ابعاد فقهی-حقوقی اوراق گام
یادداشت تحلیلی

عضو هیئتعلمی و مدیر گروه بانکداری اسالمی ،پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :ســال  ۱۳۹۸از ســوی مقــام معظــم رهبــری ســال «رونــق
تولیــد» نامگــذاری شــده اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن انتظــار طبیعــی از
شــبکٔه بانکــی و بانــک مرکــزی کشــور وجــود دارد کــه بــا حداکثــر تــوان از
فعالیتهــای مولــد اقتصــادی حمایــت کننــد .بااینحــال بهدلیــل وجــود
برخــی مشــکالت در صنعــت بانکــی ،تٔامیــن مالــی فعالیتهــای تولیــدی
بهویــژه در حــوزٔه ســرمایٔه در گــردش بــا مشــکالت و محدودیتهایــی
مواجــه اســت .در ایــن راســتا ،ایــدٔه اســتفاده از ابــزار «گواهــی اعتبــار

{

زیــرا فروشــندٔه نهــاده نیــز بــه فروشــندٔه مــواد
اولیــه (شــرکت پ) بدهــی دارد و در صــورت
دریافتنکــردن مطالبــات از واحــد تولیــدی،
نمیتوانــد بدهیهــای خــود را بــه فروشــندٔه
مــواد اولیــه بپــردازد.
در ایــن وضعیــت ،میتــوان بــا اســتفاده
از ظرفیــت شــبکٔه بانکــی ،از طریــق اوراق
گام امــکان تٔامیــن نقدینگــی را بــرای زنجیــرٔه
تٔامیــن فراهــم کــرد .در واقــع ،ابتــدا فروشــندٔه
نهــاده (شــرکت ب) چــک  ۱۰۰۰میلیــارد
تومانــی دریافتــی از واحــد تولیــدی (شــرکت
الــف) را بــه بانــک تحویــل میدهــد .در ادامــه،
بانــک در مقابــل بلوکهکــردن ایــن چــک۱ ،
میلیــون گواهــی  ۱میلیــون تومانــی یکســاله
بــا ضمانــت بانــک منتشــر میکنــد و آنهــا
را در اختیــار فروشــندٔه نهــاده قــرار میدهــد.
برخــاف چــک اولیــه ،ایــن اوراق بازارپذیــر
اســت و فروشــندٔه نهــاده میتوانــد از آنهــا بــه
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

نیــز واگــذاری آنهــا جهــت تســویٔه بدهــی بــه
ســایر ســطوح زنجیــرٔه تٔامیــن (مثـ ً
ـا شــرکت پ
بهعنــوان فروشــندٔه مــواد اولیــه) اســت.
برایناســاس ،بهنظــر میرســد اوراق
گام ظرفیــت باالیــی جهــت ایجــاد نقدینگــی
در زنجیــرٔه تٔامیــن داشــته باشــد .در واقــع،
بنگاههــای تولیــدی میتواننــد بــا اســتفاده
از آن ،ســرمایٔه در گــردش موردنیــاز را بــه
شــیوهای مناســب و کمهزینــه بهدســت آورنــد.
عالوهبرایــن ،ایــن ابــزار میتوانــد امــکان
تســویٔه بدهیهــا بیــن واحدهــای تولیــدی را
فراهــم کنــد.
آخریــن و شــاید مهمتریــن نکتــه در ارتبــاط
بــا اوراق گام ارتبــاط مســتقیم آن بــا بخــش
حقیقــی اقتصــاد اســت ،زیــرا برخــاف ســایر
روشهــای تٔامیــن مالــی کــه ممکــن اســت در
نهایــت بــه تٔامیــن مالــی تولیــد منجــر نشــود،
در ایــن شــیوه بیــن بخــش پولــی و بخــش
حقیقــی اقتصــاد ارتبــاط مســتقیم وجــود
دارد و بــا اطمینــان باالیــی میتــوان مدعــی
بــود ایــن راهــکار بــه توســعٔه فعالیتهــای
تولیــدی میانجامــد.

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
۱۵۸
۱۳۹۸
ـماره ۱۵۶
ماه  ۱۳۹۸شـ،ـمارهشـ
دیماهتیر

