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  (BFS) امانی یت مالکمشار
   

   1دآبادیژن بیب
  
  
  دهکیچ

براساس روش  گذاران سپردهها،  تغییرات آتی قیمتریسک به منظور پوشش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از 
ت کمشارنمایند.  ،خرید مواد اولیه یا کاال براي تحویل در سررسید مشخص توانند اقدام به پیش مشارکت مالی امانی می

ن ارتباط دستورالعمها یو در ا است 3(PLS) راستین انیت در سود و زکمشار يدارکاز بان یسیستمریز 2(BFS) امانی یمال
با مفاد  يادیمشابهت ز در آن و قراردادها یکترونکال يارهاکار و سازوکگردش  يها هیالت و سازمان و روکیو تش

   .دارند PLS ینراست انیت در سود و زکمشار يدارکبانسیستم پایه مطرح در 
 یپول يبازارها ییاراکش یو افزاتواند در ثبات بازار  میه کشود  یاستفاده م امانت یگواه یابداع مال شیوهن یدر ا

افت یتال دریجید امانت یت گواهکمشارانجام این  يبرا )ننده منابعکن یتأمگذار ( سپرده. نقش مهمی ایفا نماید یو مال
 یگواهبا توجه به خصوصیات . باشد یقابل معامله مبه قیمت بازار نترنت یدر ا راستین یگواه هیه در بازار ثانوکد ینما یم

ان یدر پا د.ینما یم يریجلوگ یرواقعیغ ياغذک يل بازارهاکیاز تش و تمایز بارز و ماهوي آن از قراردادهاي آتی، امانت
تواند از بانک درخواست نماید تا  می است و موضوع قرارداد ياالکصاحب امانت  ین دارنده گواهیدوره مشارکت آخر

  تسلیم نماید. دارنده گواهیکاالي موضوع قرارداد را زیر نظر واحد امین بانک فروخته و وجه آن را به  ،مجري
  

  گواهی راستین، یاسالم يدارک، بانامانت ی، گواهPLS، راستین انیز ت در سود وکمشارسلف، سلم، : د واژهیلک
  

  مقدمه
اي خود و همچنین مصرف  رود، تولیدکنندگان براي خرید مواد اولیه و واسطه مت انتظار مییات آتی قوقتی نوسان

هائی دارند تا ریسک تغییرات قیمت برنامه اجرائی  هر دو نیاز به پوشش مورد نیازکنندگان براي خرید کاالي مصرفی 
تواند براي آن دسته از صاحبان دارائی  می BFSنی مصرف کننده را متأثر نسازد. تأمین مالی اما الگوي مصرفبنگاه یا 

خواهند منابع خود را بجاي اینکه به صورت پول نقد نگه دارند براي مدتی تبدیل به کاال نمایند ولی  مفید باشد که می
 یپولنابع مخواهند از این طریق قدرت حقیقی  مایل نیستند کاال را تحویل گرفته یا در انبار خود نگهداري نمایند بلکه می

هایی دارد که نیاز به منابع  در تأمین سرمایه در گردش بنگاه BFSتأمین مالی امانی از سوي دیگر خود را حفظ کنند. 
در زمان حرکات شدید  روشاین  .یابد کاربرد می براي تأمین مالی سرمایه در گردش و یا خرید کاال براي فروش دارند

تواند اقتصاد را به تثبیت سوق دهد. زیرا در  شوند می ازارهاي سرمایه متموج میهاي مالی و سیاسی که ب قیمت و بحران
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کند و  زمان تغییرات شدید قیمت یا انتظارات تغییرات قیمتی بازدهی منابع در بازارهاي مختلف سرمایه شروع به تغییر می
را حفظ یا بازدهی بیشتري را  آنحقیقی منابع خود را از یک بازار به بازار دیگر منتقل تا قدرت  ،صاحبان منابع مالی

زمینه در این راستا  (BFS)زیرسیستم تأمین مالی امانی گردد.  ثباتی بیشتر بازارها می بدست آورند. این عمل خود باعث بی
هاي اقتصادي و  اي و مصرفی و مشارکت آنها در فعالیت گذاران و خریداران مواد اولیه و واسطه سپردهرا براي پوشش 

کاالي تولیدي بنگاه را  5گذار بدین ترتیب که سپردهآورد.  هاي متنوع فراهم می گذاري در زمینه سرمایه 4هاي طرح
شود تا در سررسید کاالي مزبور یا وجه آن را  ، مجري متعهد می6نماید و در عوض پرداخت منابع به مجري خرید می پیش

گذار بر تعهدات مجري در طول  نک در این بین از طرف سپردهبا PLSاداره  7حد امیناگذار عودت نماید. و به سپرده
  نماید.  العمل دریافت می گري مالی خود حق نماید و در اجراي وظیفه واسطه دوره قرارداد نظارت می

 (PLS) 9از بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 8سیستمیبه عنوان زیر (BFS)مالی امانی (مشارکت) تأمین 
هاي گردش کار و سازوکارهاي الکترونیک و  این ارتباط دستورالعمها و تشکیالت و سازمان و رویه باشد و در می

ي مربوطه، مشابهت بسیار زیادي با مفاد مطرح در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین دارند و ها فرمقراردادها و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

هاي اقتصادي مجري است که تحت برنامه منسجم و مشخص، در زمان محدود و با کیفیت، شرایط و هزینه معین به  طرح: مجموعه فعالیت 4
 شود. ي مشارکت در سود و زیان راستین به بانک ارائه میقصد انتفاع براي تأمین مالی در قالب بانکدار

گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی داراي مقدار معینی نقدینگی (وجه نقد) متقاضی مشارکت مالی در محصوالت بانکداري مشارکت در  سپرده 5
) نسبت به خرید گواهی راستین یکی از سود و زیان راستین که از طریق مراجعه به بانک (اعم از فیزیکی یا مجازي و در فضاي اینترنت

 کند.  محصوالت بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین اقدام می
نامه اقتصادي خود را به منظور تامین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح در قالب  مجري: شخصی است حقیقی یا حقوقی که طرح 6

گذار مراحل اجراي  کند و پس از اقدام بانک در جهت مشارکت وي با سپرده ه بانک معرفی میبانکداري مشارکت در سود و زیان راستین ب
سازد. مجري عالوه بر اهلیت قانونی، مالی، فنی و اجرایی باید از سایر امکانات و توانائیهاي الزم براي مشارکت و  طرح را تا پایان عملیاتی می
 اجراي طرح برخوردار باشد.

را به نمایندگی از طرف بانک درخصوص حسن  PLSدي است که امور نظارتی فرآیندهاي مشارکت در سود و زیان راستین واحد امین: واح 7
هاي اعالم شده، نحوه تخصیص منابع و چگونگی مصرف بهینه آنها،... را با استفاده از  اجراي طرح، کنترل عملیات اجرایی در مقایسه با برنامه

 صورتهاي مالی و نظارت بر تحویل طرح به عهده دارد. شاخصهاي کلیدي و رسیدگی به
هاي تأمین مالی مشخص با هدف تأمین منابع نیازهاي مالی خاص و یا خدمات  هاي مشارکت در سود و زیان راستین: اشاره به روش زیرسیستم 8

کلی سیستم پایه بانکداري مشارکت در سود هاي بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین تحت قواعد و ضوابط  خاص مالی دارد. زیرسیستم
  .باشند می) PLS(و زیان راستین 

 يگذاران در سود و زیان طرحها مشارکت سپرده در بانکداري راستین است برايفعالیتی  )PLS(مشارکت در سود و زیان راستین  9
سازي بانکداري بدون ربا مبتنی بر اصول اخالق  پیادههاي اقتصادي بر مبناي نرخ بازدهی حقیقی طرح و به منظور  گذاري و فعالیت سرمایه

