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۲- ماهیت و کارکرد اوراق گام
ماهیــت اصلــی اوراق گام بــه بازارپذیرکردن 
اســناد مطالباتــی دریافتــی توســط فروشــندگان 
ــردد. در  ــدی بازمی گ ــای تولی ــاده از واحده نه
ایــن ابــزار، واحــد تولیــدی خریــدار نهــاده، 
فروشــندٔه نهــاده را جهــت اســتفاده از اوراق 
»گام« بــه بانــک معرفــی می کنــد. فروشــندٔه 
نهــاده از بانــک درخواســت می کنــد در مقابــل 
دریافــت اســناد مطالبــات، نســبت بــه صــدور و 

ــد. ــدام کن ــذاری اوراق »گام« اق واگ
بــرای مثــال، می تــوان فــرض کــرد واحــد 
الــف(  )شــرکت  نهــاده  خریــدار  تولیــدی 
به عنــوان  ب  )شــرکت  نهــاده  فروشــندٔه  از 
تولیدکننــدٔه قطعــات خــودرو( بــه میــزان 1000 
تومــان قطعــات خــودرو خریــداری  میلیــارد 
بدهــی  ســند  یــک  آن  مقابــل  در  و  کــرده 
داده  تحویــل  یک ســاله(  )چــک  یک ســاله 
اســت. بااین حــال به دلیــل وضعیــت صنعــت 
ــع  ــک بموق ــن چ ــی رود ای ــال م ــودرو، احتم خ
پــاس نشــود و فروشــندٔه نهــاده در سررســید 
نکنــد.  پیــدا  نقدینگــی موردنظــر دســت  بــه 
طبعــًا، ایــن موضــوع در ســایر ســطوح زنجیــرٔه 
می گــذارد،  به جــا  منفــی  تٔاثیــر  نیــز  تٔامیــن 

ــواد  ــندٔه م ــه فروش ــز ب ــاده نی ــندٔه نه ــرا فروش زی
ــه )شــرکت پ( بدهــی دارد و در صــورت  اولی
دریافت نکــردن مطالبــات از واحــد تولیــدی، 
بــه فروشــندٔه  نمی توانــد بدهی هــای خــود را 

مــواد اولیــه بپــردازد. 
اســتفاده  بــا  ایــن وضعیــت، می تــوان  در 
اوراق  طریــق  از  بانکــی،  شــبکٔه  ظرفیــت  از 
ــرٔه  ــرای زنجی ــی را ب ــن نقدینگ ــکان تٔامی گام ام
ــدا فروشــندٔه  ــع، ابت ــن فراهــم کــرد. در واق تٔامی
میلیــارد   1000 چــک  ب(  )شــرکت  نهــاده 
تومانــی دریافتــی از واحــد تولیــدی )شــرکت 
الــف( را بــه بانــک تحویــل می دهــد. در ادامــه، 
بانــک در مقابــل بلوکه کــردن ایــن چــک، 1 
میلیــون گواهــی 1 میلیــون تومانــی یک ســاله 
بــا ضمانــت بانــک منتشــر می کنــد و آن هــا 
را در اختیــار فروشــندٔه نهــاده قــرار می دهــد. 
برخــالف چــک اولیــه، ایــن اوراق بازارپذیــر 
ــه  ــد از آن هــا ب اســت و فروشــندٔه نهــاده می توان
چنــد صــورت اســتفاده کنــد. اولیــن حالــت آن 
اســت کــه ایــن اوراق را تــا سررســید نگــه دارد 
و قیمــت اســمی اوراق را دریافــت کنــد. دومیــن 
حالــت، تنزیــل ایــن اوراق در بــازار ثانویــه و 
دســتیابی بــه وجــوه نقــد اســت. آخریــن گزینــه 

ــه  ــت تســویٔه بدهــی ب ــا جه ــز واگــذاری آن ه نی
ســایر ســطوح زنجیــرٔه تٔامیــن )مثــاًل شــرکت پ 

