك مركزي ايجاد مي آزاد بانكها را كاهش داده و در اختيار بانك مركزي قرار مي
مجدداً به ميزان اوراق فروش رفته در دورة مالي دوم به همين ميزان منابع آزاد بانكها را افزايش دهد و پس از سررسيد 

شوند. در اين حالت چون اين عمليات بر پول  دوم با بازدريافت منابع مزبور از بانكها اوراق منتشره از رده خارج مي

                                                                 
32 - Monetary Expansion Mechanism. 
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  پولي خواهد داشت.  قباضيپولي و در دورة دوم آثار ان بساطيگيرد در دورة اول آثار ان پرقدرت صورت مي
انداز بر پول پرقدرت صورت  رض الحسنه پسبه دليل اينكه عمليات بانك مركزي در خريد و فروش گواهي ق

باشد. لذا بانك مركزي با  گيرد داراي اثر انبساطي پولي در دورة مالي اول و اثر انقباضي پولي در دورة مالي دوم مي مي
و  33توجه به موقعيت اقتصاد از لحاظ قرار گرفتن اقتصاد در مراحل رونق، شكوفائي، ركود و بحران در سيكل تجاري

را مشخص نمايد تا از شدت تموج سيكل  kو يا  Nو  Aتواند ميزان  استقرار اقتصاد در هركدام از مراحل مزبور ميزمان 
  كند. در بانكداري مركزي متعارف عمل مي 34تجاري و دامنة آن بكاهد. اين سياست مشابه سياست تنظيم پولي

شود ضمن اينكه حجم اين اوراق قابل معامله ها صادر و عرضه  توسط بانك انداز گواهي قرض الحسنه پسچنانچه 
دهد منجر به افزايش حجم نقدينگي نخواهد شد. زيرا اين عمليات به معني استقراض تأخيري  را در بازار افزايش مي

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

دهد. نتيجه اينكه حجم  دهد منابع آزاد بانك خريدار اوراق را افزايش مي آزاد بانك فروشنده اوراق را كاهش مي
آورد كه منابع مازاد بانكها به بانكهائي كه دچار كمبود  راهم مييابد و فقط امكان آن را ف نقدينگي در اقصاد تغيير نمي

نمايد. در اين حالت خريدار و فروشنده  ها را تثبيت و تنظيم مي اند منتقل گردد و ريسك نقدينگي در بانك منابع شده
  باشند.  هردو از صنف بانك مي

خواهد انبساطي  ماليهاي  سياست آثارشود خريداري توسط خزانه دولت انداز  اگر گواهي قرض الحسنه پس
فراهم خواهد آمد براي دورة بعد هاي مالي  . در اين حالت شرايط الزم براي تأمين مالي دولت نيز از لحاظ سياستداشت

  اي و مالي خود را تنظيم نمايد. هاي بودجه تواند سياست هاي مختلف با خريد و فروش اين اوراق مي و دولت در زمان
با مكانيزمي براي اطمينان از همراه ها و موسسات خصوصي  توسط شركت انداز قرض الحسنه پس خريد گواهي
هاي  هاي راكد به بخش و عمالً سبب انتقال منابع از بخشداشت حجم نقدينگي خواهد خنثي بر  يبازپرداخت وجوه اثر

  شود. فعال اقتصاد مي
توانند اثرات  در بازار ثانويه قابليت معامله دارند مي زاندا گواهي قرض الحسنه پساز طرف ديگر به دليل اينكه 

تنظيمي خودكار از طريق ارتباط قيمت اوراق با نرخ بهره داشته باشند. هر زمان كه نرخ بهره باال باشد قيمت معامالتي 
اميد دريافت منابع در  كند تا منابع خود را به اوراق در دورة مالي اول پائين آمده و انگيزة بيشتري براي بانكها ايجاد مي

هاي بهره باال است منابع  دورة دوم (با خريد اوراق) نزد بانك مركزي بسپارند. نتيجتاً در هنگام شكوفائي اقتصاد كه نرخ
كاهد. و بالعكس هر زمان كه نرخ بهره پائين باشد قيمت  نمايد و از بزرگ شدن دامنة سيكل مي آزاد بانكها را محدود مي

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

دهد كه دامنة سيكل عريض شود و بحران تشديد گردد. از طرف ديگر بانك  نمايد و اجازه نمي بانكها را منبسط مي
اوراق از طريق قيمت اوراق و همچنين از طريق تغيير در عرضة پول پرقدرت بر حجم  معاملهتواند با تنظيم  مركزي مي

                                                                 
  اخالق. اقتصاد و زيان و سود در مشاركت بانكداري با تجاري ادوار بيدآباد، بيژن، تثبيت 33

 http://bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf 
34  Fine tuning 
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زين اوراق قرضه متداول تواند جايگ مي انداز گواهي قرض الحسنه پسنقدينگي و نتيجتاً نرخ بهره اثر بگذارد. بدين شكل 
  در بانكداري متعارف در سيستم بانكداري مركزي بدون ربا باشد.