  اسالمی. 
گذار را به  ایی سپرده گذار منابع سپرده : واحدي است که به نمایندگی از طرف سپردهPLSبانک در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 

شود.  گذار و بانک و مجري تقسیم می صله، بین سپردهدهد و طبق قراردادهاي مشخص سود یا زیان حا متقاضیان منابع اعتباري تخصیص می
گذاران را به درخواست ایشان  گذاران نموده و منابع سپرده بانک در ازاي دریافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مدیریت سرمایه به سپرده

گذاران گواهی راستین مربوط  در عوض به سپرده نماید و گذاري می در یکی از محصوالت بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، سرمایه
گذار بوده و در این راستا  گذار موظف به حفظ حقوق سپرده نماید. بانک به عنوان وکیل سپرده به نوع تأمین مالی بکار گرفته شده تسلیم می

 باید کلیه امکانات تخصصی خود را براي حفظ منافع وي بکار برد. 
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توان در گزارشات تفصیلی بانکداري  ه است را میبه آنها اشاره شدزیرسیستم لذا بسیاري از موارد الزم که در این 
   10یافت. PLSمشارکت در سود و زیان راستین 

هاي دیگر بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، بانک  همانند زیرسیستم» (BFS)تأمین مالی امانی «در 
گذار،  در مقام وکیل یا عامل سپردهالعمل و  واسطه وجوه با دریافت حق به عنوانتواند دولتی یا خصوصی باشد. بانک  می

گذار زمینه الزم را براي مشارکت منابع  کارمزد دریافت نموده و در عوض ضمن ارائه خدمات مدیریت سرمایه به سپرده
  آورد.  فراهم می مجري گذاري  وي در فعالیت سرمایه

 11هاي راستین بدیعی نظیر گواهیابزارها و ابداعات مالی از  PLSدر بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 
در نقش مهمی ها و ایجاد بازار ثانویه معامالت گواهی راستین  شود و بانک با صدور و ارائه این نوع گواهی استفاده می

خواهد کرد. با استفاده از زیربناي مشارکت در سود و زیان  فافعال نمودن و افزایش کارایی بازارهاي پولی و مالی ای
گذاران  قابل اجرا بوده و با صدور گواهی امانت شرایط جدید مشارکت سپرده» (BFS)تأمین مالی امانی «، (PLS)راستین 

  آورد. هاي اقتصادي فراهم می را براي طرح
  

  بیع سلف و بیع سلم
 و آن 13. بیع سلم مترادف بیع سلف12آمده است کردناطاعت  و پرداخت، قبول کردن سلم در لغت به معناي پیش

الذمه است.  فی مبیع مؤجل و کلی لیشود و نقداً و در هنگام انعقاد بیع پرداخت میمعامله ثمن بها یا ت که در آن بیعی اس
که اگر از وجه خریدار به موضوع بیع نگاه شود  14استپیش خرید یا پیش فروش به عبارت دیگر بیع سلف یا بیع سلم 

در بیع سلم انتقال مالکیت مبیع در زمان  15شود. روش تلقی میف خرید و اگر از وجه فروشنده به آن نظر شود پیش پیش
تیا سلم بیع سلف در نه در زمان انعقاد بیع. و گیرد  تسلیم آن صورت می دار است لیکن بهاي  برخالف بیع نسیه، کاال، مد

ت. به عبارتی این بیع گردد پرداخت می يآن نقد شود تعریف می دار به بهاي نقد معامله کاالي مد.  
شود بهاي آن یا کاال است یا پول. فروختن کاالي سلف  آنچه به سلف فروخته میدانند.  میجایز را  بیعفقها این 

فروختن  همان بیع نسیه است. آنچه که شبهه دارد فروختن پول سلفی در ازاي کاالجایز است.  در ازاي پول به اتفاق همه
فروختن پول سلفی در ازاي باشند است. همینطور  از یک جنس میوقتی که هر دو کاالي سلفی در برابر کاالي نقدي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  قابل دسترس است. http://www.bidabad.comسایت  وببخش بانکداري راستین  دردر سود و زیان راستین مستندات بانکداري مشارکت  10
است که در سیستم پایه یا  PLSهاي طراحی شده در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  هاي راستین: نام مجموعه گواهی گواهی 11

هاي راستین با توجه به وجه  شوند. گواهی تعریف و صادر می PLSهاي آن طبق ضوابط بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  مزیرسیست
نام بودن، قابل انتقال به غیر، قابلیت  بی شوند. نظارتی واحد امین بانک بر نحوه عملیات مجري متفاوت از اوراق و با پیشوند گواهی منتشر می

، درآمدزا بودن معامالت براي بانک، تعیین قیمت برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا (بازار گواهی راستین) در بازار ثانویه مجازي خرید و فروش
از جمله ، مشتریانبودن و حقیقی یا حقوقی بودن خصوصی یا دولتی ، امکان با آخرین مالک گواهی اي دورهتسویه  گواهی راستین،در بازار 

 شود. هاي راستین زیر نظر واحد امین بانک انجام می تسویه یا تبدیل گواهیها داراي آن هستند.  گواهین ایخصوصیاتی است که 
  .1091ص ،2، چاپ اول، جلد 1384طاهري، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر،  انصاري، محمدعلیمسعود  12
  .978ص ،2، چاپ اول، جلد 1378تهران، کتابخانه گنج دانش،  مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جعفري لنگرودي، محمدجعفر  13
  .42، ص4، قم، دفتر انتشارات اسالمی، جلد 7و  6حقوق مدنی  ،طاهري اهللا حبیب 14
 .174، ص1، چاپ دهم، جلد 1387کاتوزیان، عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ناصر  15
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هاي انعقاد عقد و تحویل یکی باشند دیگر این عقد بیع نیست بلکه  زیرا اگر ارزش هردو در زمان جایز نیستنقد پول 
  تنزیل و ربا دارد.ورود به حریم قرض است و اگر این دو ارزش متفاوت باشند شبهه 

-  فیه) (مسلم مورد معاملهو طرفین  توافق (ایجاب و قبول) والیه (بایع) و مسلم (خریدار)  لممسیعنی  طرفین معامله
عین، جنس، نوع، وصف، مقدار، میزان،  .سه رکن اصلی بیع سلم هستند -نه عین معینو باشد  16الذمه فی باید کلیکه 

اي باشد که  فیه نباید بگونه مسلمعالوه بر این  17د.معین باشنفیه در بیع سلم باید  مسلمثمن، اجل و مکان و امکان تحویل 
، ثمن ممکن سلم در بیع موجب ربا گردد. اگر جنس مبیع و ثمن یکسان و میزان آن متفاوت باشد متضمن ربا خواهد بود.

شود بیع سلم فقط نسبت به همان بخش  پرداختدرصورتی که تنها بخشی از ثمن  18است عین خارجی یا مال کلی باشد.
 خیار تعذر تسلیمتحت عنوان درصورتی که فروشنده در تسلیم مبیع تأخیر نماید، خریدار اختیار فسخ بیع را  حیح است.ص

   دارد.
بیع سلم صحیح  ،داشته استطلب باشد که خریدار، پیش از عقد بیع از فروشنده  طلبیچنانچه ثمن در بیع سلم، 

باشد صحیح تواند  میپرداخت ثمن به صورت اعتباري نیز لذا د. شو می باشد و به محض انعقاد بیع، دین فروشنده ساقط می
در قانون مدنی به لزوم دادن ثمن هنگام . تواند طلبی که از بدهکار دارد را به عنوان ثمن معامله قرار دهد خریدار می و

دهد  به طرفین اجازه می 19انون مدنیق ثمن هنگام عقد شرط صحت این بیع نیست.پرداخت  و لذاانعقاد بیع اشاره نشده 
  براي تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن موعد تعیین نمایند. 

