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  .شد

محمدرضا  اب خود مشترك مقاله در شده مطرح ايده براساسبه بيان نظرات خود  موسويان دكتر نشست اين در

 سالمي،علمي پژوهشي اقتصاد ا فصلنامه 60شماره  كاتوزيان، دكتر محمد طالبي و محمدرضا حاجيان در

   شود.در ادامه گزارشي از اين نشست ارائه مي پرداخت.

  

 ؛يقانون سپرده پرداخت چون خود روزمره امور انجام در هاكبان يگاه :موسوياناالسالم سيد عباس حجت

 نيا نيتأم معمول طور به .شونديم روروبه منابع مبودك با سودآور، يهافرصت از استفاده ها؛يبده بازپرداخت



 صورت) برداشت اضافه( يزكمر كبان ياعتبار خط طريق از باشد شتريب اي شبه يك توانديم هك منابع يسرك

 شيافزا ؛يمل پول ديخر قدرت كاهش ؛ينگينقد هيرويب رشد چون يمنف يامدهايپ و اثرهااين روش  .پذيردمي

 به طريق مراجعه از هاكبان تمدوتاهك يمال يازهاين نيتأم روش، نيا مقابل نقطه .دارد همراه به را هامتيق

داده  ت ارتقات و كمياگر بازار بين بانكي از نظر كيفي ،است بانكي بين بازار مشخص طور هب و مشابه يهابنگاه

   .كمك خواهد شد هاسطح سودآوري بانكافزايش سازي بازار و به اقتصاد ملي، سالم ،شود

 تا نندكيم فراهم را ياهنيزم هستند، يپول بازار از يارمجموعهيز خود هك كيباننيب يبازارها ،يمال يبازارها 

 اي افراد با نقد وهوج صاحبان آن در هك است ياركسازو كيباننيب شوند؛ بازار پول به ليتبد يمال يهاييدارا

 و هاكبان ينگينقد نيتأم هدف با بازار نينند؛ اكيم برقرار ارتباط دارند ينگينقد يسرك هك يمال ينهادها

 است؛ ابزارهاي دهش يطراح) سال يك تا شب يك از( تمدوتاهك در شدهنيتضم يهاوام راه از يمال يهامؤسسه

 ،كينبا رشيپذ ،يتجار اوراق د،يبازخر نامهتوافق فدرال، وجوه سپرده، يگواه خزانه، اسناد: از عبارتند بازار اين

  .شبانه سپرده و يياروپا دالر يهاقرض ،يزكمر يهاكبان از استقراض

رنگ پرمنابع تخصيص چه در حوزه تجهيز و در حوزه  اليت بانك چههاي مورد فعگذاران در بخشنقش سپرده

به  ندشته باشگذاران قرار داها همواره در معرض ريسك از سوي سپردهبانكتا  گردداين امر باعث مي است و

گذاران قرار هبانك طراحي و عرضه شود ولي مورد استقبال سپرد ممكن است نوعي سپرده به وسيله عنوان مثال

   نگيرد.

نامه توافقدر اين بازار پركاربرد  ييكي از ابزارها، گيردمورد استفاده قرار ميبانكي ر بينابزارهاي مختلفي در بازا

ت آن ارائه شده است ماهيريپو و در رابطه با نظران توسط صاحبد و متنوعي تعاريف متعد .بازخريد (ريپو) است

قرارداد ريپو را به همچون بانك مركزي آمريكا اول  گروه كرد. در قالب دو گروه اين نظرات را بيان توانكه مي

ا يد آن اوراق يبهادار همزمان با توافق به بازخرپو، فروش اوراقيراند: صورت تعريف كردهبه اينصورت رسمي 

نه  دانندنده است. اين گروه ماهيت ريپو را خريد و فروش اوراق مييخ آيمشخص در تار متيمشابه آن به ق



 به شده نيتضم وام به هيشب ياقتصاد نظر از نامهتوافق نيا هاآن، از نظر گذاري اوراقاستقراض به پشتوانه وثيقه

   و مال فروخته شده. داند نه مبيعدوم ماهيت اين اوراق را وثيقه مي كه گروه در حالي .است قهيوث لهيوس

