ﺗﺪاﺑﯿﺮ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﺪاﺑﯿﺮ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ
در رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘ�

ﺑﻬﺎر ١۴٠٠

فهرست مطالب
عنوان

شمارٔه صفحه

اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در ایران برای ارتقای عملکرد سیاست پولی

5

 ۱مقدمه

5

(حمید زمانزاده ،مریم همتی)

 ۲انتقال چارچوب سیاست پولی به هدفگذاری تورمی

5

 ۴سازوکار اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی

۱0

 ۳الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی
منابع و مآخذ

7

۲۱

مانعزدایی تولید با استفاده از اوراق گام :ماهیت ،کارکرد و الگوی عملیاتی

۲7

 ۱موضوعشناسی اوراق گام

۲۸

(حسین میثمی ،حمید زمانزاده)

 ۲ماهیت فقهی -حقوقی اوراق گام
 ۳جمعبندی و نتیجهگیری

۳۱
۳۴

عملیات بازار باز :اقدامات دولت و توصیههایی برای آینده

۴۱

 ۱مقدمه

۴۱

منابع و مآخذ

(مهدی هادیان ،حسین باستانزاد)

 ۲ضرورت حرکت بهسمت مدیریت نرخهای سود

۳5

۴۴

 ۳الزامات و راهبردهای تحقق سیاست پولی فعال

۴5

رفع معضل داراییهای مازاد بانکها؛ چالشها و اقدامات

57

 ۱مقدمه

57

 ۴جمعبندی و توصیههای سیاستی
منابع و مآخذ

(سجاد ابراهیمی ،رسول خوانساری)

۴۹
5۱

 ۲تبیین مسئله ضرورت واگذاری اموال مازاد بانکها

5۸

 ۴اقدامات دولت در راستای رفع معضل مازاد دارایی بانکها

5۹

 5چالشهای واگذاری اموال مازاد بانکها

۶۱

منابع و مآخذ

7۴

 ۳عملکرد پیشین واگذاری اموال مازاد بانکها

 ۶بررسی روشهای پیشنهادی واگذاری
 7جمعبندی و پیشنهادها

5۸

۶۶
7۱

قانون اصالح قانون صدور چک :چالشها و اقدامات

7۹

 ۱مقدمه
 ۲ضرورت و رویه تحقیق

7۹
۸0

(زهرا خوشنود ،فرشته مالکریمی)

 ۳چالشهای اجرایی

 ۴تحلیل چالشهای اجرایی
 5جمعبندی و پیشنهادها
منابع و مآخذ

۸۴
۹0
۹۲
۹۴

رفع چالشهای مربوط به حوزٔه پرداختهای خرد از طریق توسعٔه کیف الکترونیک پول

۹۹

(فرشته مالکریمی ،لیال محرابی)
 ۱آشنایی با کیف پول الکترونیک ( )eWalletدر ایران و جهان

۹۹

منابع و مآخذ

۱۳۹

 ۲بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران

۱۲۴

حذف سود علیالحساب و ارائه راهکار جایگزین

۱۴5

 ۱مقدمه

۱۴5

(وهاب قلیچ)

 ۲پیشینٔه تحقیق

۱۴5

 ۳ادبیات موضوع

۱۴۶

 ۴چالشهای بهکارگیری سود علیالحساب در تجهیز منابع وکالتی

۱۴۸

 ۶راهکارهای جایگزینِ استفاده از سود علیالحساب

۱5۴

منابع و مآخذ

۱57

 5تجربه سایر کشورها
 7جمعبندی

۱5۲
۱55

اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در ایران
برای ارتقای عملکرد سیاست پولی

خالصه مدیریتی

چارچوب هدفگذاری تورمی ،رویکرد نوین سیاستگذاری پولی در سطح جهانی است و عدم اجرای آن در ایران یکی از چالشهای بزرگ
سیاستگذاری پولی در اقتصاد کشور بوده است .بر این اساس بانک مرکزی در دولت تدیبر و امید با توجه به تجربیات جهانی در هدفگذاری

تورمی و تجربه کشور در زمینه سیاستگذاری پولی در چارچوب هدفگذاری پولی و ارزی ،زیرساختهای االزم برای اجرای چارچوب

هدفگذاری تورمی را ایجاد و در خردادماه  ۱۳۹۹طی بیانیهای رسمی چارچوب سیاست پولی خود را به هدفگذاری تورمی تغییر داد.
گزارش سیاستی حاضر ضمن بررسی الزامات ساختاری انتقال سیاست پولی به چارچوب هدفگذاری تورمی ،سازوکارهای اجرای

چارچوب هدفگذاری تورمی از جمله تعیین هدف تورمی ،پیشبینی تورم ،ابزار سیاست پولی ،فرآیند تصمیمگیری سیاست پولی و تنظیم
سیاست ارتباطی بانک مرکزی را مورد بررسی قرار میدهد .نتایج حاصله حاکی از آن است که الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری

تورمی بهصورت نسبی در اقتصاد ایران و بهویژه با توجه به هدف تورمی اعالمی فراهم است .نکته کلیدی این است که این الزامات ساختاری
لزوماً در ارتباطی یک سویه با هدفگذاری تورمی نیست ،بلکه در فرآیند مراحل اجرای چارچوب هدفگذاری تورم بهتدریج میتوان الزامات

ساختاری مربوطه مانند استقالل (ابزاری) بانک مرکزی ،تحدید سلطه مالی ،توسعه و تعمیق بازارهای مالی از جمله بازار ارز را در سطحی

مطلوب تر از وضعیت فعلی ایجاد کرد .البته محقق ساختن چنین ساختاری عزم سیاسی ،تعهد به اجرای صحیح این چارچوب و درک

چالشهای پیشرو در شرایط دشوار کنونی را میطلبد.
در خصوص ساختار تصمیمگیری سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی ،طی سه دهه اخیر عمدتاً مدل تصمیمگیری گروهی در
قالب کمیته سیاست پولی حاکم شده است .در حال حاضر در ایران شورای پول و اعتبار عمالً نقش کمیته سیاست پولی را ایفا مینماید که

با توجه به تجربیات جهانی به نظر می رسد تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی که وزن مقامات بانک مرکزی در آن تقویت گردد،

ضرورت دارد.
با توجه به اینکه شفافیت و تعامل کارا با عموم مردم عامل مهمی در موفقیت چارچوب هدفگذاری تورم است ،بانک مرکزی تالش
نموده است در راستای بهتر لنگر کردن انتظارات تورمی ،از ابزارهای ارتباطی مورد استفاده بانکهای مرکزی هدفگذار تورم استفاده نماید.

در مجموع با توجه به فراهم شدن زیرساخت های چارچوب هدفگذاری تورمی و آغاز اجرای آن در دولت تدبیر و امید ،انتظار

می رود عملکرد سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران به تدریج ارتقا یابد و اقتصاد کشور از مواهب این رویکرد نوین سیاستگذاری
پولی بهره مند گردد.