اند هرچند  تحویل تشکیک کردهخریداري شده قبل از رسیدن اجل سلفی فروختن کاالي برخی از فقها نسبت به 
ت برخی  عاو برخی بر صحت بر عدم صحیل گرفتن کاال به پس از اجل و پیش از تحو سلف. فروش کاالي اند نموده اد

اند و  را برخی مکروه دانسته. فروختن کاال قبل از تحویل استبه دیگري، محلّ اختالف شمرده شده ولی فروشنده جایز 
  اند. موزون باشد دانسته یاکه مکیل  یبه کاالی و برخی هطعممختص ا برخی، کراهت را

  دهد: را اینگونه توضیح می 20فسل قانون عملیات بانکی بدون ربا معامالت نامه فصل دوم آئین
  )ضوابط شرعی توجه به (با باشد. نقدي محصوالت تولیدي به قیمت معین می منظور از معامله سلف پیش خرید ـ40 ماده

تولیدي، اعم از اینکه  واحدهاي گردش ایجاد تسهیالت الزم جهت تامین سرمایه در توانند، به منظور بانکها می ـ41 ماده
 بدرخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش بنا  حقوقی باشد منحصراً متعلق به شخص حقیقی و یا دهامالکیت این واح

  .تولیدي آنها بنمایند محصوالت خرید

مگر اینکه مبیع قبل  باشند ممنوع می پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل بانکها از فروش محصوالت تولیدي ـ42 ماده
  .باشد دهاز سررسید به بانک تحویل ش

اینگونه  مجاز است که طبق قرارداد، توسط بانکها درصورتی خرید محصوالت واحدهاي تولیدي، پیش -43 ماده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

که صادق بر افراد عدیده باشد مثل گندم و جو که هر یک داراي مصادیق بسیاري در خارج الذمه مالی است  فی کلی دنی،مانون ق 351ماده  16
 هستند.

 .367، چاپ اول، ص1382خانه گنج دانش،  جعفري لنگرودي، فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتابمحمدجعفر  17
  .455، چاپ سوم، جلد اول، ص1340امامی، حقوق مدنی، کتابفروشی اسالمیه، حسن  18
بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که براي تسلیم تمام یاقسمتی از مبیع یا براي تادیه تمام یا انون مدنی: ق 341هماد 19

  قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
 .27/9/1362 ،وزیران هیئت 81962تصویب نامه شماره ) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره نامه فصل دوم آئین 20
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 :محصوالت

 .شود کننده تولید الف ـ توسط واحد درخواست

فساد در فاصله تحویل و  اقدامات احتیاطی الزم جهت جلوگیري از اینکه امکان (مگر ب ـ سریع الفساد نباشد.
 )باشد وجود داشته وشفر

  .ج ـ سهل البیع باشد

 حاصل نماید که که هنگام پیش خرید بانک اطمینان موضوع بند ج آن است »سهل البیع« منظور از عبارت تبصره ـ

  .است سهولت قابل فروش محصوالت تولیدي مورد معامله در سررسید تحویل به

بینی  جمله پیش از تعیین قیمت ا با توجه به عوامل موثر درتوسط بانکه قیمت پیش خرید محصوالت تولیدي ـ44 ماده
قیمت پیش خرید نباید از  تعیین خواهد شد. در هر حال، و همچنین سود بانک قیمت فروش آنها در سررسید تحویل

 .در زمان انجام معامله بیشتر باشد اینگونه محصوالت قیمت نقدي

قرارداد مربوط  رعایت نمایند و در محصوالت تولیدي موارد زیر را دیبانکها مکلفند در معامالت پیش خر -45 ماده
 : ملحوظ دارند

 .باشد بنحوي که مشخص کننده قیمت قبیل محصوالت الف ـ تعیین مشخصات اصلی این

 .انجام معامله خرید شده به فروشنده در زمان خرید محصوالت پیش ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش

 .تحویل ج ـ تعیین تاریخ

  .معامله مشخصات متعارف محصوالت مورد تعداد، وزن و سایر تعیین مقدار، د ـ

 .شده محصوالت پیش خرید ه ـ تعیین محل تحویل

محصوالت به بانک (از  باشند که زمان تحویل می خرید محصوالت تولیدي بانکها درصورتی مجاز به پیش ـ46 ماده
  .ننماید از یکسال تجاوز باشد مشروط بر اینکه بهرحال دوره تولید معادل یک حداکثر) تاریخ انجام معامله

 
  )BFSتامین مالی امانی (زیرسیستم 

شخصیت حقیقی یا حقوقی  باتواند تولیدکننده یا بازرگان  ، متقاضی منابع مالی که می(BFS) در تامین مالی امانی
کاال براي سرمایه درگردش تولیدي یا باشد درخواست تجهیز منابع مالی براي خرید مواد اولیه یا کمکی یا واردات 

بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین به بانک  22سیستم پایهطبق ضوابط  21نامه بازرگانی خود را طی یک طرح
  نماید. تسلیم می

طرحنامه در تأمین مالی امانی حاوي اطالعات ارزش روز کاال و میزان و مدت منابع مورد نیاز مجري و ابعاد فنی، 
مجري موظف است براي درخواست مشارکت طرحنامه خود را منطبق با باشد.  و اقتصادي طرح مجري می مالی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

ها و بررسی و  اي است حاکی از مجموعه اطالعات الزم و مورد نیاز در خصوص مشخصات طرح پیشنهادي و بیانگر تحلیل نامه: نوشته طرح 21
هاي مختلف اقتصادي، فنی و مالی و مانند آن که توسط مجري تهیه و به همراه اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانونی  توجیه طرح از جنبه

بانک  PLSشود و پس از بررسی و در صورت تصویب نهایی توسط واحد ارزیابی اداره  رسی و اتخاذ تصمیم به بانک ارائه میالزم براي بر
 سندي است که مفاد آن در هر صورت به طرفیت مجري قابل استناد است. 

کلی بانکداري مشارکت در سود و زیان اشاره به فرآیند اصلی و قواعد و ضوابط  ):PLS(سیستم پایه مشارکت در سود و زیان راستین  22
  دارد.  )PLS(راستین 
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استانداردهاي الزم به بانک ارائه دهد. مستندات طرحنامه پس از تأیید و تصویب واحد ارزیابی به طرفیت مجري قابل 
 ا در انجام طرحهاي مربوطه اثبات نماید.مجري باید با ارائه مستندات الزم توانایی خود ر  استناد خواهد بود.

پس از بررسی به و بانک در صورت تأیید اهلیت و توانائی فنی مجري و طرح، در ابتدا طرح را ارزیابی نموده 
گذاران معرفی و با فروش  نماید. بانک طرحنامه مجري را پس از تأیید به سپرده گذار قبول می نمایندگی از طرف سپرده

هاي الزم تحت نظر واحد  گذاران، منابع الزم را براي انجام عملیات مشارکت تجهیز و با نظارت ه سپردهگواهی امانت ب
  در این روش بانک واسط مالی است.دهد.  امین بانک در اختیار مجري قرار می

ري تدارك مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز براي انجام عمل طبق قرارداد بر عهده مج
توجیه فنی،  23نامه مشخص و معین شده باشند و واحد ارزیابی باید از قبل در طرحمنابع کلیه موارد مصرف  خواهد بود.

 تواند طبق طرحنامه منابع دریافتی از بانک را در موارد مختلف نظیر: مجري می. مالی و اقتصادي آن را تأیید کرده باشد
قطعات و  مواد اولیه اصلی و کمکی، خرید حقوق و دستمزد پرسنل بنگاه، شسرمایه در گرد، و متغیر ثابتهاي  هزینه

تواند با منابع در  مجري می. مصرف کند تأمین منابع الزم براي خرید و فروش کاالو وارداتی و  داخلی یدکی مصرفی
ولی در سررسید باید به  اختیار گرفته به کرات کاالي موضوع قرارداد تأمین مالی امانی را تولید یا خریداري و بفروشد

میزان معین شده در قرارداد کاالي مزبور را براي تحویل به مشتري آماده داشته یا قیمت آن را به دارنده گواهی امانت 
  بپردازد.