لط خَديدگاه  ين دواسفانه در به كارگيري ادبيات و مفاهيم به كار گرفته شده در مباحث جانبي اين قرارداد متأ

 ه ادبياتبان ورود باعث گرديده كه در زم ،سازيو اين عدم شفافت الزم به كار گرفته نشده است اند و دقّ شده

  .و گاهي خريد و فروش در نظر گرفته شود يت ريپو گاهي قرضايجاد شود و ماهترديد نوعي  ريپو

 يابازاره االنفع وناگونگ يازهاين و هاقهيسل به توجه با آن از يگوناگون انواع و شده متنوع زمان يط در ابزار نيا

وس، كمع يپوير، يسنت اي يكالسك يپوير :از عبارتند پوير گوناگون انواع. رديگيم قرار استفاده مورد يمال

  .يعموم قهيوث يمال نيتأم يپويجانبه، ر /طرفه سه يپوير

 بهادار اوراق داريو خر »الف« كبان نمونه، يبرا بهاداراوراق فروشنده ،ياصل طرف دو يسنت اي يكالسك يپويردر 

 روز همان هك معين روز يك در و شونديم وارد توافق كبان دو هر مبادله روز. دارند وجود »ب« كبان نمونه، يبرا

 متيق. ندكيم لهمباد نقد پول عوض در ياسم مقدار به را اوراق بهادار »ب« كبان به »الف« كبان باشد، هيتسو

ن يطرف. داشت واهدخ ميمستق ارتباط بهادار اوراق هيتسو متيق با معامله روز در بهادار اوراق يبرا شدهافتيدر

 شده توافق متيطبق ق بر را بهادار اوراق همان »ب« كبان قرارداد، اتمام روز در هك نندكيم توافق نيهمچن

 پوير نرخ طبق بر شده توافق بهره به همراه را خود نقد پول »ب« كبان آن رويپ و بفروشد »الف« كبان به نيشيپ

 بهره نرخ هيشب زين پوير نرخ و است مطمئن و شده نيوام تضم هيشب ديبازخر توافق قتيحق در. داشت خواهد

 گذاشته قهيوث به هك يبهادار اوراق به نامهتوافق دوره طول در اگر يكالسك دينامه بازخرتوافق در. باشديم وام

 پرداخت يآن تصور به  رندهيگوام  بهادار اوراق فروشنده به وجوه نيا رديگ قتعلّ يابهره اي سود شده است

  .شد خواهد



 ضرر ديبا هك است بهادار اوراق فروشنده نيا ند،كسقوط  بهادار اوراق يبازار ارزش اگر يكالسك يپوير در

 بر بهادار اوراق ياقتصاد يضررها و هاتيمز گر،يد يعبارت به. ندك دار جبرانيخر يبرا را اوراق نيا ياهيسرما

ضيه به ق »ب« اگر از نگاه بانك .است »الف«، توضيحات بيان شده از نگاه بانك مانديم يفروشنده باق عهده

جانبه نيز بيشتر در راستاي اعتماد و اطمينان است و شود، ريپوي سهپرداخته شود ريپوي معكوس گفته مي

از  ت.آمده اس مقاله توضيحات تكميلي و انواع مختلف ديگر ريپو در متن، اينكه اين اوراق نزد امين نگهداري شود

ار، بهاد وراقا فروش اي ديخر تيموقع مالي مچون تأمينتوان به مواردي هكاركردهاي اقتصادي و مالي ريپو مي

 يپوير يبرا هاقهيوث از استفاده بازار، ياعتبار كسير ين، كاهشپاي ريسك با يگذارهيسرما سبد يسازمتنوع

  اشاره كرد.  باز بازار اتيعمل براي گر و ابزارييد

كه است اين نكات ترينمهم از يكي رسد،مي نظر به ضروري ريپو قرارداد بحث در نكات از يكسري به هتوج 

دو اين از كدام هر پذيرش زيرا استقراض يا بدانيم بيع را ريپو تماهي منتهي خود صخا احكام به تماهي 

  .  شودمي

د . قرارداگيردار ميقرارداد بيع مورد بررسي قرابتدا و مباحث فقهي مربوط به آن  درك بهتر قرارداد ريپوبراي 