۳

اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در ایران
برای ارتقای عملکرد سیاست پولی
حمید

مریم

زمانزاده

همتی

 ۱مقدمه

بانکهای مرکزی جهت اجرای سیاستهای پولی خود در راستای دستیابی به اهداف نهایی مورد نظر خود ،میبایست یک چارچوب
مشخص برای سیاست پولی به کار گیرند .طی سه دهه اخیر چالشهای سیاستگذاری تحت چارچوب هدفگذاری پولی و هدفگذاری ارزی،
موجب کاهش اقبال به این رویکردهای سیاست پولی شده است و بهتدریج اقبال بانکهای مرکزی به چارچوب سیاست پولی هدفگذاری

تورمی بهعنوان شاخص بهترین عملکرد در اقتصاد جهان رو به افزایش بوده است.

اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی یک سازوکار مشخص دارد :هدف تورمی تعیین و اعالم میشود .بانک مرکزی مسیر آتی تورم را

پیشبینی میکند و آن را با هدف تورمی مقایسه میکند تا میزان انحراف تورم پیشبینیشده از تورم هدف را شناسایی نماید .بانک مرکزی بر
اساس یک ساختار و فرآیند تصمیمگیری معین ،ابزار سیاست پولی را به نحوی تنظیم و تعدیل مینماید تا از انحراف تورم پیشبینیشده از
تورم هدف ممانعت نماید و به تبع آن نرخ تورم در محدوده هدف تورمی حرکت نماید .در این چارچوب الزم است بانک مرکزی با تنظیم
یک سیاست ارتباطی معین ،پاسخگویی و شفافیت را پیگیری نماید تا از مسیر کنترل انتظارات تورمی ،فرآیند حفظ نرخ تورم در محدوده

هدف را تسهیل نماید.

با توجه به تجربیات جهانی در هدفگذاری تورمی و تجربیات ایران در زمینه سیاستگذاری پولی در چارچوب هدفگذاری پولی و ارزی،

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خردادماه ۱۳۹۹طی بیانیهای رسمی چارچوب سیاست پولی خود را به هدفگذاری تورمی تغییر داد.
بر این اساس گزارش سیاستی حاضر در صدد بررسی چارچوب هدفگذاری تورمی و پیادهسازی آن در ایران است .در بخش دوم انتقال

چارچوب سیاست پولی به هدفگذاری تورمی مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش سوم سازوکارهای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی از

جمله تعیین هدف تورمی ،پیشبینی تورم ،ابزار سیاست پولی ،فرآیند تصمیمگیری سیاست پولی و تنظیم سیاست ارتباطی بانک مرکزی مورد
بررسی قرار میگیرد.

 ۲انتقال چارچوب سیاست پولی به هدفگذاری تورمی
 ۱.۲اهداف نهایی سیاست پولی

سیاست پولی میتواند هدف یا اهداف متنوعی را دنبال نماید .عموماً مهمترین هدف سیاست پولی حفظ ثبات قیمتها یا به عبارتی کنترل

تورم است .اما در کنار آن ،سیاست پولی در بسیاری از کشورها هدف ثبات تولید (رشد اقتصادی) را نیز دنبال مینماید .در سالهای اخیر

بهویژه پس از بحران مالی جهانی در سال  ،۲00۸حفظ ثبات مالی نیز به یکی از اهداف مهم سیاست پولی تبدیل شدهاست .بنابراین باید
توجه داشت که بانک مرکزی بهعنوان متولی اصلی سیاست پولی ،همزمان ممکن است اهداف متنوع شامل حفظ ثبات قیمتها ،حفظ ثبات

تولید و حفظ ثبات مالی را بهعنوان اهداف نهایی سیاست پولی پیگیری نماید .با توجه به اینکه دستیابی همزمان به تمامی این اهداف ممکن
است نه تنها در دسترس نباشد ،بلکه در شرایط خاص در تقابل با یکدیگر قرار گیرد ،اولویتبندی میان اهداف مورد نظر میتواند جهت

 عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
 عضو هیئت علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

5

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
اجرای سیاست پولی مفید واقع گردد .بانکهای مرکزی در چارچوب هدفگذاری تورمی حفظ ثبات قیمتها را در اولویت اول اهداف نهایی
سیاست پولی قرار داده و دستیابی به اهداف دیگر از جمله حفظ ثبات تولید و حفظ ثبات مالی را در کنار آن پیگیری مینمایند.

۲.۲چارچوبهای متعارف سیاست پولی

بانکهای مرکزی جهت اجرای سیاستهای پولی خود در راستای دستیابی به اهداف نهایی مورد نظر ،میبایست یک چارچوب مشخص

برای سیاست پولی که شامل هدف میانی (لنگر اسمی) و هدف عملیاتی (ابزار ) است را به کار گیرند .در واقع از آنجاکه آثار سیاست پولی

با تأخیر بر اهداف نهایی نمایان میشود ،سیاستگذاران پولی برای تصمیمگیری و اجرای سیاست پولی معموالً از دو الیه هدف واسط

بهصورت یک ساختار سلسله مراتبی استفاده میکنند .در الیه اول هدف میانی (لنگر اسمی) و در الیه دوم هدف عملیاتی (ابزار) خود را
تعیین میکنند .این ساختار سلسله مراتبی باعث میشود که اهداف بلندمدت به اهداف کوتاهمدتتر و با قابلیت ارزیابی بیشتر شکسته شود

و در فرآیندی کنترل پذیر اهداف نهایی با موفقیت پیگیری شود .بر این اساس چارچوب سیاست پولی با انتخاب هدف میانی و به دنبال آن
هدف عملیاتی مشخص میشود .سه چارچوب متعارف سیاست پولی که توسط بانکهای مرکزی جهت اجرای سیاست پولی به کار گرفته

میشود عبارت است از:

 چارچوب هدفگذاری ارزی،
 چارچوب هدفگذاری پولی،
 چارچوب هدفگذاری تورمی و هدفگذاری تورم پیشبینی شده

(.۱)IFT

در چارچوب هدفگذاری ارزی ،نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی و خود آن بهعنوان ابزار سیاست پولی انتخاب میشوند .در چارچوب

هدفگذاری پولی ،کلهای گسترده پولی ( M1و  )M2بهعنوان لنگر اسمی و پایه پولی بهعنوان ابزار سیاست پولی انتخاب میشوند .این در
حالی است که در چارچوب هدفگذاری تورمی ،انتظارت تورمی بهعنوان لنگر اسمی و نرخ سود (نرخ بهره )۲بهعنوان ابزار سیاست پولی
انتخاب میشوند (شکل .)۱

شکل  .۱چارچوبهای متعارف سیاست پولی :انتخاب اهداف و ابزارها

Inflation-Forecast Targeting

1

 IFTبر این اصل استوار است که با مفروض گرفتن هدف بلندمدت برای نرخ تورم ،پیشبینی بانک مرکزی از نرخ تورم یک هدف میانمدت بهینه تلقی میشود که میتواند
معیار عمل بانک مرکزی در هدایت سیاست پولی باشد (زیرا نرخ تورم پیشبینی شده و مدل اقتصادی مورد استفاده بانک مرکزی حاوی کلیه اطالعات مفید شامل ترجیح
سیاستگذار راجع به بده بستان تورم و تولید و همچنین مکانیزم انتقال پولی است).