تواند براساس عقد جعاله یا سلف با مجري قرارداد منعقد نماید. مدت انجام تسویه  در تأمین مالی امانی بانک می
سال است. طرفین ملتزم و متعهد هستند که کارمزد بانک را طبق  1از تأمین مالی امانی حداکثر  مطالبات ناشی

هاي بانک پرداخت نمایند و بانک قبل از تسویه حساب با طرفین کارمزد خود را برداشت و با  دستورالعمل دریافتی
  نماید. گذار و مجري تسویه حساب می سپرده

ق کافی طبق دستورالعمل مربوطه را تهیه و هنگام عقد قرارداد به بانک ارائه مجري موظف است تضمینات و وثائ
اي استفاده  حسب مورد و در صورت وجود مصداق عملیاتی با تأیید واحد ارزیابی از پوششهاي بیمههمچنین  دهد.
بسته به ادوار تولید  نامه مجري باید کاالي موضوع قرارداد را در مقاطع مختلف و مشخص زمانی مندرج در طرح .شود می

  یا خرید و فروش در انبار خود داشته باشد.
مجري موظف است کلیه عملیات مالی خود را همراه با توضیحات کافی بر اساس استانداردهاي حسابداري مورد 
قبول مرجع رسمی معرفی شده از طرف سازمان حسابرسی تهیه و بر اساس دستورالعمل تدوین شده از طرف بانک در 

است همکاري الزم با واحد امین بانک یا شرکتهاي نظارتی واحد  مکلفاطع مقرر به واحد امین بانک ارایه نماید و مق
بانک  PLSکلیه عملیات اجرائی طبق قرارداد و زیر نظر واحد امین اداره  امین مشخص شده از طرف بانک داشته باشد.

مات نظارت بر طرحهاي تأمین مالی امانی بر اساس دستورالعمل شود. استانداردها و الزا تماماً توسط مجري انجام می
  باشد. استانداردها و الزامات نظارت در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین می

گذار از طریق بانک به  کاال یا وجه آن را در صورت درخواست سپرده ،گردد تا در سررسید مجري مکلف می
  نماید.  گذار پرداخت می گذار را پس از کسر کارمزد بانک به سپرده منابع سپردهوي تحویل نماید و بانک منافع و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 سنجد. بانک که با بررسی توانائی و اهلیت مجري و طرحنامه، امکان اجراي طرح را می PLSواحد ارزیابی: واحدي است در اداره  23
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دارنده  نیآخربه غیر بفروشد و یا انتقال دهد.  24تواند گواهی خود را در بازار گواهی راستین گذار می سپرده
طبق  کجایو به صورت  یاهمزبور صرفاً به فرد دارنده گو يکاال لیمعامله بوده و تحو دمور يصاحب کاال امانت یگواه

از  شیدو هفته پ امانت ی. نماد امکان معامله گواهدیخواهد گرد لیکننده، تحو دیدستورالعمل مربوطه در محل تول
را نخواهد  ریبه غ یفروش گواه ایامکان انتقال و  گرید یشده و دارنده گواه رفعالیغ ینترنتیقرارداد، در سامانه ا دیسررس

را خواهد داشت و در صورت مشاهده  مجريکاال از  افتیمدت فرصت مراجعه و در نیا یدر ط یداشت. دارنده گواه
شده  نییبه مراجع تع يدعوو  تیهفته فرصت طرح شکا کیبا قرارداد، بر اساس دستورالعمل مربوطه  رمنطبقیموارد غ

  را خواهد داشت. مربوطه در دستور العمل
بانک درخواست نماید تا مجري زیر نظر واحد امین بانک اقدام به تواند از  آخرین دارنده گواهی امانت می

فروش کاالي موضوع گواهی نموده و سپس مبلغ آن را از طریق بانک و پس از کسر کارمزد بانک به دارنده گواهی 
   مسترد دارد.

و زمان تحویل مدت قرارداد با توجه به موضوع قرارداد و شرایط مربوطه، مراحل انجام کامل عملیات قرارداد 
و  مدت قرارداد در تأمین مالی امانی قابل تمدید نخواهد بود گردد. کاال طبق طرحنامه تحت نظارت بانک تعیین می

نامه جدید و  درخواست مجري براي افزایش منابع قابل قبول نیست. تأمین مالی الزم براي افزایش سرمایه از طریق طرح
قراردادهاي  هاي امانت جدید میسر خواهد بود. ن مالی امانی و با صدور گواهیگذار جدید به موضوع تأمی ورود سپرده

هاي بانکداري مشارکت در سود و  تأمین مالی امانی به شرط ارائه مدارك مستند درباره تأخیر و براساس دستورالعمل
  .باشد هاي مربوطه قابل تمدید می زیان راستین با تأئید واحد امین و مالحظات دستورالعمل

هرگونه تاخیر در اجراي زمانبندي طرح مستلزم رعایت مفاد دستورالعملهاي بانکداري مشارکت در سود و زیان 
باشد. مجري متعهد است منابع احصاء شده از سپرده گذار از طریق بانک را طبق قرارداد  راستین در این ارتباط می

ید. مجري مجاز نیست فارغ از چارچوب قرارداد مشخص منبعث از تیپ قراردادهاي بانک صرف وظائف محوله بنما
 هاي دیگر بدون نظر بانک استفاده نماید. منابع مالی مورد نظر را در زمینه

تواند از محل تضمینات و وثائق اخذ شده اقدام به  در صورت عدم ایفاي تعهدات مجري در سررسید، بانک می
یکی و مالی خود در ارتباط تأمین مالی امانی را شخصاً به مجري موظف است کلیه عملیات فیز وصول مطالبات نماید.

واحد امین گزارش و در صورت تایید امین مجاز خواهد بود تا نسبت به سایر عملیات مرتبط اقدام نماید. در صورت بروز 
زوم از هرگونه وقفه، تخلف، سلب صالحیت مجري و یا هر اشکال دیگري، واحد امین موضوع را بررسی نموده و عندالل

با توجه  دارد. گذار را معمول می عملکرد مجري بازدید بعمل آورده و اقدامات مقتضی جهت حفظ مصالح و منافع سپرده
به ماهیت تأمین مالی امانی، درصورت اطالع از توقف یا ورشکستگی مجري، فوراً صورت وضعیت محل سرمایه را تهیه 

گردد. بانک به میزان سهم الشرکه  ه حساب مراتب پیگیري میضرورت تحویل آن به بانک را متذکر وتا تسوی و
و وثائق زیر نظر واحد امین بانک، با سپرده گذار تسویه خواهد نمود. مجري متعهد  کاالگذار پس از فروش  سپرده

حق و  گردد ضمن قراردادهاي تأمین مالی امانی، حق فسخ قرارداد تا تسویه کامل را از خود سلب و ساقط و به بانک می
اختیار و وکالت بالعزل دهد و همچنین براي بعد از فوت، بانک را وصی خود قرار دهد تا بانک به تشخیص خود و در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

هاي راسـتین و اوراق بهـادار    دهندگان گواهی کنندگان و انتقال سیستم مبتنی بر وب تسویه حساب معامله )RCM(سامانه بازار گواهی راستین 24 
  بدون ربا در بانک مشارکت در سود و زیان راستین است.
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صورت اقتضاء و با مراجعه به محل مورد مشارکت و یا هر محل دیگري از اموال موضوع مشارکت بازدید و عنداللزوم 
گذار اقدام  به فروش آن و وصول ثمن و پرداخت سهم مجري و سپردهاموال مزبور را توقیف و یا از محل خارج و نسبت 