 لانتقا يا معين وضع به مال فقه و قانون ما با قوانين ديگر كشورها ندارد و آن را تمليكبيع تفاوت چنداني در 

انون مدني براساس فقه و ق اند.تعريف كرده رضايت با نيمع عوض مقابل در يگريد به يشخص از نيع ملكيت

هر  وباشند  اي شرايطيخود بايد داراز منظر فقهي اين شرايط  ؛گذاشتضمن عقد شرط  ،رداد بيعدر قراتوان مي

بودن،  بودن، حالل به مواردي همچون مقدور از شرايط صحت شرط توان به عنوان شرط قرار داد.چيزي را نمي

عقد،  ذات يعقد (مقتضا يمقتضا با منافات ت، عدمسنّ و تابك با نبودن ، مخالفاعتنا مورد زهيانگ وجود

 ن شرطمنجزّ بودمستلزم محال نبودن شرط، ر در متن عقد، كذمجهول نبودن شرط، اطالق عقد)،  يمقتضا

  اشاره كرد.توان مي



نايي آشلذا  .باشنده قرارداد ريپو ميشبياز برخي جهات  الخيارالعينه و بيعبيع هايقرارداددر اسالم و فقه مدون 

اين  لتحلي. ريپو ضروري استاد قراردآنها با هاي و شباهت هاسازي تفاوتدو قرارداد به منظور شفاف با اين

حكام امنجر به  و كندت مختلف را ايجاد دو ماهي ي است كهبه حد ي احتماليهاتفاوتكه آيا مهم است موضوع 

  .شونددر سطح كاربردي خالصه ميها تنها تفاوتاين كه متفاوت شود و يا اين

هر  ظر اسالمد، از منبه طور كامل تشريح شاطهار پيامبر (ص) و ائمه به وسيلهپس از نزول آيات تحريم ربا، ربا 

بيع  قرارداداشد و در بدر قرارداد قرض كه به صورت شرط آمده  زياده تنهاشود و ربا محسوب نمي ايزياده

ن سلمانابرخي از م پس از تحريم رباي قرضي ربا است.كه به صورت مكيل و موزون هستند كاالهاي همجنس 

، دعينه روي آوردنالديگري تحت عنوان بيع معاملهبه  اركبده از طلب وصول اي ربوى قرض در ربا براي فرار از

 در ينقد متيق نآ از مترك به را آن سپس بخرد؛ هينس طور به را يزيچ انسان هك است نيا از عبارت نهيعالعيب

 خود هب مترك بهاى به آن نقدى فروش و هينس صورت به االك ديخر ديگر عبارت به. بفروشد مجلس همان

 به مندازين شخصدر روش اول، گرفته است: اين معامله به دو صورت انجام مي ند.يگويم نهيعالعيب را فروشنده

 ار ىياالك هينس صورت به يو كه از دهدمي صورت انجام نيا به اىمعامله مال صاحب با ربا از فرار براى نگىينقد

. فروشدمي فروشنده به نقد صورت به مترك متيق به را آن جلسه در همان سپس خرد؛مى نقد متيق از ترگران

 شده فروخته االىك سود به نخست فروشنده ابىيدست و نقد پول به دار نخستيخر ابىيمعامله، دست نيا جهينت

 طلب صولو براى اركدر روش ديگر طلب .است وصول قابل االك بهاى ليتحو د،يسررس در هك باشديم هينس به

 االك همان سپس فروشد؛مي يو به هينس را نيمع ىياالك ،ندارد را شيخو بدهى پرداخت توان هك فردى از خود

   .بپردازد را يو نيشيپ طلب اركطلب از افتىيپول در با بتواند اركبده تا خرديم يو از نقد ،مترك ىيبها به را

 شرط نهيعالعيب در هرگاه هكنيا بر يمبن دارد وجود ييهاتيروابايد توجه داشت در رابطه با اين نوع معامله 

 فروش در داريخر هك باشد ياگونه به دوم عيب است. در اين نوع معامله اگر باطل معامله رد،يگ صورت ديبازخر

 حيمعامله صح باشد، داشته ارياخت آن عدم اي دوباره ديخر در زين فروشنده و باشد مختار آن فروش عدم اي دوباره



 عيبا از ريغ گرانيد به عيمب فروش در يمشتر هك باشد ياگونه نه بهيعالعيب هرگاه ست وين آن در يالكاش و بوده

  .است باطل باشد، معامله نداشته يارياخت

م در آن اي است كه معامله دوعينهالبيعشود: گروه اول عينه به دو گروه تقسيم ميالپس براساس روايات بيع

 ط نشده كهاي است كه معامله دوم در معامله اول شرعينهالشرط شده است كه ربا و حرام است و گروه دوم بيع

  اين معامله صحيح است.