Interest Rate

۶

2

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
طی سه دهه اخیر چالشهای سیاستگذاری تحت چارچوب هدفگذاری پولی و هدفگذاری ارزی ،موجب کاهش اقبال به این رویکردهای

سیاست پولی شدهاست .بیثباتی تقاضای پول تحت تأثیر توسعه بازارهای مالی و نیز گسترش ابداعات مالی و در نتیجه تضعیف رابطه بین
کلهای پولی با تورم موجب شده است کارایی هدفگذاری پولی برای سیاستگذاری پولی کاهش یابد .همچنین تقویت جریان سرمایه ،از
دست رفتن ابتکار عمل سیاست پولی و نیز افزایش آسیبپذیری در مقابل وقوع بحرانهای ارزی از جمله مواردی است که موجب کاهش

تمایل به اتخاذ چارچوب هدفگذاری ارزی شده است.

در حال حاضر چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورمی بهعنوان بهترین عملکرد بینالمللی شناخته شده است که بخشی از این اقبال
به کارآمدی بهتر هدفگذاری تورمی نسبت به هدفگذاری پولی و هدفگذاری ارزی برمیگردد .هدفگذاری تورمی از این پشتیبانی نظری

برخوردار است که یک تعهد معتبر نسبت به هدف تورمی میتواند تورشهای تورمی بالقوه سیاست پولی را از بین ببرد .همچنین چارچوب
هدفگذاری تورمی از مسیر افزایش پاسخگویی و شفافیت میتواند به افزایش استقالل بانک مرکزی و توانایی تنظیم سیاست پولی جهت

پیگیری هدف تورمی گردد.

 ۳.۲تغییر چارچوب سیاست پولی ایران به هدفگذاری تورمی

در اقتصاد ایران تا دهه هفتاد ،چارچوب سیاست پولی در عمل عمدتاً مبتنی بر هدفگذاری نرخ ارز تحت رژیم ارزی ثابت بوده است ولی

با توجه به وجود تنگناهای ارزی و افزایش شکاف میان نرخهای رسمی ارز و نرخ در بازار آزاد،این چارچوب نتوانست اهداف سیاست پولی
را محقق نماید .طبق اسناد باالدستی و برنامههای پنجساله توسعه ،از برنامه دوم هدفگذاری کلهای پولی به چارچوب رسمی سیاست پولی

تبدیل شد و هدفهای رشد پول در برنامهها اعالم میشد .چارچوب هدفگذاری پولی طی برنامه سوم با موفقیت نسبی همراه بود ولی
ادامهدار نبود .با توجه به انحراف قابل توجه عملکرد نرخ رشد نقدینگی از مقادیر هدفگذاری شده در برنامه چهارم و حذف اهداف کمی

در برنامه پنجم ،این چارچوب سیاستی نیز در کنترل تورم موفق نبود .بروز دو بحران ارزی ناشی از تحریمهای اقتصادی در دهه نود ،بیثباتی

تقاضای پول و وجود سلطه مالی باعث شد که سیاستگذار پولی نتواند در دسترسی به اهداف موفقیت زیادی داشته باشد .هر چند همراه با

رکود اقتصادی در اواسط دهه نود نرخ تورم برای دورهای تک رقمی شد اما مشکالت فوقالذکر باعث بازگشت نرخ تورم به سطوح باال شد.
در مجموع بر اساس مطالعات انجام شده ،به علت فقدان استقالل ابزاری ،سلطه مالی و ساختار منسجم سیاستگذاری پولی ،بانک مرکزی

قادر به اعمال سیاست مشخص و قاعدهمند در راستای مأموریتهای محوله (کنترل تورم و مساعدت به تولید) نبوده و قاعده واکنش
سیاستی قابل شناسایی در دوره فوقالذکر نداشته

است۱.

با توجه به مطالب فوقالذکر و نیز تجربیات جهانی در زمینه سیاستگذاری پولی و نیاز به چارچوبهای سیاستی قاعدهمند و در عین حال

منعطف و مؤثر برای کنترل تورم و مساعدت به تولید ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خردادماه ۱۳۹۹طی بیانیهای رسمی چارچوب
سیاست پولی خود را به هدفگذاری تورمی تغییر داد.

 ۳الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی
 ۱.۳استقالل نسبی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی

منظور از استقالل بانک مرکزی ،استقالل کامل بانک مرکزی از دولت نیست .در واقع هیچ بانک مرکزی نمیتواند بهطور کامل از تأثیر دولت
مستقل باشد ،اما یکی از الزامات هدفگذاری تورمی این است که بانک مرکزی قادر باشد سیاست پولی را با درجهای از استقالل هدایت

نماید .این استقالل نسبی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی در دو وجه نمایان میشود:

الف) استقالل در ابزار سیاست پولی :برای اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی ،بانک مرکزی الزاماً باید در انتخاب
ابزار اعمال سیاست پولی و نحوه استفاده از آن از استقالل برخوردار باشد.
ب) عدم سلطه مالی دولت بر سیاست پولی :برای اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی ،سیاست پولی نمیبایست تحت

سلطه سیاست مالی باشد .البته عدم سلطه مالی دولت بر سیاست پولی به این معنا نیست که استقراض دولت از بانک مرکزی صفر باشد،

بلکه به این معناست که استقراض دولت از بانک مرکزی نباید به حدی باشد که اجرای سیاست پولی را مختل نماید .در واقع مسئله اصلی،

درجه سلطه مالی است .وجود ویژگیهای ساختاری زیر یا حداقل یکی از آنها میتواند شرایط عدم سلطه مالی دولت بر سیاست پولی را

محقق نماید:

 ۱برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به جاللی نائینی و همتی ( )۲0۱۳و همتی و جاللی نائینی (.)۲0۱5
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 حاکمیت قواعد مالی بر بودجه دولت :پیشبرد عملیات بودجهای دولت در چارچوب قواعد مالی مستحکم ،شرایطی فراهم خواهد
نمود تا دولت با کسریهای بزرگ و مستمر مواجه نشود و در نتیجه نیاز به استقراض شدید دولت از بانک مرکزی که موجب سلطه
مالی است ،رفع خواهد شد .بررسیهای تجربی نیز حاکی از آن است که کشورهایی که چهارچوب هدفگذاری تورم را همراه با

قواعد مالی اجرا نمودهاند ،توانستهاند اهداف تورمی را به نحو مطلوبتری تأمین نمایند.

 وجود بازارهای مالی عمیق :اگر بازارهای مالی داخلی از عمق کافی برای جذب اوراق بدهی دولت در صورت بروز کسری بودجه
قابل توجه برخوردار باشند ،شرایطی فراهم خواهد شد که بانک مرکزی مجبور نباشد بخش عمده این اوراق را جهت تأمین مالی
دولت خریداری نموده و در نتیجه نیاز به استقراض شدید دولت از بانک مرکزی که موجب سلطه مالی است ،رفع خواهد شد.