هاي مالي اول و دوم متفاوت باشد تحليل  در شرايطي كه نرخ تورم انتظاري و نرخ بهرة مورد انتظار در دوره
در دورة مالي دوم بيشتر يا كمتر اي متفاوت از فوق خواهد شد. چنانچه نرخ انتظاري بهره طبيعي  عملكرد اوراق به گونه

متفاوت خواهد بود. هرچه نرخ طبيعي  انداز گواهي قرض الحسنه پساز دورة مالي اول باشد آثار آن بر عرضه و تقاضاي 
بهره انتظاري براي دوره مالي دوم بيشتر باشد قيمت اوراق در دورة مالي اول افزايش خواهد يافت و بالعكس هر چه نرخ 

انتظاري براي دوره مالي دوم كمتر باشد قيمت اوراق در دورة مالي اول كاهش خواهد يافت. اين موضوع از طبيعي بهره 
هاي اقتصادي بسيار حائز اهميت است و از  هاي مناسب پولي جهت تثبيت فعاليت لحاظ بانك مركزي براي تنظيم سياست

اعتباري بانكها داشته باشد. يعني چنانچه بانكها توقع  شود تا انتظارات نقشي اساسي در كنترل رفتار طرف ديگر باعث مي
افزايش (يا كاهش) نرخ طبيعي بهره را در دورة بعد داشته باشند سياست افزايش (يا كاهش) عرضه اوراق را پيش 

بحران  گيرند. اين مكانيزم از لحاظ اقتصادي و با توجه به تغييرات نرخ طبيعي بهره در دوران رونق، شكوفائي، ركود و مي
  دامنة سيكل تجاري باشد. 35تواند عاملي براي كوتاه كردن هاي تجاري مي در سيكل

يابد. اگر نرخ  تفاوت زيادي نمي انداز معامله گواهي قرض الحسنه پسدر شرايط تورم مداوم و باثبات مكانيزم 
واهد داشت ولي چنانچه نرخ تورم تورم انتظاري در دو دورة اول و دوم يكسان باشد تورم در معامالت اوراق تأثيري نخ

هاي اول و دوم بيشتر يا كمتر از دورة ديگر باشد بايد انتظار داشت تا قيمت اين اوراق در بازارهاي  انتظاري در دوره
ثانويه متفاوت باشد. بدين ترتيب حاالت زير را مد نظر قرار دهيم. در حالتي كه با فرض ثابت بودن نرخ بهره متوسط نرخ 

تظاري در دورة اول كمتر از متوسط نرخ تورم انتظاري در دورة دوم باشد قيمت اوراق در دوره اول باالتر از تورم ان
قيمت اوراق در دورة دوم خواهد شد و اگر متوسط نرخ تورم انتظاري در دورة اول بيشتر از متوسط نرخ تورم انتظاري 

ت اوراق در دوره اول كمتر از قيمت اوراق در دورة دوم در دورة دوم باشد حالتي برعكس اتفاق خواهد افتاد و قيم
  خواهد شد.
گواهي قرض الحسنه ها و تسهيالت اعتباري نيز اثرات قابل توجهي در عرضه و تقاضا و قيمت  هاي بهره سپرده نرخ

ها و قرار  دورههاي اول و دوم براساس طول  در بازار ثانويه خواهند داشت كه ميتوان اثرات آنها را در دورهانداز  پس
  هاي پولي كرد. هاي مختلف سيكل تجاري از پيش بررسي نمود و اقدام به تنظيم سياست گرفتن در موقعيت
گواهي قرض الحسنه  معامالتارزي نيز همانند آثار پولي  انداز گواهي قرض الحسنه پس معامالتآثار پولي 

خواهد بود و بعالوه آن قابليت تثبيت عرضه و تقاضاي ارز را نيز در اقتصاد خواهد داشت و بانك مركزي  انداز ريالي پس
تواند از اين طريق اقدام به تنظيم و مديريت نرخ ارز نيز بنمايد و با تغيير عرضه ارزهاي مختلف نرخ برابري آنها را نيز  مي

كه مبالغ اسمي در دو دوره يك ارز و يا دو ارز باشد اثرات متفاوتي در  مدت متاثر سازد. اين ابزار در زماني براي كوتاه
تنظيمات ارزي و تثبيت نرخ ارز دارد. وقتي مبالغ اسمي در دو دوره يك ارز باشد تمهيدي براي تأمين ارز مورد نياز 