 نآ در هك است يعيب شرط، به عيب اي الوفاعيب اي اريالخعيالخيار است. بدومين معامله كه به ريپو شباهت دارد بيع

 به را عيمب ندبتوا و داشته را معامله فسخ اريخ برگرداند، را متيق ينيمع مدت در اگر ندكيم شرط فروشنده

 الزم معامله و شده ساقط يو اريخ حق برنگرداند را متيق و بگذرد معين تمد هك يصورت در و برگرداند خود

 يهانفق آراء رد يشرط نيچن صحت بر اجماع يادعا و است اتفاق مورد هيامام هانيفق نيب اريالخعيب صحت .شود

 گريديك اب مسئله نيا در عهيش هانيفق برخالف سنت، اهل چهارگانه يهامذهب هانيولي فق دارد وجود شيعه

 قول هشت ،فهيحن مذهب در نمونه، يدارد؛ برا وجود يمتعدد يهاقول زين مذهب يك در يحت و ردهك اختالف

 لهيح الوفا،عيب اي شرط به عيب هك هستند باور نيا بر سنت اهل معاصر هانيفق از ياريبس .دارد وجود بارهنيا در

 در راردادق نيا درباره يبررس و بحث از پس خود هفتم نشست در ياسالم فقه مجمع مجلس رو نيا از رباست؛

  .»است ربا لهيح و بهره با قرض قتيحق در عيب نيا«: است آورده نيچن خود يانيپا هيانيب

 ن دو آ از يك چيمصداق ه ماا دارد؛ اريالخعيب و نهيالععيب با ييهاشباهت گرچه پوير قرارداد رسديم نظر به

يان شده بت ريپو ماهي طور كه پيشتر گفته شد دو ديدگاه براي همان .دارد هاآن با يمعنادار يهاو تفاوت نبوده

ه حالت ج به سمنته ، پذيرش اين امردر نظر گرفته شده استبراي ريپو كه در اينجا ماهيت خريد و فروش  است

  گردد.يم ت سومالخيار و يك ماهيالعينه، بيعبيع



تفاوت مي الخيار بلكه داراي ماهيتالعينه است و نه بيعهدف اين مقاله نشان دادن اين نكته است كه ريپو نه بيع

العينه خارج شود يعاند از دام باگر ريپوي متعارف نتوكه  شودمي. در اين مقاله ادعا استقبلي  از دو حالت

ي يك ريپوي اسالم را تبديل به تفاوت ماهوي كرد و تحت عنوان هابا اعمال يكسري تغييرات تفاوتتوان مي

  د.نمو با همان كاركرد طراحيرا معامله جديد 

 رطش اول عيب در نهيالععيب درگيرد. ررسي قرار ميالعينه مورد بهاي ريپو با بيعدر اين راستا در ابتدا تفاوت

 خارج ندهفروش تكيمال از يالحظه يبرا جز عيمب و شود منعقد دوم قرارداد عقد مجلس همان در هك شوديم

 قرارداد پوير رد هك يحال در ند؛كيم فسخ را اول معامله داريخر ند،كن عمل شرط به فروشنده هكچنان و شودينم

 به فروشنده اگر و رديگيم انجام شد،كب طول ماه سه تا روز يك است نكمم هك مالحظه قابل يزمان فاصله با دوم

 به االك همان هك شوديم شرط نهيالععيب دراز طرف ديگر شود. يم تيتثب اول معامله ندكن عمل خود شرط

 در و بفروشد بازار در را آنها بهادار اوراق داريخر است نكمم پوير در هك يحال در شود؛ فروخته فروشنده

 در نهيالععيب دركه و تفاوت آخر اين بفروشد فروشنده به و دهيخر بازار از را هاآن مشابه اوراق پوير ديسررس

