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به تصویب مجلس قانونگذاري وقـت رسـید. ایـن قـانون سـپس دو       1343قانون انتشار اسناد خزانه اولین بار در سال 

تعریف اسناد  1357مورد تجدید نظر قرار گرفت. در قوانین پیش از انقالب اسالمی  1352و  1348هاي  نوبت در سال

ابـزار مـالی بـا ماهیـت      1در این تعریف، اسناد خزانـه هاي مالی مرسوم بود.  آن در نظام خزانه در ایران مطابق با تعریف

هـاي مـالی مرسـوم، اگرچـه       در نظـام گیرند.  ها قرار می بدهی بوده و براي استقراض در کوتاه مدت مورد استفاده دولت

رسند، همانند اوراق  اسمی به فروش میفاقد کوپن بهره هستند، لیکن چون در بدو انتشار با کسر از مبلغ خزانه  اسناد

شـود و آن   یابنـد. ایـراد دیگـري نیـز بـر انتشـار اسـناد خزانـه بـه شـیوه مرسـوم آن وارد مـی             قرضه ماهیت ربوي می

عقـد قـرض تنهـا بـه     از یک سـو  ، مالی اسالمی هاي کاربرد عقد قرض در نظام مالی اسالمی است. در نظام محدودیت

اي نسبت به آن) قابل پـذیرش   گونه اضافه کار به بازپرداخت اصل مبلغ بدهی بدون هیچالحسنه (تعهد بده صورت قرض

الحسنه به رفع نیازهاي ضـروري محـدود    در احکام فقهی موارد مجاز ایجاد بدهی به صورت قرضاز سوي دیگر، است. 

  .پذیر نیست امکانانتشار اسناد خزانه به شیوه معمول آن  ،در نظام مالی اسالمیترتیب، این به  .شود می

داري کـل وزارت امـور اقتصـادي و     که خزانـه است نامی  اسناد خزانه اسالمی اوراق بهادار با نام و یا بی طبق تعریف،

بـه طلبکـاران بخـش غیـر      خـود قطعی هاي  دارایی با سررسید معین و بدون کوپن سود منتشر نموده و در برابر بدهی

. ایـن  کند واگذار میبه بهاي اسمی  ،اي هاي سرمایه هاي تملک دارایی اد در طرحپیمانکاران طرف قرارداز جمله  ،دولتی

اسـناد خزانـه   بهـاي اسـمی   شـوند. بازپرداخـت    سال منتشر می سهحداکثر تا هاي سررسید از یک سال  اسناد با دوره

قبـل از سررسـید، از قابلیـت    ایـن اسـناد    .شـود  در سررسید توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تضمین مـی اسالمی 

 اسالمی ممکن است در نظـام بـانکی و  بازار ثانویه اسناد خزانه  در بازار ثانویه برخوردار خواهند بود.و داد و ستد تنزیل 

  بورس اوراق بهادار شکل بگیرد.

وابط مالی اسناد خزانه با ضي از سازگارمعرفی نمونه براي توسط نویسنده هاي بسیاري  در چند سال گذشته تالش

اي مطـرح گردیـد و مباحـث     هاي فقهـی عمـده   هاي کارشناسی و کمیته ، در گروهاسالمی صورت گرفت. این پیشنهاد

بـه  سرانجام به شکل فعلی از تصویب مراجع قـانون گـذاري گذشـت و    این که چالشی بسیاري را پشت سر گذاشت تا 

اکنـون  مجوز انتشار دریافـت نمـود.    بودجه سال جاريقانون  6و جزء ط بند  1392قانون بودجه سال  42عنوان بند 

از ضـوابط مـالی اسـالمی،    اري در اقتصاد ایران است که عالوه بـر انطبـاق بـا    ذگ سیاستخدمت اهداف ابزاري مالی در 

سهولت فهـم  هاي  ویژگیبا این ابزار مالی جدید، باشد.  باالترین امکان کاربرد به جاي اسناد خزانه مرسوم برخوردار می

، گذاري بر متغیرهاي کالن پـولی  مجاري مشخص و سریع تاثیرهاي انتشار قابل قبول و  ینهوسعت انتشار، هزکاربرد، و 

داراي مزایاي ایجاد شفافیت و انضباط مالی، تسهیل جریان وجوه در اقتصاد، قابلیت کشف قیمت و دادو ستد در بـازار  

  شور است.تعمیق بازار مالی کدر نتیجه ثانویه و 

یک ویژگی که در جریان بررسی پیشنهاد انتشار اسناد خزانه اسـالمی در مجلـس شـوراي اسـالمی بـه تعریـف آن       
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داریکـل   اجازه انتشار این اوراق بهادار با حفظ قدرت خرید بود. این اجازه بـه ایـن معنـی اسـت کـه خزانـه       افزوده شد،

هاي قطعی سررسید گذشته و یـا حـال شـده خـود بـا       اوضه بدهیتواند به هنگام مع وزارت امور اقتصادي و دارایی می

کـاهش قـدرت خریـد ایـن     اسناد خزانه اسالمی، به میزانی که با توجه به نرخ تورم موجود در اقتصـاد کشـور جبـران    