 ۲.۳انتخاب اهدافی سازگار با هدفگذاری تورمی

در چارچوب هدفگذاری تورمی ،هدف کلیدی سیاست پولی ،دستیابی به تورم هدف تعیین شده است ،مانند بانک مرکزی اروپا که تک
مأموریتی است .این بدین معنا نیست که هیچ هدفی غیر از تورم در این چارچوب قابل پیگیری نیست ،اما هر هدف دیگر تنها در صورتی

قابل پیگیری سیاست پولی است که با هدف تورمی سازگار باشد .هدفگذاری تورمی که در بیشتر کشورها دنبال میشود هدفگذاری تورم
منعطف است که در این قالب تابع هدف بانک مرکزی شکاف تولید را نیز شامل میشود .هدف اشتغال باال با چارچوب هدفگذاری تورم

منعطف سازگاری دارد .تعدادی از بانکهای مرکزی (با مأموریت دوگانه مانند انگلستان ،سوئد ،کره جنوبی و آمریکا) هدف بستن شکاف
تولید (تحت شرایط مشخصی قابل ترجمه به اشتغال کامل) را بهعنوان یکی از اهداف سیاست پولی دنبال مینمایند .هر چند تصور بر این

است که هدفگذاری تورمی با نرخ ارز ثابت سازگار نیست ،اما دخالت در بازار ارز در قالب هدفگذاری تورم برای واکنش سیاستگذار به
انحراف نرخ ارز حقیقی را با این چارچوب میتوان سازگار کرد.
در بلندمدت چون پول خنثی است ،دستیابی به هدف تورمی میتواند بهترین نقش سیاست پولی برای دستیابی برای هموار ساختن زمینه

برای اشتغال کامل باشد .اما در کوتاهمدت ممکن است یک بده -بستان میان هدف تورم و هدف اشتغال کامل وجود داشته باشد .واکنش
سیاست پولی به یک شوک تقاضای کل ،تحت هدف تورم و هدف اشتغال کامل بهطور عمومی مشابه است .اما در صورت بروز شوک عرضه
کل ،واکنش سیاست پولی تحت هدف تورم با هدف اشتغال کامل متفاوت خواهد بود.

پس از بحران مالی-اقتصادی  ۲007 -۲00۸شماری از بانکهای مرکزی جهان نیز موضوع ثبات مالی را بهعنوان یکی از اهداف

سیاست پولی دنبال مینمایند .در خصوص این که چگونه میتوان هدف ثبات مالی را در چارچوب هدفگذاری تورمی پیاده سازی کرد نظرات
متفاوت است .اسونسن )۲0۱۱( ۱بر این عقیده است که از ابزار نرخ بهره برای ثبات مالی نباید استفاده کرد و ارجح آن است که این امر از
طریق نظارت و کنترل بر جریان اعتبار و بازارهای مالی انجام شود .وود فورد معتقد است که با تصریح هدف ثبات مالی در تابع زیان بانک

مرکزی این چالش را میتوا ن در چارچوب هدفگذاری تورم دنبال کرد .در کشورهایی که نظام بانکی شکننده و ناترازیهای مالی گسترده
دارند استفاده صرف از ابزار نرخ بهره کار ساز نیست و افزایش نرخ بهره برای کاهش نرخ تورم و دستیابی به هدف تورمی در چنین شرایطی
ممکن است عملکرد برخی مؤسسات مالی را در معرض مخاطره قرار دهد.

 ۳.۳آیا الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی در ایران فراهم شده است؟
 ۱.۳.۳استقالل نسبی بانک مرکزی ایران در سیاستگذاری پولی

اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی نیازمند یک سلسله مراتب است و در رأس آن موضوعاتی چون تصریح مأموریتها،

انتصاب سیاستی و تفویض اختیارها قرار دارد (رجوع کنید به شکل  .)۲دو ستون اصلی سیاستهای کالن مربوط به بخشهای مالی و پولی

است .بر اساس تفکیک و انتصاب این سیاستها به دستگاههای مجری و تفویض اختیارات ،حوزه مأموریت و محدوده اختیارات آنها

تعیین و موضوع استقالل بانک مرکزی قابل طرح میشود.

Svensson
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پژوهشکدٔه پولی و بانکی

منبع :جاللی نائینی ()۱۳۹۴

شکل  .۲سلسله مراتب سیاستگذاری پولی

بانک مرکزی ایران با اجرای عملیات بازار باز از زمستان  ،۱۳۹۸دامنه ابزارهای سیاست پولی خود را ارتقا داده و با توجه به مجموعه
اختیارات بانک مرکزی ،میتوان استدالل نمود که بانک مرکزی در انتخاب ابزار اعمال سیاست پولی و نحوه استفاده از آن از استقالل کافی

برخوردار است.

در خصوص عدم سلطه مالی دولت بر سیاست پولی ،اگرچه قواعد مالی بر نظام بودجه ریزی ایران حاکم نیست ،اما بازارهای مالی

داخلی در سالهای اخیر روبه توسعه بوده است و ظرفیتهای این بازار برای جذب اوراق بدهی دولت بهطور روزافزونی افزایش یافته است

و طبیعت ًا اجرای عملیات بازار باز ،عمق بازار مالی را بیش از پیش نیز افزایش خواهد داد .بر این اساس با وجود کسریهای قابل توجه بودجه

دولت ،درجه سلطه مالی در اقتصاد ایران رو به کاهش بوده و انتظار میرود بانک مرکزی از اختیار عمل نسبی برای اعمال سیاست پولی

برخوردار باشد.

در واقع درجه سلطه مالی در شرایط فعلی مانعی برای اجرای اصل هدفگذاری تورمی نیست ،اما بر روی سطح هدف تورمی مؤثر است.
طبیعتاً با توجه به وضعیت جاری مالی دولت و پیامدهای پولی ناشی از آن نمیتوان نرخ تورم پایین (تک رقمی) را برای آغاز اجرای
هدفگذاری تورمی تعیین نمود ،اما این درجه از سلطه مالی با اهداف تورمی باالتر سازگار است.

 ۲.۳.۳انتخاب اهدافی سازگار با هدفگذاری تورمی و چالش نرخ ارز

با اعالم رسمی چارچوب هدفگذاری تورمی توسط بانک مرکزی ،هدف کلیدی سیاست پولی ،دستیابی به تورم هدف تعیین شده است.
چنانچه در ادبیات موضوع مطرح شده ،اهداف دیگر از جمله ثبات تولید و ثبات نسبی نرخ ارز حقیقی را میتوان به نحوی سازگار در قالب
هدف گذاری تورمی (و تابع زیان سیاستگذار پولی) دنبال کرد .در خصوص نرخ ارز نیز ،با وجود آنکه در حال حاضر نرخ ارز مبادلهای

جهت تأمین کاالهای اساسی ثابت است ،اما شکاف نرخ ارز نیمایی و صرافیها -که عمده تبادالت مالی و تجاری ایران را پوشش می
دهند -با نرخ ارز بازار آزاد نسبتاً محدود بوده و نرخ ارز عمالً شناور مدیریت شده است .در کشورهایی که بازارهای مالی کم عمق و شکننده
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دارند واکنش بانک مرکزی نسبت به انحراف نرخ ارز حقیقی میتواند باعث افزایش ثبات تولید و رفاه بیشتر گردد .این موضوع در اقتصاد

ایران از دیر باز مطرح و از چالشهای سیاستگذار پولی بوده است .تکانههای نرخ ارزی که بنیادین نبوده و از سفته بازی در بازار مالی نشأت
میگیرد از مجاری کاالهای مصرفی و واسطهای وارداتی باعث افزایش قیمتها شده و اهداف تورمی بانک مرکزی را تحتالشعاع قرار
میدهد .تنگنای ارزی و جهش نرخ ارز به دلیل اثرات هزینهای که دارد بر تولید و تورم اثرات قابل توجهی دارند .در شرایط گشایش ارزی

هم که غالباً با سیاستهای انبساطی مالی همراه هستند ،انبساط تقاضا و تولید بهواسطٔه بروز بیماری هلندی استمرار ندارد (زمان زاده و

همکاران  .)۱۳۹۳به علت نقش اساسی نرخ ارز در اقتصاد ایران سازگاری سیاست پولی و رژیم ارزی اهمیت زیادی دارد ویکی از مهمترین
چالشهای اجرایی کردن هدفگذاری منعطف استاندارد در ایران است.