 پوير قرارداد در هك يحال در دهد؛يرخ نم يواقع ياقتصاد تيفعال چيه و يخاص دهيپد چيه قرارداد دو نيب فاصله

 مبودك رفع از بعد و دهديم انجام خاص يگذارهيسرما فروش اوراق از حاصل وجوه از استفاده با اوراق فروشنده

 .دهديم انجام را دوم معامله شد،كب طول ماه سه تا روز يكاست  نكمم هك ينگينقد

 تا را معامله ثمن فروشنده هكچنان هك شوديم شرط ار،يالخعيب در :گفت توانيم اريالخعيب با پوير تفاوت انيب در

 در هك است يحال در نيباشد؛ ا داشته را خود به عيمب برگرداندن و معامله فسخ حق برگرداند نيمع ديسررس

 معامله الخيار ثمنعيب شود؛ دريم انجام ديسررس در يوسكمع فروش هكبل شودينم فسخ اول فروش پوير قرارداد

شوديم داده لاو معامله ثمن از شتريب ديسررس تناسب به دوم معامله ثمن طور معمول به پوير در اام است؛  لاو

 پوير در اام است همان هم ديخر از يو زهيانگ و است داريخر به متعلق ديسررس تا عيمب منافع شرط به عيب در



 از انتفاع ديخر يبرا داريخر زهيانگ و است فروشنده آن از ،باشد اگر ديسررس تا بهادار به اوراق يصيتخص سود

  .است دوباره فروش د ويخر متيق تفاوت

د. هستن خودشان خاص يهايژگيوبا  و هم از مستقل قرارداد سه پوير و اريالخعينه، بيالععيب يقراردادها نيبنابرا

رهايي براي لذا راهكا اننددمي العينهدر برخي كشورهاي اسالمي همچون مالزي ريپو متعارف را مصداق بيع

 فروش و توافق فاده شده استپو استير يبرا ينيگزيجا وعد . در مالزي از قرارداداندتصحيح قرارداد ريپو ارائه داده

 يزكمر كبان در متداول يپوير يبرا ينيگزيد اسالمي جايبازخر نامهتوافق عنوان به )SBBA(دوباره  ديخر و

 و فروش نامهتوافق دستورالعمل م 2002 آگوست از يمالز يزكمر كاست. بانمعرفي شده ) نگارا كبان( يمالز

 ساختار مانند نامهتوافق نيا رساختا. است ردهك االجراها الزمكبان يبرا را ياسالم ديبازخر نامهتوافق اي ديبازخر

 فروش و SBBAفروشنده  لهيوس به بهادار اوراق ديبازخر بر يمبن توافق هك تفاوت نيا با است پوير متداول

مشخص  شيپ از همعامل روز و متيق وعده نيا در و است وعده بر يمبتن  SBBA داريخر لهيوس به بهادار اوراق

 و داريخر ديروز سررس در ،يياجرا دستورالعمل طبق هك است نيا نامهتوافق نيا در توجه قابل تهكن. شوديم

 يادعا توانديم مقابل طرف اش،وعده از انجام طرف يك ولكن صورت در و نندك عمل خود وعده به ديبا فروشنده

 ست؛ين الوفا، الزممينك حفظ خود تيماه در را وعد اگر هك است آن در اركراه نيا الكاش نيترمهم .ندك خسارت

 يزكمر كبان ملدستورالع اگر مطابق و رديگينم انجام معامله و ردهكن اعتماد هم به معامله نيطرف جهينت در

 ريمغا وعد از دهش ارائه فيتعر و تيماه با رديگيم عمل صورت در هك آنچه م،يبدان يالزام را دوم توافق يمالز

  .شوديم راركت يفرض نهيالععيب لكمش و است

 بر يالكاش هاجهت نيا از و اريالخعيب نه و است نهيالععيب نه قرارداد نيا هك داد نشان پوير قرارداد قيدق ليتحل

 با اساس نيا بر. دارد وجود آن ربا در لهيح سمت به لغزش محل حال نيع در اام ست؛ين وارد قرارداد نيا

 نظارت انكام ناظر نهاد يبرا و يمنتف آن در ربا نهيتا زم مينكيم يبازساز را قرارداد نيا كياند يهايدگرگون