نماید و همچنین است حق و اختیار برداشت از کلیه حسابهاي بانکی مجري به منظور ایفاي تعهدات مجري ناشی از 
  شود. قرارداد که توسط مجري هنگام عقد قرارداد به بانک اعطاء می

و فرآیندهاي مربوطه و همچنین  PLSري مشارکت در سود و زیان راستین با توجه به مفاهیم مورد عمل در بانکدا
و نیز وظایف تعیین شده براي بانک،  BFSسازي تأمین مالی امانی  هاي تدوین شده جهت پیاده ضوابط و دستورالعمل

 PLSتین در بانکداري مشارکت در سود و زیان راس هاي دستورالعملطبق گذار و مجري، ساختار و تشکیالت  سپرده
 باشد.  می

  
  تحویل کاال در مشارکت مالی امانی فرآیند

قرارداد به دارنده  را طبقهمانطور که ذکر آن رفت در سررسید مجري ملزم است کاالي موضوع طرحنامه 
 تواند از بانک درخواست نماید تا کاالي مزبور زیر نظر واحد امین گواهی امانت تحویل نماید. دارنده گواهی امانت می

مراحل در این فرآیند ماال در تحویل بانک توسط مجري به فروش رسانده و وجه آن به دارنده گواهی پرداخت شود. 
  افتد: زیر اتفاق می

 .دهدمی قرار گذار سپرده اختیار در و صادر امانت گواهی و دریافت را منابع گذار سپرده از بانک - 1

 .گذاردمی مجري اختیار در و تجهیز وي براي را منابع مجري، با قرارداد طبق بانک - 2

 ف است تا در سررسید به میزان مقرر در قرارداد کاالي مزبور را درلمک و نموده یا خرید کاال تولید به اقدام مجري - 3
  .دهد قرار گذار سپرده اختیار
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  فروش کاال و پرداخت منابع در مشارکت مالی امانی  فرآیند

  :چنانچه دارنده گواهی امانت وجه کاالي موضوع قرارداد را بخواهد در این صورت
 .دهدمی قرار گذار سپرده اختیار در و صادر امانت گواهی و دریافت را منابع گذار سپرده از بانک - 1

 .گذاردمی مجري اختیار در و تجهیز وي براي را منابع مجري، با قرارداد طبق بانک - 2

ف است تا در سررسید به میزان مقرر در قرارداد کاالي مزبور را زیر لمک و نموده یا خرید کاال تولید به داماق مجري - 3
  .دهد قرار بانک اختیار رساند و منابع آن را دربنظر واحد امین بفروش 

  نماید.  گذار با وي تسویه حساب می بانک با پرداخت به سپرده - 4
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  بزار مشتقه متعارف در بازارهاي مالی جهانا

باشند که  میی یا دارای کاالی مشتق از یک ارزشمبین شود که  می گفتهبه نوعی از قراردادهاي مالی  25ابزار مشتقه
دهاي قرارداابزارها یا  دیگر باشد. هاي یا داراییارز تواند سهام، کاال، نرخهاي بهره،  میشود و  گفته میدارایی پایه به آن 
تعریف  29تعویضیقراردادهاي و  28قراردادهاي اختیار معامله ،27هاي آتی پیمان ،26آتیهاي امروزه در قالب قرارداد مشتقه

  هاي خاص دارند. شوند که هرکدام انواع مختلف و ویژگی می
  

  قرارداد آتی
ر آینده و با قیمت در زمان معین دمشخص مبتنی بر خرید یا فروش دارایی است اي  توافقنامه 30قرارداد آتی

با کیفیت یا دارایی  یک کاال عینو قیمت م مشخص یدر تاریخ تاکنند  تعهد می ینقرارداد آتی طرفدر . مشخص
خریدار که نموده و از این طریق نگرانی که طبق ضوابط قرارداد عمل  شوند می را مبادله نمایند. دو طرف متعهد مشخص

در  ي آتی. قراردادهاگردد مرتفع می کاهش یابد فروشنده که قیمت کاال انیافزایش یابد و نگرقیمت کاالدر آینده 
ند. در نمای جلوگیري میدر آینده ها شدید قیمت کاال اتنوساناز گیرند و به نوعی  یا بورس انجام میو بازارهاي رسمی 

ه اي به عنوان وجه تضمین حسن معامله ودیع ینشود ولی طرف تا زمان تحویل پرداخت نمی دارایی پایه مبلغ، آتی قرارداد
 مقررکنند، متعهد شوند، در تاریخ  میافرادي که مبادرت به خرید قرارداد آتی سپارند.  انجام قرارداد به اتاق پایاپاي می

اصطالحاً در موضع و دارایی پایه را تحویل بگیرند،  شود نامیده می 32یا زمان تسویه حساب نهایی 31سید قراردادرکه سر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

25 - Derivatives 
26 - Futures 
27 - Forwards 
28 - Options 
29 - Swaps 
30 - Future contract 
31 - Delivery date 
32 - Final settlement date 
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منعقد کننده قرارداد فروش یا کسی که باید کاال را در موعد مقرر موقعیت گیرند و به  میقرار  33خرید معامالتی
   .باشد بازار ثانویه میدر  غیربرخی قراردادهاي آتی قابل واگذاري به  .گردد اعمال می 34بفروشد

  
  پیمان آتی

شود و پیمان آتی در  بورس معامله می آتی در قراردادبا این تفاوت که  شبیه قرارداد آتی است 35پیمان آتی
که برخالف بورسها  شوند تشکیل میبازارهاي بورس  حاشیهدر  36برپیشخوانبازار شوند.  می معاملهبرپیشخوان بازارهاي 

ه ب معموالًدر این نوع قرارداد سازند.  اي معامله گران را به هم مرتبط می ارتباطات تلفنی و رایانه و با دارندنمکان معینی 
  د.گرد سررسید پرداخت می هنگام در زمان تحویل کاالقرارداد معامله کل مبلغ  یناعتبار طرف دلیل

که به نحوي محاسبات بهره در طول  شاخص سهامقرارداد آتی فروش استقراضی سهام یا بسیاري بر این نظرند که 
استصناع یا مانند اوراق سفارش ساخت دیگر  شود ولی ابزار وارد حریم ربا می گردد گذاري آنها دخیل می زمان در ارزش

از که مبتنی بر محاسبه نرخ بهره در طول زمان باشند شکل هر ابزار مورد نظر به  گیرند. مسلماً در این مقوله جاي نمی
آن است که قرارداد آتی از این لحاظ دو نگاه به قرارداد آتی وجود دارد. یکی . خواهند شداشکال  دچار یلحاظ فقه

فروشد فروشنده مقدار مشخصی کاال را که در سررسید معینی تحویل خواهد داد، مییعنی بیع کالی به کالی است. یک 
کند. در این معامله پول در آینده  و خریدار هم آن کاال را که در تاریخ مشخصی تحویل خواهد گرفت، خریداري می

شائبه بیع شود.  می بیع کالی به کالیمشمول ، رفته شوددر نظر گشود. چنانچه قرارداد آتی را به این مفهوم تحویل داده می
دار است و  کالى به کالى یا دین به دین در آن است. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند و در نسیه، ثمن مدت

محاسبات دریافت و و لذا نرخ بهره وارد  دار هستند. دارد و در کالى به کالى، هر دو طرف مدت در سلف، مثمن، مدت
  .شود میبنابراین اگر دو طرف معامله با عقد، موجل شوند کالى به کالى گردد.  پرداخت می
شود تا در آینده  گیرد، بلکه تعهد به بیع است، به این معنا که یک نفر متعهد میبیعی صورت نمینگاه دوم  در