به عنــوان فروشــندٔه مــواد اولیــه( اســت. 
اوراق  می رســد  به نظــر  براین اســاس، 
ــت ایجــاد نقدینگــی  ــی جه گام ظرفیــت باالی
واقــع،  در  باشــد.  داشــته  تٔامیــن  زنجیــرٔه  در 
اســتفاده  بــا  می تواننــد  تولیــدی  بنگاه هــای 
بــه  را  موردنیــاز  گــردش  در  ســرمایٔه  آن،  از 
ــد.  ــه به دســت آورن شــیوه ای مناســب و کم هزین
امــکان  می توانــد  ابــزار  ایــن  عالوه برایــن، 
تســویٔه بدهی هــا بیــن واحد هــای تولیــدی را 

فراهــم کنــد. 
آخریــن و شــاید مهم تریــن نکتــه در ارتبــاط 
بــا اوراق گام ارتبــاط مســتقیم آن بــا بخــش 
حقیقــی اقتصــاد اســت، زیــرا برخــالف ســایر 
روش هــای تٔامیــن مالــی کــه ممکــن اســت در 
ــد منجــر نشــود،  ــی تولی ــن مال ــه تٔامی نهایــت ب
در ایــن شــیوه بیــن بخــش پولــی و بخــش 
وجــود  مســتقیم  ارتبــاط  اقتصــاد  حقیقــی 
دارد و بــا اطمینــان باالیــی می تــوان مدعــی 
بــه توســعٔه فعالیت هــای  ایــن راهــکار  بــود 

می انجامــد. تولیــدی 

ــق  ــال »رون ــری س ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــال 1398 از س ــه: س ۱- مقدم
تولیــد« نام گــذاری شــده اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن انتظــار طبیعــی از 
شــبکٔه بانکــی و بانــک مرکــزی کشــور وجــود دارد کــه بــا حداکثــر تــوان از 
ــل وجــود  ــد. بااین حــال به دلی ــت کنن ــد اقتصــادی حمای فعالیت هــای مول
برخــی مشــکالت در صنعــت بانکــی، تٔامیــن مالــی فعالیت هــای تولیــدی 
ــی  ــا مشــکالت و محدودیت های ــردش ب ــژه در حــوزٔه ســرمایٔه در گ به وی
ــار  ــی اعتب ــزار »گواه ــتفاده از اب ــدٔه اس ــتا، ای ــن راس ــت. در ای ــه اس مواج

مولــد )گام(« بــا هــدف ابزارســازی بــرای تٔامیــن اعتبــار واحدهــای 
ــک  ــٔه نقدینگــی بان ــن، در جلســات کمیت ــرٔه تٔامی ــب زنجی ــدی در قال تولی
ــد ابعــاد فقهــی آن در شــورای فقهــی  مرکــزی مطــرح شــد و پــس از تٔایی
ــه تٔاییــد شــورای  بانــک مرکــزی، در نهایــت در تاریــخ 21 آبــان 1398 ب
ــالش می شــود  ــن یادداشــت ت ــار رســید. براین اســاس، در ای ــول و اعتب پ
اوراق گام  فقهی-حقوقــی  ابعــاد  و  ماهیــت  بررســی  بــه  به اختصــار 

ــه شــود. ــد پرداخت ــرٔه تولی ــی زنجی ــن مال ــد تٔامی ــوان راهــکار جدی به عن

ابعاد فقهی-حقوقی اوراق گام 

حسین 
میثمی

یادداشت تحلیلی
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه  گواهی اعتبار مولد )گام(

ــت  ــریعت جه ــا ش ــق ب ــای منطب ۳- راهکاره
اســتفاده از اوراق گام

قانــون  اســاس  بــر  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ــٔه  ــت کلی ــاز اس ــا نی ــدون رب ــی ب ــات بانک عملی
بانکــی  ابزارهــا و محصوالتــی کــه در نظــام 
کشــور مورداســتفاده قــرار می گیــرد بــا ضوابــط 
شــریعت ســازگاری داشــته باشــد )موســویان و 
میثمــی، 1397، ص. 45(، اطمینــان از انطبــاق 
ــوق  ــه و حق ــا فق ــی اوراق گام ب ــاختار حقوق س

می رســد.  به نظــر  اســالمی ضــروری 
در ایــن زمینــه بــا اســتفادٔه حداکثــری از 
ظرفیت هــای فقــه اســالمی و قانــون مدنــی، 
جهــت  را  حقوقــی  قالــب  چهــار  می تــوان 
ــه  ــه در ادام ــرد ک ــرح ک ــزار مط ــن اب ــی ای طراح