 هايييژگيو، پوير قرارداد شدن ربا لهيح از زيپره و عتيشر نيمواز با انطباق يباشد بنابراين الزم است برا داشته

  .شود لحاظ اي دكيتأ ياسالم پوير قرارداد در

 فروش و قرض احتمال دو متعارف پوير در :دوفروشيخر هيپا بر ياسالم پوير قرارداد. 1ها عبارتند از: اين ويژگي

 يهادستورالعمل و هانامهنييآ و مقررات و نيقوان نيبنابرا است؛ فروش هيپا بر ياسالم پوير اما بود؛ مطرح

 تيمشروع. 2 .شونديم ميتنظ بهادار اوراق دوفروشيخر قرارداد هيپا بر همه ياسالم پوير يحسابدار و يحقوق

 بهره بر يمبتن اوراق اي قرضه اوراق ثراًكا متعارف پوير قرارداد موضوع: ياسالم پوير قرارداد موضوع بهادار اوراق

 ديبا ياسالم پوير قرارداد موضوع بهادار اوراق نيبنابرا دارد؛ الكاش آنها دوفروشيخر ياسالم ديد از هك است

 داسنا اي ياسالم كوكص انواع ت،كمشار اوراق سهام، اوراق مانند باشد داشته را معامله انجام يبرا الزم تيمشروع

 ديبازخر زمان است الزم ،ياسالم پوير قرارداد از غرر رفع يبرا :متيق و ديسررس قيدق نييتع. 3 .ياسالم خزانه

 يررغ و خطر باعث هك يابهام و جهالت ونهگچيه تا شود مشخص روشن و شفاف صورت به ديبازخر متيق و

 ديخر راردادق ضمن در اوراق داريخر: وفروش ديخر ارياخت حق با همراه فروش. 4 .ندهد رخ شود معامله شدن

 اي وراقا آن خود ديبا بخواهد فروشنده هك زمان هر مشخص ديسررس تا اي مشخص ديسررس در شوديم متعهد

 در است دعهمت فروشنده هكهمانطور بفروشد؛ يو به شده توافق متيق طبق ردهك هيته بازار از را هاآن مثل

 به اوراق روشف. 5 .بخرد يو از را اوراق ديبا بخواهد داريخر هك زمان هر مشخص ديسررس تا اي مشخص ديسررس

 زمان تا وراقا اگر هك شود شرط حيصر صورت به است الزم ياسالم پوير قرارداد ضمن در :المنفعهمسلوب صورت

 المنفعهمسلوب ورتص به ديسررس تا اوراق و بوده فروشنده به متعلق باشد، داشته يبازده) دوم معامله( ديبازخر

 تا گرا هك است روشن .است منحصر فروش و ديخر متيق تفاوت در اوراق داريخر منفعت و شونديم فروخته

 به ديررسس از بعد اوراق از حاصل يدرآمدها و منافع ردندكن ارياخت حق اعمال نيطرف از يك چيه ديسررس

  .ديرس خواهد داريخر



 طرف به را خود ربهادا اوراق طرف، يك آن در هك است يامبادله ،ياسالم) پوير( ديبازخر توافق يكبنابراين 

 آن ص،مشخ ديسررس تا مطالبه زمان در اي مشخص ديسررس در نندكيم دتعه آن ضمن در و فروشديم گريد

 جيرا ديبازخر نامهافقبنابراين تو .دهند انجام وسكمع معامله مشخص متيق به را بهادار اوراق آن مشابه اي اوراق

 ياسالم يمال يهابازار در توانديم ياسالم ديبازخر نامهتوافق عنوان تحت و قرارداد يهاشرط در ييهااصالح با

 تحت هك چهآن يدشوار و باشد داشته گذارانهيسرما و هاكبان تمدوتاهك يمال نيتأم در يمؤثر اريبس اربردك

 و هاكبان يبرا يتمدوتاهك امن يگذارهيسرما يطرف سازد؛ از برطرف را است يزكمر كبان از استقراض دهيپد

 هستند؛ همچنين رو به رو يمال منابع مازاد اي يسرك با يزمان يهابازه از يبرخ در هك باشد يمال مؤسسات