 -۲ماهیت و کارکرد اوراق گام
ماهیــت اصلــی اوراق گام بــه بازارپذیرکردن
اســناد مطالباتــی دریافتــی توســط فروشــندگان
نهــاده از واحدهــای تولیــدی بازمیگــردد .در
ایــن ابــزار ،واحــد تولیــدی خریــدار نهــاده،
فروشــندٔه نهــاده را جهــت اســتفاده از اوراق
«گام» بــه بانــک معرفــی میکنــد .فروشــندٔه
نهــاده از بانــک درخواســت میکنــد در مقابــل
دریافــت اســناد مطالبــات ،نســبت بــه صــدور و
واگــذاری اوراق «گام» اقــدام کنــد.
بــرای مثــال ،میتــوان فــرض کــرد واحــد
تولیــدی خریــدار نهــاده (شــرکت الــف)
از فروشــندٔه نهــاده (شــرکت ب بهعنــوان
تولیدکننــدٔه قطعــات خــودرو) بــه میــزان ۱۰۰۰
میلیــارد تومــان قطعــات خــودرو خریــداری
کــرده و در مقابــل آن یــک ســند بدهــی
یکســاله (چــک یکســاله) تحویــل داده
اســت .بااینحــال بهدلیــل وضعیــت صنعــت
خــودرو ،احتمــال مــیرود ایــن چــک بموقــع
پــاس نشــود و فروشــندٔه نهــاده در سررســید
بــه نقدینگــی موردنظــر دســت پیــدا نکنــد.
طبع ـ ًا ،ایــن موضــوع در ســایر ســطوح زنجیــرٔه
تٔامیــن نیــز تٔاثیــر منفــی بهجــا میگــذارد،

مولــد (گام)» بــا هــدف ابزارســازی بــرای تأمیــن اعتبــار واحدهــای
تولیــدی در قالــب زنجیــرٔه تأمیــن ،در جلســات کمیتــه نقدینگــی بانــک
مرکــزی مطــرح شــد و پــس از تٔاییــد ابعــاد فقهــی آن در شــورای فقهــی
بانــک مرکــزی ،در نهایــت در تاریــخ  ۲۱آبــان  ۱۳۹۸بــه تٔاییــد شــورای
پــول و اعتبــار رســید .برایناســاس ،در ایــن یادداشــت تــاش میشــود
بهاختصــار بــه بررســی ماهیــت و ابعــاد فقهی-حقوقــی اوراق گام
بهعنــوان راهــکار جدیــد تٔامیــن مالــی زنجیــرٔه تولیــد پرداختــه شــود.

{

حسین
میثمی
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گواهی اعتبار مولد (گام)

 -۳راهکارهــای منطبــق بــا شــریعت جهــت
اســتفاده از اوراق گام
بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس قانــون
عملیــات بانکــی بــدون ربــا نیــاز اســت کلیــه
ابزارهــا و محصوالتــی کــه در نظــام بانکــی
کشــور مورداســتفاده قــرار میگیــرد بــا ضوابــط
شــریعت ســازگاری داشــته باشــد (موســویان و
میثمــی ،۱۳۹۷ ،ص ،)۴۵ .اطمینــان از انطبــاق
ســاختار حقوقــی اوراق گام بــا فقــه و حقــوق
اســامی ضــروری بهنظــر میرســد.
در ایــن زمینــه بــا اســتفادٔه حداکثــری از
ظرفیتهــای فقــه اســامی و قانــون مدنــی،
میتــوان چهــار قالــب حقوقــی را جهــت
طراحــی ایــن ابــزار مطــرح کــرد کــه در ادامــه
برحســب اولویــت مطــرح میشــود:
الف -جعاله
در ایــن روش ،بانــک بــه فروشــندٔه نهــاده
خدمــت خاصــی ارائــه میکنــد و آن تبدیــل
چــک واحــد تولیــدی بــه اوراق مالــی اســتاندارد
و ضمانتشــده اســت .در اینجــا ،ایــن اوراق
اســتاندارد از دو ویژگــی مهــم برخــوردار اســت
کــه عبارتانــد از :تضمیــن بانــک در سررســید
و نقدشــوندگی.
در ایــن الگــو ،بانــک نقــش عامــل صــدور
اوراق و همچنیــن ضمانــت بازپرداخــت آنهــا
را در سررســید بــر عهــده دارد .همچنیــن در
ایــن الگــو ،تعهــد بانــک صرفــ ًا ضمانــت
بازپرداخــت واحــد تولیــدی در سررســید
اســت و تعهــدات بانــک اصطالح ـ ًا بهصــورت
زیرخــط ثبــت میشــود .عالوهبرایــن ،بانــک
میتوانــد بــر اســاس منطــق عقــد جعالــه نســبت
بــه دریافــت کارمــزد صــدور اوراق و همچنیــن
کارمــزد ضمانــت اقــدام کنــد کــه هــر دو
بهلحــاظ شــرعی موردتٔاییــد اســت.
ایــن راهــکار جهــت طراحــی اوراق گام ،بــه
تٔاییــد شــورای فقهــی بانــک مرکــزی رســیده
اســت .در ایــن زمینــه بر اســاس مصوبٔه شــورای
فقهــی بانــک مرکــزی ،او ًال انتشــار اوراق بــر
پایــه ســند بدهــی بلوکهشــده در قالــب قــرارداد
ضمانــت شــرعی یــا عرفــی اشــکال نــدارد؛ و
دوم ،دریافــت کارمــزد در قبــال ارائــه چنیــن
خدماتــی از طــرف بانــک مجــاز اســت.
ب -بیع
در ایــن روش ،بانــک چــک شــرکت تولیــدی
نــزد فروشــندٔه نهــاده را در مقابــل واگــذاری