می شــود:  مطــرح  اولویــت  برحســب 
الف- جعاله

در ایــن روش، بانــک بــه فروشــندٔه نهــاده 
ارائــه می کنــد و آن تبدیــل  خدمــت خاصــی 
چــک واحــد تولیــدی بــه اوراق مالــی اســتاندارد 
و ضمانت شــده اســت. در اینجــا، ایــن اوراق 
اســتاندارد از دو ویژگــی مهــم برخــوردار اســت 
کــه عبارت انــد از: تضمیــن بانــک در سررســید 

ــوندگی. و نقدش
ــل صــدور  ــک نقــش عام ــن الگــو، بان در ای
ــن ضمانــت بازپرداخــت آن هــا  اوراق و همچنی
را در سررســید بــر عهــده دارد. همچنیــن در 
ضمانــت  صرفــًا  بانــک  تعهــد  الگــو،  ایــن 
سررســید  در  تولیــدی  واحــد  بازپرداخــت 
اســت و تعهــدات بانــک اصطالحــًا به صــورت 
زیرخــط ثبــت می شــود. عالوه برایــن، بانــک 
می توانــد بــر اســاس منطــق عقــد جعالــه نســبت 
بــه دریافــت کارمــزد صــدور اوراق و همچنیــن 
دو  هــر  کــه  اقــدام کنــد  ضمانــت  کارمــزد 

اســت.  به لحــاظ شــرعی موردتٔاییــد 
ایــن راهــکار جهــت طراحــی اوراق گام، بــه 
تٔاییــد شــورای فقهــی بانــک مرکــزی رســیده 
اســت. در ایــن زمینــه بر اســاس مصوبٔه شــورای 
فقهــی بانــک مرکــزی، اواًل انتشــار اوراق بــر 
پایــٔه ســند بدهــی بلوکه شــده در قالــب قــرارداد 
ــدارد؛ و  ــکال ن ــی اش ــا عرف ــرعی ی ــت ش ضمان
دوم، دریافــت کارمــزد در قبــال ارائــٔه چنیــن 

ــت.  ــاز اس ــک مج ــرف بان ــی از ط خدمات
ب- بیع

در ایــن روش، بانــک چــک شــرکت تولیــدی 
نــزد فروشــندٔه نهــاده را در مقابــل واگــذاری 

اوراق گام خریــداری می کنــد؛ به عنــوان مثــال، 
بانــک چــک شــرکت الــف را در مقابــل پرداخت 
از  گام،  اســتاندارد  اوراق  مشــخص  تعــداد 
شــرکت ب خریــداری می کنــد. در اینجــا بــر 
اســاس منطــق فقهــی عقــد بیــع، چــک شــرکت 
الــف بــه تملیــک بانــک درمی آیــد. شــایان ذکــر 
اســت ایــن الگــو بــا شــبهٔه فقهــی »بیــع دیــن بــا 
دیــن« مواجــه اســت کــه از منظــر مشــهور فقهــای 

ــت . ــردود اس ــی)ره( م ــام خمین ــه و ام امامی
ج- صلح

ایــن روش مشــابه الگــوی بیــع اســت، بــا 
ــر اســاس  ایــن تفــاوت کــه قالــب حقوقــی آن ب
عقــد صلــح کــه در فقــه اســالمی موردتٔاییــد 
می شــود؛  طراحــی  اســت،  گرفتــه  قــرار 
به عنــوان مثــال، بانــک چــک شــرکت الــف 
)واحــد تولیــدی( را در مقابــل پرداخــت اوراق 
اســتاندارد گام بــا شــرکت ب )فروشــندٔه نهــاده( 

می کنــد. مصالحــه 
بــا توجــه بــه اینکــه عقــد صلــح ازجملــه 
در  می شــود،  محســوب  تملیکــی  عقــود 
ــک  ــک بان ــه تملی ــف ب ــرکت ال ــک ش ــا چ اینج
درمی آیــد. گفتنــی اســت در ایــن الگــو دیگــر 
عقــد بیــع وجــود نــدارد کــه شــبهٔه بیــع دیــن بــا 
دیــن مطــرح شــود، بلکــه همان طــور کــه مشــهور 
امــام خمینــی)ره( مطــرح کرده انــد،  فقهــا و 
اســتفاده از عقــد صلــح راهــکاری جهــت رفــع 