موعد شود تا در  هم متعهد می دیگرطرف مقابل  دربفروشد. به طرف دیگر مقدار مشخصی کاال را به قیمت مشخصی 
مقدار مشخصی کاال را به قیمت مشخصی خریداري کند. به عبارت دیگر فقط دو تعهد با یکدیگر مبادله مشخص 

   شوند. می
بیع  از مصادیقاند که  دار دانسته دار در مقابل مبلغ مدت فقهاي اهل سنت معامله آتی و قرارداد آتی را فروش مدت

معامله آتی از نظر حقوقی باشد.  این ابزار به شرط عدم استعمال نرخ بهره بیع مؤجل میی به کالی است. در حالی که کال
  گردد. است و نوعی سفارش خرید محسوب میعبارت از تعهد به فروش در مقابل تعهد به خرید 

  
  اختیار معامله

معامله در این . 38و اختیار فروش 37اختیار خرید ند:گرد میقرارداد اختیار معامله بطور کلی به دو دسته تقسیم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

33 - Long position 
34 - Short Position 
35 - Forward contracts 
36 - Over–The–Counter market (OTC) 
37 - Call option 
38 - Put option 
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حق اختیار خرید یا فروش یک دارایی پایه را با یکدیگر  41یا فروشنده اختیار معاملهو  40اختیار ناشرو  39اختیاردارنده 
تاریخ  تان دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معینیست تا لزم م لیومحق است  یک اختیار خریددارنده . نمایند معامله می

دارایی موضوع قرارداد را با قیمت  محق است تایک اختیار فروش شکل دارنده به همین و  .یداري نمایدمشخص خر
. و تاریخ مشهور است 43یاتییا قیمت عمل 42قیمت توافقیبه قرارداد  درذکر شده تاریخ مشخص بفروشد. قیمت  تامعین 

 47اروپایی موسوم به اختیار خرید یا فروش .شود فته میگ 46یا تاریخ اعمال 45یا سررسید 44ر در قرارداد تاریخ انقضاوذکم
در هر زمانی قبل از تاریخ  48آمریکایی موسوم به اختیار خرید یا فروشو  فقط در تاریخ سررسید قابلیت اعمال دارد

تواند چند  که میمشهور است  49برمودانبه نام اختیار معامله اختیار معامله نوع دیگري از  .هستندقابل اعمال نیز سررسید 
نیز معروف است، اختیار معامله اي است  50اختیار معامله آسیایی که به اختیار میانگین روز قبل از تاریخ انقضا اعمال شود.

گواهی اختیار معامله . که تسویه نهایی آن به قیمت میانگین دارایی پایه در طول مدت زمان عمر اختیار معامله بستگی دارد
   نیز هست.ثانویه معامله در بازار واگذاري و  قابل

به فروشنده اختیار، این حق را پیدا  خریدار اختیار خرید پس از پرداخت مبلغی مشخص ،اختیار خریددر قرارداد 
از فروشنده اختیار خریداري کند؛  عینبا قیمت مو را با کیفیت مشخص  یکند که تا زمانی مشخص دارایی مشخص می

زمانی که که  است تعهدسررسید متا زمان نیز . فروشنده اختیار خرید لزام خریدیک امتیاز خرید است نه ا حق فقطاین 
د. چنانچه و دارایی پایه را تحویل وي نمایتعهد را طبق قرارداد انجام  عمال نمایدخریدار اختیار خرید حق خود را ا

به خرید کاال در موعد مقرر ننماید طبق قرارداد از وي سلب  و اقدام کندناز حق خود استفاده  یدلیلهر صاحب اختیار به 
خواهد اختیار فروش خریدار اختیار فروش پس از پرداخت مبلغی مشخص به فروشنده حق در قرارداد . گردد حق می
 فقطاین و به فروشنده اختیار بفروشد.  عینبا قیمت مو زمان مشخص دارایی مشخص را با کیفیت مشخص در تا  داشت

در سررسید . زمانی که خریدار اختیار فروش حق خود را به فروش اجبارالزام یا نه و یا امتیار فروش است و ک حق ی
  قرارداد انجام دهد. مفاد د، فروشنده اختیار فروش اجبار دارد که تعهد را طبق عمال نمایا

قرارداد اجاره ممکن است اختیار معامله، در یک براي مثال  .توانند ظاهر شوند ها در هر قراردادي می اختیار معامله
دادن حق تمدید اجاره براي یک سال دیگر براي اجاره کننده باشد و یا ناشر یک اوراق بهادار ممکن است اختیار فروش 

ممکن  یا فرديسال به قیمت مشخص به فروش برساند.  3همین اوراق بهادار را به خریداران اوراق خود براي مدت مثال 
قیمت  بهماه آینده در هر زمانی که خواست  ششاي را بخرد تا صد سهم خاص خود را در طول  اختیار معاملهاست که 

  مشخص بفروشد. 
دارند. برخی اوراق اختیار معامله را مستلزم زیان فاحش عقد اختیار معامله متفاوتی دربارة فقها دیدگاههاي فقهی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

39 - Option holder 
40 - Option issuer 
41 - Option writer 
42 - Strike price 
43 - Exercise price 
44 - Expiration date 
45 - Maturity 
46 - Exercise date 
47 - European option 
48 - American option 

  اي بین دو قاره اروپا و آمریکا است. برمودان منطقه 49
50 - Average option 
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این نظر با توجه به اینکه این اوراق الزام خرید یا فروش  51دانند. الً صحیح نمیبراي فروشنده دانسته و لذا آن را عقالً و عد
تر از هنگام عقد قرارداد باشد قریب به  کنند و از طرفی مشخص نیست که قیمت در سررسید باالتر یا پائین را فرض نمی
  دانند.  صحت نمی

شخص باشد در صورتی که در اوراق اختیار بهاي زیرا در بیع ثمن باید م 52دانند برخی اوراق اختیار را بیع نمی
ع، بیع نوعی از انواع عقد است که در  مثمن مشخص نمی ّشود. این ایراد ناشی از تعریف مضیق بیع است. در تعریف موس

  باشد. هرشرط مشروعی قابل توافق طرفین می
که با مضموم  بیع العربوناد کرده است. نگاه فقها در باب تشبیه اختیار معامله به بیع عربون نظرات متضادي را ایج

بان  و مفتوح فا الفعل و عین الفعل هر دو و با مضموم فا الفعل و عین الفعل رُ قبال  اي که در معاملهنیز خوانده شده ع
معامله را در موعد قرارداد خریدار بصورت پیش پرداخت پرداخت شود. اگر مال به صاحب کاال وجهی اندك  خریدار
بر  خریدارمبلغ به  در غیر اینصورت شود و میاز قیمت کاال محاسبه  بخشیپرداخت به عنوان پیش د مبلغ انجام دا

این نوع معامله در ایران در بخش مسکن بسیار رایج است و به وجه  آید. میفروشنده در به مالکیت  شود و میگردانده ن
  دانند. ائی باطل میرا به دالئل رواهل سنت آن قولنامه مشهور است. برخی فقهاي 

بدون و همچنین شرط دو شرط هبه و رد بر فرض عدم رضایت و وجود و خطر و اکل مال به باطل احتمال غرر 
کنند که هیچکدام از آنها تطابق با عقل ندارد. زیرا هنگام  براي خریدار را نیز از دالئل بطالن این معامله ذکر میعوض 

بودن و نسفیه از شرایط اهلیت دهند،  میاهلیت، معامله را با اختیار خود انجام عقد بیع متبایعین ضمن رعایت شرایط 
باشد لذا اکل مال به باطل و شرایط هبه و رد بر فرض عدم رضایت و عوض نداشتن  نبودن می کرهمو بودن نورشکسته 

لّ وجود دارد. تشبیه این معامله گردد. احتمال غرر و خطر نیز بیش از آن چیزي نیست که در بیع حا براي خریدار ملغی می
باشد زیرا برخالف خیار مجهول  نیز صحیح نمی در مدت غیرمعلوم امکان برگشت معامله وجود دارد کهخیار مجهول به 