 ۳.۳.۳اثر متقابل الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی با هدفگذاری تورمی

نکته کلیدی این است که الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی در ارتباطی یک سویه با هدفگذاری تورمی نیست ،بلکه اجرای

هدفگذاری تورمی خود میتواند بهتدریج الزامات ساختاری مربوطه را در سطح مطلوبتری حاکم نماید .بهطور مشخص اجرای هدفگذاری
تورمی میتواند بدل به اهم فشاری بر دولت شود تا با حرکت به سمت اجرای قواعد مالی بر نظام بودجهریزی ،موجبات کاهش درجه سلطه

مالی و بهتبع آن افزایش استقالل بانک مرکزی را فراهم نماید .همچنین اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی خود میتواند مهار تورمی را نه
تنها به اولویت اول سیاست پولی که بهتدریج به اولویت اول دولت و حاکمیت تبدیل نماید.

بنابراین در مجموع میتوان نتیجه گرفت که الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی بهصورت نسبی و بهویژه با توجه به هدف

تورمی اعالمی فراهم است .عالوه بر آن اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی میتواند بهتدریج الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی

را ارتقا بخشد.

 ۴سازوکار اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی

اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی یک سازوکار مشخص دارد :هدف تورمی تعیین و اعالم میشود .بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیشبینی

میکند و آن را با هدف تورمی مقایسه میکند تا میزان انحراف تورم پیشبینیشده از تورم هدف را شناسایی نماید .بانک مرکزی بر اساس

یک ساختار و فرآیند تصمیمگیری معین ،ابزار سیاست پولی را به نحوی تنظیم و تعدیل مینماید تا از انحراف تورم پیشبینیشده از تورم
هدف ممانعت نماید و به تبع آن نرخ تورم در محدوده هدف تورمی حرکت نماید .در این چارچوب الزم است بانک مرکزی با تنظیم یک

سیاست ارتباطی معین ،پاسخگویی و شفافیت را پیگیری نماید تا از مسیر کنترل انتظارات تورمی ،فرآیند حفظ نرخ تورم در محدوده هدف
را تسهیل نماید.

 ۱.۴تعیین هدف تورمی
 ۱.۱.۴مرجع تعیین هدف تورمی

مرجع تعیین و اعالم هدف تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی در کشورهای مختلف متفاوت است .در برخی کشورها ،تعیین و اعالم

هدف تورمی توسط بانک مرکزی و بدون تأیید صریح دولت انجام میشود .در برخی دیگر از کشورها ،هدف تورمی بهوسیلٔه توافق مشترک

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعیین و توسط بانک مرکزی اعالم میشود.

 ۲.۱.۴شاخص هدف تورمی
عموم بانکهای مرکزی ،نرخ تورم متوسط ساالنه مبتنی بر شاخص قیمت مصرفکننده ۱را بهعنوان شاخص تورم هدف مورد استفاده قرار
میدهند .همچنین برخی از بانکهای مرکزی نرخ تورم هسته ۲مبتنی بر شاخص قیمت مصرفکننده -که شامل برخی آیتمهای قیمتی
پرنوسان نمیشود -را بهعنوان شاخص تورم هدف مورد استفاده قرار میدهند .این در حالی است که فدرال رزرو نرخ تورم مبتنی بر شاخص
قیمتی هزینههای مصرفی شخصی ۳را که دامنه گستردهتری از مخارج خانوار را پوشش میدهد ،بهعنوان شاخص تورم هدف مورد استفاده
قرار میدهد .در مورد این که چه شاخص تورمی برای هدفگیری در هر کشور مناسبتر است نظرات متفاوتی وجود دارد و بستگی به

ویژگیهای ساختاری اقتصاد و نحوه قیمتگذاری بنگاهها و سرعت گذار تغییرات نرخ ارز به قیمتهای داخلی دارد .برخی تعدیل کننده

)Consumer Price Index (CPI

۱0

1

Cor Inflation

2

)Price index for personal consumption expenditures (PCE

3
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قیمت تولید ناخالص داخلی ،برخی شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی و برخی دیگر شاخص قیمت صادراتی را مناسبتر

میدانند۱.

این موضوع برای اقتصاد ایران قابل بررسی است.

 ۳.۱.۴افق زمانی هدف تورمی

افق زمانی در تعیین هدف تورمی بیانگر این است که تورم هدف اعالم شده تا چه زمانی معتبر خواهد بود .عموم بانکهای مرکزی ،افق

زمانی تورم هدف را برای میانمدت (تا دو سال) قرار میدهند .بانک مرکزی ایران با توجه به شرایط تورمی موجود و مقدار تورم هدف ،افق
زمانی هدف تورمی خود را بازه یکساله در نظر گرفته است.

 ۴.۱.۴نوع هدف تورمی

بانکهای مرکزی یکی از سه نوع متفاوت از هدف تورمی را به کار میگیرند که شامل هدف نقطهای ،هدف نقطهای با دامنه و هدف بازهای
است .بررسی تجربه  ۴۴کشوری که تا سال  ۲0۱۹چارچوب هدفگذاری تورمی را اجرا نمودهاند حاکی از آن است که  ۲۳کشور هدف

نقطهای با حد باال و پایین ۱۱ ،کشور هدف بازهای و  ۱0کشور هدف نقطهای را انتخاب نمودهاند (جدول.)۱

 5.۱.۴سطح هدف تورمی

به لحاظ نظری ،ثبات قیمتی به معنای نرخ تورم صفر درصد است ،اما در عمل بانکهای مرکزی در چارچوب هدفگذاری تورمی ،هدف

تورمی خود را در سطح پایین اما مثبت قرار میدهند .مهمترین مزیت هدفگذاری تورم در سطح پایین اما مثبت این است که ظرفیت بالقوه
اعمال نرخ سود حقیقی منفی را  -که در شرایط رکود اقتصادی شدید ضروری است  -با حفظ نرخ سود اسمی در سطح مثبت ایجاد

مینماید .بررسی تجربه  ۴۴کشوری که تا سال  ۲0۱۹چارچوب هدفگذاری تورمی را اجرا نمودهاند حاکی از آن است که همه آنها هدفگذاری
تورمی را با سطح تورم تکرقمی و اکثریت آنها (۳۱کشور) با سطح تورم  5و کمتر از  5درصد آغاز نمودهاند (جدول .)۱
جدول  .۱سطح و نوع هدف تورمی در زمان اجرای هدفگذاری تورمی در کشورهای مختلف