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
دیمــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۸

اوراق گام خریــداری میکنــد؛ بهعنــوان مثــال،
بانــک چــک شــرکت الــف را در مقابــل پرداخت
تعــداد مشــخص اوراق اســتاندارد گام ،از
شــرکت ب خریــداری میکنــد .در اینجــا بــر
اســاس منطــق فقهــی عقــد بیــع ،چــک شــرکت
الــف بــه تملیــک بانــک درمیآیــد .شــایان ذکــر
اســت ایــن الگــو بــا شــبهٔه فقهــی «بیــع دیــن بــا
دیــن» مواجــه اســت کــه از منظــر مشــهور فقهــای
امامیــه و امــام خمینــی(ره) مــردود اســت .
ج -صلح
ایــن روش مشــابه الگــوی بیــع اســت ،بــا
ایــن تفــاوت کــه قالــب حقوقــی آن بــر اســاس
عقــد صلــح کــه در فقــه اســامی موردتٔاییــد
قــرار گرفتــه اســت ،طراحــی میشــود؛
بهعنــوان مثــال ،بانــک چــک شــرکت الــف
(واحــد تولیــدی) را در مقابــل پرداخــت اوراق
اســتاندارد گام بــا شــرکت ب (فروشــندٔه نهــاده)
مصالحــه میکنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه عقــد صلــح ازجملــه
عقــود تملیکــی محســوب میشــود ،در
اینجــا چــک شــرکت الــف بــه تملیــک بانــک
درمیآیــد .گفتنــی اســت در ایــن الگــو دیگــر
عقــد بیــع وجــود نــدارد کــه شــبهٔه بیــع دیــن بــا
دیــن مطــرح شــود ،بلکــه همانطــور کــه مشــهور
فقهــا و امــام خمینــی(ره) مطــرح کردهانــد،
اســتفاده از عقــد صلــح راهــکاری جهــت رفــع
شــبهٔه بیــع دیــن بــا دیــن اســت.
د -معاوضه
ً
کامــا مشــابه الگــوی صلــح
ایــن روش
اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه قالــب حقوقــی آن
بــر اســاس قــرارداد معاوضــه طراحــی میشــود
کــه در قانــون مدنــی صراحتــ ًا مــورد تٔاییــد
واقــع شــده اســت .در ایــن زمینــه ،مــادٔه ۴۶۴
قانــون مدنــی بیــان میکنــد« :معاوضــه عقــدی
اســت کــه بهموجــب آن یکــی از طرفیــن مالــی
میدهــد بــه عــوض مــال دیگــر کــه از طــرف
دیگــر اخــذ میکنــد؛ بــدون مالحظــه اینکــه
یک��ی از عوضی��ن مبی��ع و دیگ��ری ثم��ن باش��د».
مــادٔه  ۴۶۵نیــز بیــان مــیدارد« :در معاوضــه
احــکام خاصــه بیــع جــاری نیســت» .بنابرایــن
در اینجــا ،بــا توجــه بــه اینکــه قالــب حقوقــی
اوراق گام از چهارچــوب بیــع خــارج شــده
اســت و در قالــب معاوضــه قــرار میگیــرد ،لــذا
شــبهٔه بیــع دیــن بــا دیــن برطــرف میشــود.
 -۴جمعبندی و نتیجهگیری

اوراق گواهــی اعتبــاری مولــد (گام) یکــی از
جدیدتریــن نوآوریهــای نظــام بانکــی کشــور در
راســتای تٔامینمالــی زنجیــرٔه تٔامیــن و حمایــت
از بخــش حقیقــی اقتصــاد محســوب میشــود.
انتظــار مــیرود اســتفاده از ایــن ابــزار بــه
شــیؤه صحیــح ،بــه تٔامیــن ســرمایٔه در گــردش
واحدهــای تولیــدی کمــک شــایانی کنــد و از
ایــن مســیر بــه رونــق تولیــد بینجامــد.
در ایــن یادداشــت ،تــاش شــد ابعــاد
فقهی-حقوقــی اوراق گام بررســی شــود.
یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد هرچنــد بــر
اســاس مصوبــه شــورای فقهــی بانــک مرکــزی،
قالــب حقوقــی فــروش خدمــت (جهــت صــدور
و ضمانــت اوراق) و پرداخــت کارمــزد توســط
فروشــندٔه نهــاده مــورد تٔاییــد قــرار گرفتــه
اســت ،میتــوان برخــی دیگــر از قالبهــای
حقوقــی را نیــز دراینبــاره مطــرح کــرد کــه بیــع،
صلــح ،و معاوضــه ســه مــورد از مهمتریــن
آنهــا محســوب میشــود .بااینحــال ،بررســی
نقــاط قــوت و ضعــف هریــک از ایــن روشهــا
از منظــر فقهــی ،حقوقــی ،اقتصــادی ،و مالــی
میتوانــد موضوعــی بــرای تحقیقــات آتــی
محســوب شــود.
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