  .پرداخت توسط فروشنده در موعد مشخص شده در قرارداد تصریح شده است شرایط به مالکیت درآمدن پیش
شود و در آن ارکان عقد محقق نیست و  واقع نمیدر آن تسلم  تسلیم و ل اینکهبه دلیعقد اختیار معامله را برخی 

دانند. اگر این موضوع صحیح باشد بیع مؤجل نیز باید باطل تلقی شود که  باطل می نمیتوان آن را به خیار شرط برگرداند
م هم واقع میشود. در اوراق اختیار  نمی م متناسب با آن را شود زیرا فروش یا خرید حق تس تسلیم و تسلّ با خود لیم و تسلّ

  . کند همراه می
اگر این استنباط  53.دانند و آن را باطل میمعامله حق اختیار معامله را قمار بر قیمتهاي آینده دانسته برخی نیز 

در اثر صحیح باشد باید تمام معامالت باالخص بیع مؤجل را قمار دانست زیرا با توجه به کم و زیاد شدن سود متبایعین 
  کند که البته از این وجه تجارت و بیع خود یک قمار مشروع است. تغییر قیمت مبیع معامله را به یک قمار تبدیل می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

عصمت پاشا، عبیداهللا، فلسفه و سیر تکاملی ابزارهاي مالی مشتقه . نگاه کنید به: عمل شرکات االستثمار االسالمیه ،احمد محیی الدین حسن - 51
  .1382، بهار 9نامه تخصصی اقتصاد اسالمی، شماره فصل ،هاي فقهی، ترجمه علی صالح آبادي و دیدگاه

  .361- 363ص ق.1417عبدالحمید الرضوان، سمیر، اسواق االوراق المالیه، قاهره المعهد العالمی للفکر االسالمی الطبعه االولی 
  .34ص ق.1423م/2002بورصه االوراق المالیه من منظور اسالمی.دمشق، دارالفکر،  البرواري، شعبان محمد اسالم،

  .502-509 صص ق.1423الزحیلی، وهبه، المعامالت المالیه المعاصره بحوث و فتاوي و حلول، دمشق، دار الفکر، الطبعه االولی  - 52
  .235ص  ،ق.1423م/2002دمشق، دارالفکر،  بورصه االوراق المالیه من منظور اسالمی. البرواري، شعبان محمد اسالم، - 53



14 

اشتراط منفعت براي یک طرف در مقابل حق  ول بر بیع ماالیملک اشتمبرخی دیگر با طرح ایرادات دیگر نظیر ا
مصلحت زائده اي است که در آن شبهه ربا است و  و اینکه مشتمل براختیار به دلیل تنافی آن با مقتضاي عقد و غرض آن 

اگر عرف اند. در صورتی که  برخی بیع بر حق را صادق نداسته 54اند. حرام شمردهباشد آن را  میاینکه از جنس رهان 
ر محدوده و د باشدامري را حق قلمداد کرد و یک طرف معاوضه قرار گیرد و شرایط کلی شرعی هم بر آن شیء منطبق 

  منهیات قرار نگیرد آن حق قابل نقل و انتقال است.
است که مشمول هیچ یک از عقود شرعی معروف  اند که این عقد مستحدثه حتی برخی تا آن اندازه پیش رفته

هاي فقه عامه و خاصه  این امر مغایر پویایی فقه است که به تفصیل در تفاوت 55یست.نیست بنابراین عقد شرعی صحیح ن
  بارة آن بحث شده است.در

  
  استصناع

یی را کاال عینتاریخ مشخص و با قیمت م تا در شوند تعهد میم ینطرفنیز نوعی از قرارداد آتی است که قرارداد استصناع 
ط تا سررسید به تحویل دهنده کاالپرداخت اقساکل مبلغ مورد معامله به صورت  بطوریکه با کیفیت مشخص مبادله کنند

  شود. 
  

  تعویضید قراردا
براي مدت مشخص دو دارایی یا منافع  شوند تا میمتعهد  ینن طرفآقراردادي است که در  56تعویضیقرارداد 

  حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص به نسبت تعیین شده، معاوضه کنند. 
  

  سلف بیع
با یی را کاال عینت مدر تاریخ مشخص و با قیم شوند تا تعهد میم ینسلف قراردادي است که در آن طرف بیع

د، و در گرد قرارداد کل مبلغ مورد معامله ابتدا به تحویل دهنده کاالپرداخت می نوع کیفیت مشخص مبادله کنند. در این
در خارج از بورس هستند و هرچند غالباً قراردادهاي آتی  از. معامالت سلف نوعی نماید را تحویل می سررسید، کاال

پرداخت  زیادي از لحاظ ماهیت قرارداد ندارند و مهمترین وجه تمایز آنها باال بودن رقم پیش ولی تفاوت دنشو انجام می
  .است

  
 (BFS)گواهی امانت در تأمین مالی امانی 

نامی است که به قیمت اسمی مشخص و براي مدت معین توسط شعبۀ بانکداري مشارکت  گواهی امانت برگه بی
دارنده این گواهی در سررسید کاال یا قیمت آن را به قیمت روز بازار در سررسید  شود. در سود و زیان راستین منتشر می

  دارد. از مجري که طرف متعهد گواهی است از وي دریافت می
هاي راستین به عنوان یک دارایی قابل خرید و فروش در سایت اینترنتی بانک  گواهی امانت همانند سایر گواهی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  .363-372 صص ق.1417ر، اسواق االوراق المالیه، قاهره المعهد العالمی للفکر االسالمی الطبعه االولی عبدالحمید الرضوان، سمی - 54
  .512ص  ق.1423الزحیلی، وهبه، المعامالت المالیه المعاصره بحوث و فتاوي و حلول، دمشق، دار الفکر، الطبعه االولی  - 55

56 - Swap Contract 
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اینترنتی گواهی راستین اقدام به خرید و در بازار ثانویه تواند  دارنده گواهی می. گردد به صورت دیجیتالی صادر می
بانک شود و  تعیین می برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ثانویه اینترنتیها  گواهیقیمت  فروش گواهی خود نماید.

 تسویه با آخرین مالک گواهی نماید. یافت میکارمزد نقل و انتقال در نیم در هزار از طرفیندر هر خرید و فروش و انتقال 
  در انتهاي قرارداد صورت خواهد پذیرفت. 

  
   تفاوت گواهی امانت و قراردادهاي آتی

در بازارهاي بورس  57گردد که تمایز بارزي با قراردادهاي آتی تعریف می یبا مشخصات خاص» گواهی امانت«
فروش کاالي مشخص با  اي آتی به شکل قراردادهاي استاندارد پیشفعلی جهان دارد. در بازارهاي بورس جهان قرارداده

میزان، کیفیت و قیمت مشخص در قبال ذخیره درصدي از ارزش فروش نزد شخص ثالث (معموالً سازمان بورس) صادر 
صورت ذخیره به ضرر  گردد که فروشنده در موعد مقرر موظف به تحویل کاال به خریدار بوده و در غیر این می
گردد. قراردادهاي آتی در بازار بورس قابل خرید و فروش بوده و از  کننده از قرارداد به طرف مقابل پرداخت می  لعدو

توان آن را لغو نیز نمود. این عمل به قابلیت خروج از  طریق مبادرت به یک معامله به مثل جبرانی یا توافق طرفین می
رسند. عملیات  ریدار و فروشنده براساس قیمت آتی کاال به توافق میاست. در این قرارداد خ 58قراردادهاي آتی موسوم

آربیتراژ بر خرید و فروش قراردادهاي آتی منجر به تغییر ارزش معامالتی این قرارداد شده تا قیمت نقدي و قیمت آتی 
د آتی با مبادرت به یک قراردا 60مختومه ساختن 59کاالي مورد نظر به سمت یکدیگر میل نمایند. معموالً در اطاق تهاتر