  .گيرد رارق استفاده مورد ياسالم يشورهاك در باز بازار اتيعمل انجام يبرا يابزار عنوان به توانديم

  

تواند در بازار اين ابزار ميطرف شدن مباحث فقهي هاي الزم و بردرصورت انجام تحليل :دكتر علي ديواندري

ي بازار بده با توجه به اينكهواقع شود.  ثمر و مثمر مفيدها هاي نقدينگي بانكو پر كردن شكافكشور بين بانكي 

به  مثبت در نظام بانكي كشور آثارتواند از جهات مختلف اين ابزار ميگيري است در حال شكل ايراناقتصاد در 

  ومان است. هزار ميليارد ت 18، 17 بازار اوراق نزديك بهدر كشور ما ل حاضر در حا همراه داشته باشد.

ي استاي برخرها، ... و همچنين در دولت به داليل گوناگوني همچون بازپرداخت بدهي خود به پيمانكاران، بانك

سرمايه ت افزايشاوراق جه سازوكارهاي خود به دنبال تقويت اين بازار است. دولت حتي در نظر دارد از اليتاز فع

در  رسد كه اين اوراق از رشد خوبي در آينده نزديك برخوردار شوند،هاي دولتي بهره گيرد لذا به نظر ميبانك

روشن  وري است ضروايجاد محلي براي معامالت اين اوراق و به منظور جلوگيري از مشكالت اقتصادي اين راستا 

  نخواهد داشت.الزم را بازار كارايي  ،نباشند است كه اگر اين اوراق قابل معامله



گونه كه ول، هماندر شكل متداقرارداد ريپو شته باشند كه دانند بايد توجه داگروهي كه قرارداد ريپو را  بيع نمي

د و خريد و فروش است و با يك دييك قرارداد بيع » repurchase agreement«مشخص است  از نامش

  ت متداول ريپو در دنيا را تغيير داد. توان ماهيشرعي نمي

  

 ست بانكهاسال كه است ميمه موضوع بازار اين در جديد ابزار طراحي :اصغر ميرمحمد صادقيسيد علي

كامالً احساس ابزارهاي جديد  به كشور بانكيبين بازارنياز  كه است حالي در اين و باشدمي درگير آن با مركزي

ن حضور اي كمي در آاليت معامالت كمي صورت گرفته است و اعضبانكي از زمان شروع فعدر بازار بين  .شودمي

 عالي زار ناظردر اين با بانكي شرط تثبيت و ايفاي تعهدات استشرط استحكام بازار خصوصاً در بازار بين. داشتند

در  هزار ميليارد تومان 12جايي رسيده كه حدود به بانكي كشور امروز. بازار بينباشدبانك مركزي مي

سيده است درصد ر 17/ 5تا  17/ 4درصد به ميانگين  30ـ29و نرخ اين بازار از حدود  دادوستد دارد روز

 كه است اليح در است و اين بانك افزايش يافته 28همچنين اعضاي آن از شش يا هفت بانك به حدود تقريباً 

 ابزارهاي ساير و وجود داشته استار باز اين در ابزار تنهاپذيري به عنوان و سپردهگذاري سپردهتاكنون 

  .اندنيافته تحقق تاكنوننامه يندر آي شدهبينيپيش

باشد در اينجا يك طرف دارنده اوراق و طرف ديگر دارنده پول است به بحث كليدي در اين مبحث مالكيت مي

مطلق و شبيه ساير خريد و  ت به معنايمالكيقرارداد اين در ه به گذاشته شدن شرط با توجرسد نظر مي

ت خريد و فروش و قرض وجود دارد و مرز بسيار باريكي بين ماهيه داشت كه بايد توجدر واقع  نباشدها فروش

العينه شود بيعگفته مي شود.مي مطرح بودن ربوي بحث دوباره بيايد ميان بهدر اين قرارداد  وثيقه اگر بحث

در كل  تواند در قالب اقساط باشدكه ريپو نيز مي داراي اقساط است ولي ريپو به صورت اقساطي نيست در حالي

بازار ايران برخالف بازارهاي ه داشت بايد توج ريپو شبيه عقدالعينه است.تقريباً از تمام جهات رسد به نظر مي