کشور

زمان اجرای

نرخ تورم هدف

کشور

زمان اجرای

نرخ تورم هدف در

هدفگذاری تورم

زمان اجرا

هدفگذاری تورم

در زمان اجرا

رومانی

۲005

۳+/-۱

نیوزلند

۱۹۹0

۱-۳

جمهوری
صربستان

۲00۶

۴-۸

کانادا

۱۹۹۱

۲+/-۱

ترکیه

۲00۶

5.5+/-۲

انگلستان

۱۹۹۲

۲

ارمنستان

۲00۶

۴.5+/-۱.5

استرالیا

۱۹۹۳

۲-۳

غنا

۲007

۸.5+/-۲

سوئد

۱۹۹۳

۲

۲007

۳-7

جمهوری چک

۱۹۹7

۳+/-۱

اروگوئه

۳+/-۱

اسرائیل

۱۹۹7

۲+/-۱

آلبانی

۲00۹

لهستان

۱۹۹۸

۲.5+/-۱

گرجستان

۲00۹

۳

برزیل

۱۹۹۹

۴.5+/-۲

پاراگوئه

۲0۱۱

۴.5

شیلی

۱۹۹۹

۳+/-۱

اوگاندا

۲0۱۱

5

کلمبیا

۱۹۹۹

۲-۴

جمهوری دومنیکن

۲0۱۲

۳-5

آفریقای جنوبی

۲000

۳-۶

ژاپن

۲0۱۳

۲

تایلند

۲000

0.5-۳

مولداوی

۲0۱۳

۳.5-۶.5

مجارستان

۲00۱

۳+/-۱

روسیه

۲0۱۴

۴

مکزیک

۲00۱

۳+/-۱

قزاقستان

۲0۱5

۴

ایسلند

۲00۱

۲.5+/-۱.5

اکراین

۲0۱5

۶.5+/-۲

جمهوری کره

۲00۱

۳+/-۱

آرژانتین

۲0۱۶

۱7

 ۱بهطور نمونه رجوع کنید به فرانکل (.)۲0۱۱

۱۱

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
هند

۲0۱۶

۲-۶

نروژ

۲00۱

۲.5+/-۱

۲0۱۸

۳+/-۱

پرو

۲00۲

۲+/-۱

کاستاریکا

۶-۴

فیلیپین

۲00۲

۴+/-۱

جامائیکا

۲0۱۸

گواتماال

۲005

5+/-۱

ازبکستان

۲0۱۹

5

اندونزی

۲005

5+/-۱

تاجیکستان

۲0۱۹

7+/-۲

منبع :صندوق بینالمللی پول

 ۲.۴پیشبینی تورم :انتظارات تورمی بهعنوان لنگر اسمی

با توجه به تأخیر اثرگذاری سیاست پولی ،هدفگذاری تورمی ضرورتاً میبایست آینده نگر باشد .تغییر در ابزار سیاست پولی باید قبل از

آنکه نرخ تورم افزایش یابد ،به صورت پیشگیرانه انجام پذیرد .بنابراین در چارچوب هدفگذاری تورمی ،پیشبینی تورم و انتظارات تورمی
توسط بانک مرکزی نقش کلیدی در اعمال سیاست پولی ایفا میکند .اگر انتظارات تورمی از هدف تورمی منحرف شود ،سیاستگذار پولی

می بایست واکنش مناسب برای تغییر ابزار سیاست پولی در راستای انطباق انتظارات تورمی با هدف تورمی اعمال نماید .در واقع
انتظارا ت تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی به عنوان هدف میانی (لنگر اسمی) به کار گرفته می شود .بر این اساس ضرورت دارد
بانک مرکزی یک چارچوب رضایتبخش برای پیش بینی تورم ایجاد نماید .در این راستا بهتر است بانک مرکزی صرفاً به یک مدل برای

پیش بینی تورم اکتفا ننموده و از مدلها و منابع مختلف برای پیش بینی تورم استفاده کند تا نسبت به تحوالت احتمالی تورم در آینده
اشراف نسبتاً کامل و جامعی داشته باشد.

 ۳.۴ابزار سیاست پولی در هدفگذاری تورمی
 ۱.۳.۴نرخ سود (نرخ بهره )۱سیاستی
ابزار اصلی سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی ،نرخ سود سیاستی ۲است که مسیر پیشنگر نرخ سود در راستای افق زمانی هدف
تورمی را فراهم میکند .نرخ سود سیاستی ،بهترین و کاراترین ابزار سیاستی برای هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف در چارچوب

هدفگذاری تورمی است .نرخ سود سیاستی از مهمترین ویژگیهای ابزار مطلوب سیاست پولی از جمله مبتنی بودن بر بازار ،مشاهدهپذیری،

قابلیت اندازهگیری ،کنترل پذیری ،شفافیت و اثرگذاری باال و سریع برخوردار است که حاکی از قابلیت باالی این ابزار برای جهتدهی به
نرخ تورم است .بر این اساس بانکهای مرکزی در چارچوب هدفگذاری تورمی ،هدف نرخ سود سیاستی را تعیین مینمایند و سپس با
هدایت نرخ سود سیاستی در محدوده هدف در چارچوب عملیات بازار باز از مجرای اثر آن بر تقاضای کل سعی بر هدایت نرخ تورم در

محدوده هدف تورمی مینمایند .البته در این مورد دو موضوع مطرح است .اول ،نحوه و درجه گذار نرخ سود سیاستی به نرخهای بانکی و

دوم بحثهای مربوط به مجاری تأثیر تغییر در نرخهای بانکی بر تقاضای کل اقتصاد است .در این خصوص مقدار کشش نرخ بهرهای
تقاضای پول و سرمایه گذاری برای ارزیابی اثر سیاست پولی مطرح است ،که نیاز به بررسی دقیقتر دارد.
چارچوب هدفگذاری تورم در کشورهای پیشرفته با کران صفر نرخ بهره که با چالش کاهش متوسط سطح قیمتها مواجهاند موضوعی

است که برای کشورهایی مانند ایران فعالً مطرح نیست.

 ۲.۳.۴داالن نرخ سود ۳سیاستی

تا پیش از بروز بحران مالی  ،۲00۸بانکهای مرکزی در چارچوب هدفگذاری تورمی عموماً نرخ سود سیاستی را بهصورت نقطهای

هدفگذاری مینمودند اما از زمان بحران مالی  ،۲00۸عموماً به سمت هدفگذاری نرخ سود سیاستی در قالب داالن نرخ سود حرکت کردهاند
که با نرخ سقف و کف مشخص میشود:

الف) سقف داالن نرخ سود :داالن نرخ سود دارای یک نرخ سقف برای نرخ سود سیاستی است که در آن بانک مرکزی نسبت به تأمین
منابع مالی بانکها بهصورت یک شبه اقدام مینماید.

 ۲در ادبیات سیاست پولی از نرخ سود سیاستی با تعابیر مختلف مانند نرخ سود شبانه ،نرخ سود بین بانکی و نرخ سود کوتاه مدت یاد میشود.