اضافه کند. این ویژگـی موجـب افـزایش جـذابیت اسـناد       قابل واگذاريمطالبات را بنماید، به مبلغ اسمی اسناد خزانه 

  شود. دولتی مینه اسالمی براي طلبکاران بخش غیراخز

، توسـط  اسـت مبتنی بر بدهی مالی از نوع ابزارهاي  همانند اسناد خزانه مرسوم اسناد خزانه اسالمیبه این ترتیب، 

بـدون ریسـک   شـود،   کل وزارت امور اقتصادي و دارایـی) منتشـر مـی    داري (در کشور ما خزانهو با تضمین دولت دولت 

قبل از سررسید قابل تنزیـل و داد و سـتد در   ، استبدون کوپن سود است، مدت  داراي ارزش اسمی است، کوتاهاست، 

تنها تفـاوت اسـناد خزانـه اسـالمی بـا اسـناد خزانـه         و در سررسید توسط ناشر قابل بازپرداخت خواهد بود. بازار است

 خریـد آن بدهی که پیشـتر بـه دلیـل     سابق، یعنی در مقابل بدهی واقعی مرسوم در این است که اسناد خزانه اسالمی

منابع مالی جدیـدي تجهیـز   به هنگام انتشار، شوند و بنابراین  ایجاد شده است، منتشر میتوسط دولت ت اکاال و خدم

   کنند. در مقابل، اسناد خزانه مرسوم به هنگام انتشار بدهی جدید ایجاد میکنند.  نمی

کـل وزارت امـور اقتصـادي و    یدار وهله اول ابزار مـالی مناسـبی در اختیـار خزانـه     با معرفی اسناد خزانه اسالمی، در

گیرد. از این راه، انضباط مالی مطلوبی نیـز بـر عملکـرد مـالی دولـت       هاي انباشته آن قرار می دارایی براي تسویه بدهی

گردش وجوه مالی در اقتصاد شود،  شود. در وهله دوم، با گشایشی که در وضعیت مالی پیمانکاران حاصل می حاکم می

بـراي خریـد و   بانک مرکزي در صورتی که منع قانونی فعلی یابد؛ و سرانجام،  هاي معامالتی کاهش می تر و هزینه روان

با خرید و فروش اسناد خزانه در بـازار ثانویـه اسـناد کـه اصـطالحاً      تواند  فروش این اسناد برداشته شود، این بانک می

شود، به مدیریت نقدینگی در اقتصـاد بپـردازد. بـا انتشـار اسـناد خزانـه اسـالمی، زمینـه           خوانده می 2عملیات بازار باز

گذاري وجوه و اعمال سیاسـتگذاري پـولی غیرمسـتقیم و مـؤثر در      آشکارسازي بیشتر ترجیحات فعاالن بازار در قیمت

  شود. اقتصاد کشور فراهم می

ان به دلیل محـدودیت ابزارهـاي سیاسـتگذاري خـود، نـاگزیر از      در حال حاضر، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایر

توسل به ابزارهاي مستقیم و غیربازاري براي اعمال نظارت و تنظیم بازار پول اسـت. تعیـین نـرخ سـود تسـهیالت در      

هـاي   اي) و تعیـین نـرخ سـود انـواع سـپرده      اي، تعیین حداقل نرخ سـود در عقـود مشـارکتی (غیرمبادلـه     عقود مبادله

)، در شـرایطی کـه مقامـات    1361هاي پس از اجراي قانون عملیات بانکی بـدون ربـا (مصـوب     گذاري، در سال مایهسر

انـد، موجبـات گسـترش بـازار مـالی       هاي واقعـی تـأمین مـالی در اقتصـاد نداشـته      سیاستگذار تصویر واضحی از هزینه

  غیررسمی در کشور را فراهم آورده است.

هاي پولی موجـود در   اسناد خزانه اسالمی از حجم قابل قبولی در مقایسه با کلشده مانده سررسید ندر صورتی که 

این قابلیـت را دارد کـه بـه عنـوان ابـزار سیاسـت       این اسناد نظیر حجم پول و نقدینگی، برخوردار باشد،  ،اقتصاد ایران

هدف مـدیریت نقـدینگی و تنظـیم     تواند با پولی مورد استفاده بانک مرکزي قرار گیرد. بر این اساس، بانک مرکزي می

عملیات خرید و فروش بازار باز، در بازار ثانویه اسناد خزانـه مداخلـه کنـد. اسـناد      باعرضه و تقاضاي وجوه در اقتصاد، 

قـانون   13مطابق بـا مـاده   بوده و هاي ابزارهاي غیرمستقیم سیاستگذاري پولی برخوردار  خزانه اسالمی از همه قابلیت

. (براي توضیهات بیشـتر راجـع بـه    داردبانک مرکزي را  توسط داد و ستد )، شرایط1351شور (مصوب پولی و بانکی ک

عملیـات بـازار بـاز در    «د: قضاوي، حسین، بازمحمدي، حسین،یبه منبع زیر مراجعه نماید یاین ابزار نوین مالی می توان
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