كه در رابطه با ايندارد.  وجود آن در يكسان سود نرخ با محدود و خاص اوراقدنيا عميق نيست و تنها يكسري 



مندي اي بهرهبر يمزايايعمالً كند بايد گفت كه فروشنده از ساير مزايا استفاده ميدر ريپو اسالمي شود گفته مي

شود مي واگذار خريدار سررسيد به زمان در شده توافق قيمت اضافهبه درصد 18 زيرا سود فروشنده وجود ندارد،

   .دارد مشابهت به عقدالعينه ماندنمي باقي فروشنده براي ديگري مزاياي كهاز آنجايي و 

ممكن است شودكه گفته ميوعد اساس كار بازار است و در رابطه با اينه به اين نكته ضروري است كه عقد توج 

 تثبت يكع در واق اگر قرار باشد نكول رخ دهد اصالً بازار شكل نخواهد گرفت وكه بايد گفت  تثبت صورت نگيرد

  . ق شدگونه كه در بانك مركزي مالزي اين امر محقّنگيري بازار است هماامر ضروري براي شكل

 اردد ايراد شرعي از لحاظ و گرددمي باز قرض و وثيقه همان به) بازخريد نامهتوافق( ريپورسد به نظر مي در كل

است خريدوفروش ساسا بر و نيست وثيقه و قرض قالب در قرارداد اين كه باشد اين مراجع تمام اعتقاد اگر اام، 

  .دارد بيشتر بررسي و بحث به نياز

  

. است قراردادنوع رسد كليه شواهد دال بر عدم بيع بودن اين به نظر مي :نياقمحقّ محمدجواد االسالمحجت

چه در مقاله مورد بحث آمده است اين قرارداد از نظر اقتصادي كاركرد ، طبق آنالعقود تابعه للقصود در فقه داريم

ها ا بحث وثايق معموالً بانكقرض دارد و در نظر است كه از منظر حقوقي اصالحاتي صورت گيرد. در رابطه ب

به اوراق  ود اين است كه آيا در ريپوشسوالي كه در اينجا مطرح ميگيرند درصد اوراق يا سهام را وثيقه مي150

و  نندكيها را با سودش لحاظ مها وثايق واممعموالً بانك يا بيشتر؟است شود اندازه همان پولي كه داده مي

و است شود كه در اين حالت اوراق فروخته نشده سود اوراق گرفته مياحتماالً در ريپو نيز به ازاي اصل و فرع 

ق به فروشنده است نه خريدار كه اين امر خود شاهدي است بر گفته شد منافع اوراق متعلّ دارد.اي كاركرد وثيقه

همه اين موارد نشان دهنده اين  هنوز متعلق به فروشنده است» نما«ن نكته كه اوراق فروخته نشده است زيرا اي



ت ريپو قرض است.است كه ماهي ه به اينبا توجرسد به نظر مي، نيستاليت بانك كه خريد و فروش در حيطه فع

  . مورد استفاده قرار گيرد بورسدر جايي مثل بايد اين اوراق  ،در صورت تثبت

  

 ز اختياراته شود و كه گفته شد در اين قرارداد در نظر است از شرط فاصله گرف اينه به با توج :نوربخش ايمان

واره فروش هم خريد و در بحث اختيارنكته كه  اينو با در نظر گرفتن خريد و فروش به جاي آن استفاده شود 

كند كه آيا مي اين سوال به ذهن خطورد خود عمل كند طرفي كه اختيار دارد مجبور است و بايد به تعه ،طرف

د است د خوعهتبه ايفاي  زمدر سررسيد طرف مقابل ملكه ريپوي مرسوم  ريپوي اسالمي همانندنحوه برخورد در 

عمدتاً بانكي نكه كاركرد بازار بيه به اينبا توجو  فاصله گرفته شوددر نظر است كه از شرط چرا  لزوماً ؟باشدمي

  .اردگذاري وكالتي وجود دچه داليلي براي ترجيح ريپوي اسالمي نسبت به سپرده ،استهفته  تا يكيك روزه 

رئيسه و تاعضاي هيئدر پايان اين نشست دكتر موسويان توضيحاتي در رابطه با سواالت مطرح شده از سوي 

  ن در جلسه ارائه داد.حاضرا
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