و چنانچه خريد  36رددگ خريدار در دورة دوم بوده و نوعي پوشش ريسك و مقابله با نوسانات آتي نرخ ارز محسوب مي
اوراق قرضه بدون رباي ارزي در دورة اول به يك ارز و بازپرداخت آن در دورة دوم به ارز ديگر باشد همين پوشش 

                                                                 
35 - Oscillation dampening 
36 - Hedging 
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ريسك تغييرات نرخ ارز را درباره ارز مورد نظر در دورة دوم خواهد داشت. به غير از بانك مركزي باقي خريداران 
  توانند از اين پوشش ريسك ارزي استفاده نمايند.  يز ميارزي ن انداز گواهي قرض الحسنه پس

يابد.  انداز بر نرخ ارز از طريق آثار پولي ايجاد شده به بخش ارزي تسري مي آثار انتشار گواهي قرض الحسنه پس
اي ه بدين شكل كه تغييرات عرضه پول داخلي در تقابل با عرضه ارز خارجي اثرات خود را از كانالهاي پولي و تفاوت

   37هاي بهره داخلي و خارجي در اقتصاد بر جاي خواهد گذاشت. ايجاد شده در نرخ

  انداز گواهي قرض الحسنه پسمعامالت بازار ثانويه 
) NSSSS(38به قيمت اسمي معين در سامانه سيستم تسويه اوراق بهادار غير ربوي انداز گواهي قرض الحسنه پس

يابد. صادر كننده اوراق زماني را براي  اي كه فاقد قيمت پايه باشد انتشار مي (بازار اوليه) به منظور فروش به روش مزايده
پايان مزايده در نظر گرفته تا پيشنهادات رقابتي خريداران به منظور خريد دريافت شود. در پايان زمان مزايده، اوراق بر 

شد. از آنجاكه صادركننده اين اوراق (فروشنده) هيچگونه  ه خريداران فروخته خواهد اساس قيمت پيشنهادي باالتر ب
هاي رقابتي پيشنهادي از سوي خريداران بر مبناي تقابل نرخ  قيمتقيمتي را كمتر از قيمت اسمي از پيش تعيين نكرده و 

هاي اول و دوم شكل  طبيعي انتظاري در دوره بهره و نرخ تورم مورد انتظار خريدار و فروشنده و يا به بيان ديگر نرخ بهره
، معامله از نظر شرعي نيز صحيح و فاقد شبهه ربوي است. اوراق دياب مي تمامي شرايط و اركان بيع تحققگيرد.  مي

) (بازار ثانويه) بصورت نقدي NSSSSتواند در سامانه سيستم تسويه اوراق بهادار غيرربوي ( خريداري شده مجدداً مي
سازوكار مبادالتي طراحي شده براي اين اوراق موجب كارايي بازار و همگرايي بازدهي اين اوراق با شود.  خريداري

  بازدهي بخش حقيقي خواهد شد.  
هاي فناوري اطالعات از جمله زير سيستم  مستلزم وجود زيرساخت انداز گواهي قرض الحسنه پسمعامالت 

NSSSS39، سامانه تسويه ناخالص )RTGS ،(40سامانه اتاق پاياپاي الكترونيك )ACH ،( سامانه تسويه اوراق بهادار
) و PKI، گواهينامه ديجيتالي و امضاي ديجيتالي IBAN(41)المللي (شبا) ( ، شناسه حساب بانكي بينالكترونيكي
داراي يكي از  بايست صرفاً هاي الكترونيك صادره كننده گواهي و امضاي ديجيتالي خواهد بود. خريداران مي دفترخانه
المللي (در صورت توافق) به منظور امكان  هاي معبتر ارزي بين هاي پذيرنده در شبكه شتاب و يا يكي از كارت كارت

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

NSSSS هاي پيشنهادي در دورة اول و دوم به فروش  قابل رهگيري است. اين اوراق در بازار ثانويه به باالترين قيمت
  رسند.  مي

                                                                 
پژوهشنامه  بيژن بيدآباد و مهناز ربيعي، رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ايران (ارزيابي مجدد و توسعة نظرية مقداري پول). - 37

  pdf-bahreh-arz-http://www.bidabad.com/doc/nerkhe.1  .96-67)، صفحات 32 ياپيپ )1(( 9، 1388 بهار ،اقتصادي
د علوم و تحقيقات، واح ،دانشگاه آزاد اسالميمهناز ربيعي، رابطة نرخ بهره و نرخ ارز در ايران، رسالة دكتري اقتصاد، به راهنمائي بيژن بيدآباد، 

  .1385تهران، 
38 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS)  
39  Real Gross Settlement System (RTGS)  
40  Automatic Clearing House (ACH)  
41  International Bank Account Number (IBAN) 
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