باشد. قراردادهاي آتی بر روي کاالها متفاوت از قراردادهاي آتی نرخ بهره  پذیر می امکان 61یک معامله به مثل و جبرانی
باشد که به نحوي نرخ بهره در محاسبات  بر اوراق بهادار نظیر انواع اوراق قرضه و تا حدود بسیاري بر اسعار خارجی می

یا  64یا سپرده حسن ایفاي تعهد 63با توجه به میزان وجه ذخیره 62صورت تنزیل از قیمت نقدي مبدازمانی قیمت آتی به 
تمایز دارد. زیرا برخی از این انواع قراردادهاي  ،شود متفاوت است و از لحاظ ماهیت ربوي وارد می 65وجه قابل پرداخت

یمت نقدي مبدا شده و براساس میزان بهره وجه آتی بازده مشخص دارند و افزایش زمان قرارداد آتی منجر به تنزیل ق
شود. به عبارت دیگر حداقل به میزان بهره مربوط به ارزش وجه ذخیره معامله را وارد حریم  ذخیره از قیمت آن کاسته می

گردد. قراردادهاي آتی در  تر باشد ماهیت ربوي آن تشدید می نماید و هرچه ارزش ذخیره به ارزش مبدا نزدیک ربا می
هاي کاالیی غالت، گوشت، فلزات، مواد خوراکی و فیبري و انرژي و چوب مورد استفاده  ها در گروه سایر زمینه

  باشد.  بازارهاي بورس فعلی می
شوند ولی قراردادهاي آتی نیز به نام قراردادهاي  قراردادهاي آتی معموالً از لحاظ مشخصات استاندارد تعریف می

شوند که کاربردهاي بیشتري براي  ز اندازه استاندارد قراردادهاي آتی تعریف میبه عنوان کسري ا 66کوچک آتی
  آورد.  معامالت فرد و یا تعویض آنها با قراردادهاي آتی استاندارد را به وجود می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

57 - Future contracts 
58 - Scalability 
59 - Clearing house 
60 - Close out 
61 - Offsetting 
62 - Spot price 
63 - Margin Money 
64 - Good –faith deposit 
65 - Earnest money 
66 - Mini contracts 
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بینی عرضه و تقاضاي کاال و  هاي آتی در هنگام انعقاد قرارداد آتی مشمول مالحظات زیادي نسبت به پیش قیمت
  شوند که درباره هر نوع کاال با توجه به نوع کاال و فصل تحویل متفاوت است.  قیمت آتی در موعد تحویل میهمچنین 

کند و فقط تضمینی براي اجراي  وجه ذخیره در قراردادهاي آتی حقی براي مالکیت بر کاالي مورد نظر ایجاد نمی
شود که از طریق تاالر داد و  یا فروش سفارش داده می قرارداد مابین طرفین است. در بازار قراردادهاي آتی براي خرید

نماید. این کار از طریق شبکه اینترنت هم به راحتی  ستد طرف دیگر که عالقمند به عقد قرارداد است اعالم آمادگی می
رح قابل انجام است. در سفارشات خرید یا فروش، مقدار سفارش و ماه تحویل و نوع کاال و زمان و محدوده قیمت مط

  گردد.  گردد. عملیات سفارش معموالً از طریق کارگزارها انجام می می
گیرد چون قابلیت تبدیل قراردادهاي آتی به  قراردادهاي آتی بر روي کاالهاي حقیقی و غیابی هر دو صورت می

خرید و فروش توان مشاهده کرد که کاالیی را  یکدیگر وجود دارد لذا در بازارهاي بورس قراردادهاي آتی زیادي می
باشد. این موضوع  باشد که بین خریدار و فروشنده قرارداد جاري و الزم االجرا می نماید بلکه فقط مبین تعهدي می نمی

تر پول مفهوم و  تواند سبب افزایش اوراق بهادار زیادي در اقتصاد گردد که این نوع اوراق در تعاریف گسترده خود می
هاي پولی در کشورهایی که از این قراردادها به  داشت و از این سو از این لحاظ سیاست آثار شبیه به شبه پول را خواهد

گردد زیرا این قراردادها بدون نظارت مقامات پولی قابل انتشار است و از طرفی در  شود کم اثر می وفور استفاده می
معایب این نوع ابزار مالی است  گیرد. این موضوع یکی از عوض آن عمل متقابلی در بخش حقیقی کاالها صورت نمی

  تواند اقتصاد کشورها را نیز دچار مخاطرات بحران نیز نماید. که می
  در موارد زیر قابل طرح است: آتی قراردادهاي و امانت گواهی تفاوت

گردد. در صورتی که در  % قیمت آتی در حال پرداخت و به حساب فروشنده منتقل می100در گواهی امانت - 1
  شود. آتی وجه ذخیره به عنوان بخشی از قیمت کاال پرداخت میقراردادهاي 

  گردد مبین کاالي حقیقی است و داراي خاصیت معامله به مثل و جبرانی نیست. هر گواهی امانت که صادر می - 2
  باشد.  گواهی امانت مبین نوعی از قرارداد آتی تحت عنوان بیع سلف می - 3
  کند. ر و تخصیص آن به فروشنده فعالیت میبانک بعنوان واسطه مالی در جلب وجوه خریدا - 4
  گردد. بجاي وجه ذخیره فقط از فروشنده (تولیدکننده) تضمینات یا وثایق دریافت می - 5
گیرد و بر عملیات  واحد امین بانک نظارت بر نحوه هزینه کردن منابع تخصیص داده شده به مجري را به عهده می - 6

  کند.  نامه نظارت می مجري و تطبیق آن با مفاد طرح
پس از پایان زمان قرارداد طبق مفاد قرارداد کاالي مربوطه یا وجه ناشی از فروش آن زیر نظر بانک تحویل  - 7

  گردد. گردد و قرارداد مختومه می گذار (خریدار) می سپرده
لذا آخرین گواهی امانت قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه را دارد ولی قابلیت معامله به مثل و جبرانی را ندارد  - 8

دارنده گواهی امانت در سررسید مالک کاالي حقیقی موضوع قرارداد بوده و ملزم به تحویل آن است. این 
  گردد. ثباتی و نهایتاً بحران در اقتصاد می شود که منشاء تموج و بی موضوع مانع از ایجاد بازارهاي کاغذي می

در منظور نمودن این قیمت نباید با  است.ارداد ارزش اسمی گواهی امانت معادل قیمت کاالي حقیقی طبق قر - 9
 استفاده از نرخ بهره قیمت کاال تنزیل شود.

کاال از قبل توسط بانک همان هاي متعارف  بندي بستهاندازه هاي امانت با توجه به نوع کاال و  مبالغ اسمی گواهی -10
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 شود.  تعیین می

ي مورد قرارداد را نظارت نموده و در صورت بانک با نظارت کامل بر حسن عملیات مجري تحویل قطعی کاال -11
عدم ایفاي تعهد مجري از تعهدات قراردادي خود وفق ضوابط و مقررات و براساس وثائق و تضمینات اخذ شده 

  نماید. اقدام به اخذ مطالبات می
ي موضوع گواهی امانت همزمان با انعقاد قرارداد بیع سلف یا جعاله صادر گردیده و تا سررسید و تحویل کاال -12

 باشد. قرارداد یا پرداخت قیمت روز بازاري کاال معتبر می

در صورت عدم تحویل کاال  باشد. گواهی امانت قابل تمدید نیست. سررسید گواهی امانت پایان مدت قرارداد می  -13
توسط مجري در سررسید قرارداد طبق دستورالعمل مربوطه در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین و 

  چنین توافقات هنگام عقد قرارداد با رعایت دستورالعمل تأخیر در ایفاي تعهدات عمل خواهد شد.هم
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