Interest Rate

Interest Rate Corridor

۱۲

1

3
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ب) کف داالن نرخ سود :داالن نرخ سود دارای یک نرخ کف برای نرخ سود سیاستی است .بانکهای مرکزی در رویکرد داالن نرخ سود

امکان سپردهگذاری ذخایر مازاد بانکها را نزد بانک مرکزی ایجاد کردهاند .سپردهگذاری این ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی دارای یک نرخ
مشخص است که کف داالن نرخ سود را مشخص میکند.

به این ترتیب بانک های مرکزی با هدایت نرخ سود سیاستی در داالن نرخ سود ،نرخ تورم را در محدوده هدف تورمی هدایت

می نمایند.

بررس ی عرض داالن نرخ سود در کشورهای منتخب بیانگر این مطلب است که عرض داالن با توجه به نرخ تورم هدف به نحوی تعیین
میشود که بیش از حد عریض نباشد ،زیرا یک داالن عریض مانع از توسعه بازار و انتقال سیگنال مناسب میشود و باعث میشود تا بانکها
تمایل بیشتری برای تأمین مالی از طریق بازار بینبانکی پیدا کنند که این خود به نوسان نرخ سود (به دلیل نااطمینانی حول نرخ) دامن میزند.

از طرف دیگر ،کاهش شدید عرض داالن این اثر منفی را دارد که باعث کاهش مبادالت در بازار بینبانکی میشود و جذابیت سپردهگذاری

نزد بانک مرکزی ۱را نسبت به وامدهی در بازار بینبانکی (برای بانکهایی که مازاد نقدینگی دارند) افزایش میدهد که بهنوبٔه خود تأثیرات
منفی زیادی را در پیدارد.

عرض داالن نرخ سود در طول زمان و بسته به شرایط اقتصادی قابل تغییر است .بررسیها نشان میدهد که عمده کشورها بعد از بحران

مالی  ۲00۸-۲007عرض داالن نرخ سود را به طرز چشمگیری کاهش دادند .برای مثال بانک مرکزی اروپا در اکتبر  ۲00۸عرض داالن را

از  ۲درصد به یک درصد کاهش داد تا بانکها بتوانند از تسهیالت قاعدهمند با نرخ مناسبتری بهرهمند شود .این اتفاق نیز اخیراً با توجه

به شیوع ویروس کرونا در ایاالت متحده افتاده است که داالن از 0.5درصد به 0.۲5درصد کاهش یافته است (جدول .)۲

همچنین ،عمده کشورهایی که راهبرد تعیین داالن نرخ سود را برای سیاستگذاری پولی به کار بسته اند ،این داالن را متقارن انتخاب
کرده اند با این وجود کشورهایی هم هستند که در تعیین سقف و کف داالن رویکرد نامتقارن را برگزیده اند .نزدیکی نرخ سود سیاستی به
سقف یا کف و یا به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد نامتقارن بستگی به سیاست بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی دارد.
جدول  .۲عرض داالن نرخ سود در کشورهای منتخب در ژوئن ۲0۲0
نرخ تورم هدف

داالن (درصد)

عرض داالن (درصد)

کشور

۲

(( )0( -)0.۲5متقارن)

0.۲5

کانادا

۲+/-۱

(( )0(-)0.5متقارن)

0.5

روسیه

۴

(( )۶(-)۸متقارن)

۲

سوئد

۲+/-۱

(( )-0.۱( -)0.۲نامتقارن)

0.۳

۲

(( )-0.5(-)0.۲5نامتقارن)

0.75

ایاالت متحده

بانک مرکزی اروپا
منبع :سایت بانکهای مرکزی

 ۳.۳.۴ایجاد داالن نرخ سود در بازار بینبانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بانک مرکزی در راستای تکمیل سازوکار عملیاتی اجرای سیاستهای پولی در چارچوب هدفگذاری تورم ،در خردادماه ۱۳۹۹بهصورت
رسمی ایجاد داالن نرخ سود بین بانکی بهعنوان نرخ سود سیاستی را با نرخ سقف و کف اعالم نموده است:
الف) سقف داالن نرخ سود :در نرخ سقف داالن نرخ سود ،بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند کسری ذخایر خود را از

طریق اعتبارگیری از بانک مرکزی بهصورت یکشبه و مشروط به ارائه وثایق کافی تأمین کنند.

بانک مرکزی در خردادماه نرخ سقف داالن نرخ سود را  ۲۲درصد تعیین نموده و تا کنون تغییری در آن ایجاد ننموده است.

ب) کف داالن نرخ سود :در نرخ کف داالن نرخ سود ،بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند ذخایر مازاد خود را بهصورت

یکشبه نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کنند.

بانک مرکزی در خردادماه نرخ کف داالن نرخ سود را  ۱0درصد تعیین نموده و تا کنون سه مرتبه آن را افزایش داده است .بانک مرکزی

در  ۴تیر  ۱۳۹۹کف داالن نرخ سود را به  ۱۲درصد ،در  ۱۲تیر به  ۱۳درصد و در  ۲5مرداد به  ۱۴درصد افزایش داده است.

Deposit facility

۱۳

1

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد

 ۴.۴فرآیند تصمیم گیری سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی
 ۱.۴.۴نقش کمیته سیاست پولی

طی سه دهه اخیر ،تصمیمگیری سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی از یک مدل تصمیم گیری تکنفره (رئیس کل بانک مرکزی)

به یک مدل تصمیمگیری گروهی از کارشناسان در قالب کمیته سیاست پولی بر مبنای این ایده که یک گروه نسبت به یک فرد بهطور میانگین
تصمیمات بهتری اتخاذ میکند ،تغییر کرده است .بنابراین در کشورهای دارای چارچوب هدفگذاری تورمی ،تصمیمات اساسی سیاست
پولی توسط کمیته سیاست پولی اتخاذ میشود .کمیته سیاست پولی در بانکهای مرکزی مختلف ،از نظر ساختار عضویت کمیته و ساختار

برگزاری جلسات کمیته متفاوت است (جدول.)۳

الف) ساختار عضویت کمیته سیاست پولی :ساختار عضویت کمیته سیاست پولی میبایست از نظر تعداد اعضا ،ترکیب اعضا (داخلی و

خارجی) دوره عضویت و امکان عضویت مجدد تعیین گردد .در خصوص ترکیب اعضا ،تعداد زیادی از کمیتههای سیاست پولی صرفاً از

اعضای داخلی بانک مرکزی و در تعداد دیگر از ترکیب اعضای داخلی بانک مرکزی و خبرگان اقتصادی خارج از بانک مرکزی تشکیل شدهاند.

ب) ساختار برگزاری جلسات کمیته سیاست پولی :ساختار برگزاری جلسات کمیته سیاست پولی میبایست از نظر تعداد برگزاری

جلسات در سال ،مدت برگزاری هر جلسه ،فرآیند تصمیمگیری (رأی گیری یا توافقی) و حضور و نحوه حضور دولت در جلسات کمیته

تعیین گردد.