ــت. ــن اس ــا دی ــن ب ــع دی ــبهٔه بی ش
د- معاوضه 

صلــح  الگــوی  مشــابه  روش کامــاًل  ایــن 
ــی آن  ــب حقوق ــاوت کــه قال ــن تف ــا ای اســت، ب
ــر اســاس قــرارداد معاوضــه طراحــی می شــود  ب
تٔاییــد  قانــون مدنــی صراحتــًا مــورد  کــه در 
ــادٔه 464  ــه، م ــن زمین ــع شــده اســت. در ای واق
قانــون مدنــی بیــان می کنــد: »معاوضــه عقــدی 
ــی  ــن مال ــی از طرفی ــه به موجــب آن یک اســت ک
ــرف  ــه از ط ــر ک ــال دیگ ــوض م ــه ع ــد ب می ده
دیگــر اخــذ می کنــد؛ بــدون مالحظــٔه اینکــه 
یکــی از عوضیــن مبیــع و دیگــری ثمــن باشــد«. 
مــادٔه 465 نیــز بیــان مــی دارد: »در معاوضــٔه 
ــن  ــع جــاری نیســت«. بنابرای احــکام خاصــه بی
ــی  ــب حقوق ــه قال ــه اینک ــه ب ــا توج ــا، ب در اینج
شــده  خــارج  بیــع  چهارچــوب  از  اوراق گام 
اســت و در قالــب معاوضــه قــرار می گیــرد، لــذا 

ــود. ــرف می ش ــن برط ــا دی ــن ب ــع دی ــبهٔه بی ش
۴- جمع بندی و نتیجه گیری

اوراق گواهــی اعتبــاری مولــد )گام( یکــی از 
جدیدتریــن نوآوری هــای نظــام بانکــی کشــور در 
راســتای تٔامین مالــی زنجیــرٔه تٔامیــن و حمایــت 
از بخــش حقیقــی اقتصــاد محســوب می شــود. 
بــه  ابــزار  ایــن  از  اســتفاده  مــی رود  انتظــار 
ــه تٔامیــن ســرمایٔه در گــردش  شــیؤه صحیــح، ب
واحدهــای تولیــدی کمــک شــایانی کنــد و از 

ــد بینجامــد. ــق تولی ــه رون ــن مســیر ب ای
ابعــاد  شــد  تــالش  یادداشــت،  ایــن  در 
شــود.  بررســی  گام  اوراق  فقهی-حقوقــی 
ــر  ــد ب ــد هرچن ــان می ده ــق نش ــای تحقی یافته ه
اســاس مصوبــٔه شــورای فقهــی بانــک مرکــزی، 
قالــب حقوقــی فــروش خدمــت )جهــت صــدور 
و ضمانــت اوراق( و پرداخــت کارمــزد توســط 
گرفتــه  قــرار  تٔاییــد  مــورد  نهــاده  فروشــندٔه 
قالب هــای  از  برخــی دیگــر  اســت، می تــوان 
حقوقــی را نیــز دراین بــاره مطــرح کــرد کــه بیــع، 
مهم تریــن  از  مــورد  معاوضــه ســه  و  صلــح، 
ــا محســوب می شــود. بااین حــال، بررســی  آن ه
نقــاط قــوت و ضعــف هریــک از ایــن روش هــا 
ــی  ــادی، و مال ــی، اقتص ــی، حقوق ــر فقه از منظ
آتــی  تحقیقــات  بــرای  موضوعــی  می توانــد 

ــود.  ــوب ش محس
منابع و مآخذ

موســویان، س. ع.، و میثمــی، ح. )1397(. 
نظــری- مبانــی   :)۱( اســامی  بانکــداری 

تجــارب عملــی )ویرایــش ششــم(. تهــران: 
پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی.

)1416ق.(.  ر.  خمینــی،  موســوی 
تحریرالوســیله )ج. 1(. قــم: جامعــٔه مدرســین 

قــم. علمیــٔه  حــوزٔه 
موســوی خمینــی، ر. )1421ق.(. کتــاب  البیــع 
)ج. 1(. قــم: مٔوسســٔه تنظیــم و نشــر آثــار 

ــی)ره(. ــام خمین ام
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