جدول  .۳ساختار عضویت کمیته سیاست پولی و برگزاری جلسات در برخی کشورهای دارای چارچوب هدفگذاری تورمی
ساختار عضویت کمیته سیاست پولی
تعداد اعضا

کشور

دوره عضویت

ساختار برگزاری جلسات کمیته سیاست پولی
امکان تمدید دوره

کل

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

عضویت

تعداد

مدت

در

برگزاری

فرآیند

تصمیمگیری

سال

(روز)

استرالیا

۹

۳

۶

7

5

بله

۱۱

۱

رأی گیری

کانادا

۶

۶

0

7

-

بله

۸

۴

اجماع

شیلی

5

5

0

۱0

-

بله

۸

۱.5

رأی گیری

جمهوری چک

7

7

0

۶

-

بله

۸

۱

رأی گیری

ایرلند

5

۳

۲

5

5

بله

۸

۳

رأی گیری

کره جنوبی

7

۲

5

 ۳یا ۴

۴

نروژ

۸

۳

5

۶

۴

نیوزلند

۴

۴

0

5

-

داخلی :بله ،یکبار

حضور دولت
بله

(با حق رأی)
خیر
بله

(بدون حق رأی)
بله
(بدون حق رأی)
خیر
بله

۸

۱

رأی گیری

۸

۱

رأی گیری

خیر

بله

۸

۹

اجماع

خیر

لهستان

۱0

۱

۹

۶

۶

خیر

۱۱

۲

رأی گیری

خیر

سوئد

۶

۶

0

 5یا ۶

-

بله

۶

۱

رأی گیری

خیر

ژاپن

۹

۹

0

5

-

بله

۸

۲

رأی گیری

انگلستان

۹

5

۴

۳

بله

۸

۲

رأی گیری

آمریکا

۱۲

۱۲

0

۸

۲

رأی گیری

حوزه یورو

۲۱

۲۱

0

داخلی۸ :

خارجی5 :
هیئت۱۴:

بانکها5 :

-

خارجی :بله

داخلی :بله ،یکبار
خارجی :بله ،دوبار

هیئت :خیر

بانکها :بله
هیئت عامل :خیر

 5تا ۸

-

بانکهای ملی:
متفاوت

منبع Naudon, A., Perez, A. (2017( :

۱۴

۸

۲

رأی گیری

(بدون حق رأی)

بله
(بدون حق رأی)
بله

(بدون حق رأی)
خیر
بله

(بدون حق رأی)

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
 پیشنهاد تغییر در شورای پول و اعتبار بهعنوان کمیته سیاست پولی
در حال حاضر در ایران شورای پول و اعتبار عمالً نقش کمیته سیاست پولی را ایفا مینماید که با توجه به تجربیات جهانی به نظر میرسد

تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی که وزن مقامات بانک مرکزی در آن تقویت گردد ،ضرورت دارد.

با توجه به تجربیات جهانی ،کاهش تعداد اعضای شورا در کنار تغییر ترکیب اعضا نیز باید مدنظر قرار گیرد .افزایش تعداد اعضا

میتواند میزان مشارکت آنها را کاهش و خطر بروز سواری مجانی را افزایش دهد .همچنین با توجه به غلبه رویکرد رأیگیری بر اجماع در
ساختار تصمیمگیری شوراهای پولی کشورها و نظر به مزایای این رویکرد همچون افزایش میزان پاسخگویی اعضا در قبال تصمیمات اخذ
شده و شفافیت حول تفاوت نگرش اعضا به سیاست پولی مناسب ،پیشنهاد میشود رویکرد رأیگیری بهجای اجماع جایگزین گردد.

همچنین الزم است جلسات شورای پول و اعتبار بهصورت منظم برگزار و تصمیمات سیاستی اتخاذ شده به نحو مناسب اطالعرسانی شود.

 ۲.۴.۴نقش کارشناسان بانک مرکزی
کارشناسان بانک مرکزی در فرآیند تصمیمگیری سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی نقش حساسی ایفا میکنند .کارشناسان بانک

مرکزی نقش مهمی در شکلدهی نگرش اعضای کمیته سیاست پولی در خصوص تحوالت و تصمیمات سیاستی از طریق گزارشهای
سیاستی ،ارائه و ارزیابی سناریوهای مختلف سیاستی ،ارائه چشمانداز اقتصادی و پیشبینی متغیرهای اقتصادی بهویژه تورم دارند.

 تدوین گزارش سیاست پولی (گزارش تورم:)۱

گزارش تورم مهمترین گزارش ادواری است که بانکهای مرکزی تهیه و منتشر میکنند و در آن علل تصمیمات سیاستی توضیح داده میشود

و یک چشمانداز پیشنگر از مسیر سیاست پولی و شرایط اقتصاد کالن ارائه میدهد .گزارش تورم توسط کارشناسان بانک مرکزی و زیر نظر
تصمیمگیران سیاست پولی تدوین میشود.
گزارشهای تورم عموماً بهصورت فصلی و در هماهنگی با جلسات کمیته سیاست پولی منتشر میشود و بیانیههای مختصر و تصمیمات
سیاستی کمیته سیاست پولی را با ارائه تحلیلهای جامعتر پشتیبانی میکند .یکی از مهمترین بخشهای گزارش تورم ،چشمانداز بانک مرکزی
از اقتصاد و تورم در افق زمانی سیاست پولی است که بر اساس ارزیابی بانک از متغیرهای اسمی و حقیقی ،شرایط مالی و اقتصادی

بینالمللی و ریسکهای مربوط به این چشمانداز و همچنین مسیر مورد انتظار سیاست پولی ارائه میشود.

 ۳.۴.۴نقش قواعد سیاست پولی

قواعد سیاست پولی روابط کمی هستند که نرخ سود سیاستی (کوتاهمدت) را بهعنوان ابزار سیاست پولی به تعداد اندکی از متغیرهای

اقتصادی بهویژه انحراف نرخ تورم از هدف تورمی و همچنین انحراف تولید از تولید بالقوه مرتبط مینمایند .البته بکارگیری قواعد سیاستی
معین در چارچوب هدفگذاری تورمی به این معنا نیست که این قواعد بهصورت مکانیکی تغییرات الزم در ابزار سیاست پولی (نرخ سود)
در راستای دستیابی به هدف تورمی را تعیین میکنند؛ چراکه این به معنای حذف نقش کمیته سیاست پولی در فرآیند تصمیمگیری سیاست
پولی است .همچنین قواعد سیاست پولی ممکن است برخی تغییرات جاری اقتصاد و عناصر خارج از مدل اقتصادی را که ممکن است

برای تصمیمگیری سیاست پولی بسیار مهم باشد را در نظر نگیرد .در واقع قواعد سیاست پولی و نتایج حاصل از آن یک مبنا و راهنما در
خصوص میزان تعدیل ابزار سیاست پولی برای تصمیمگیری کمیته سیاست پولی است .بنابراین اگرچه قواعد سیاست پولی نقشی کلیدی در
فرآیند تصمیمگیری سیاست پولی دارند ،اما این نقش بهصورت خودکار و مستقل از کمیته سیاست پولی نیست.

بر این اساس ضرورت دارد بانک مرکزی قاعده یا قواعد مورد نظر سیاست پولی خود را بهصورت کمی برآورد نموده و تغییرات مورد

نیاز در نرخ سود سیاستی را جهت هدایت نرخ تورم در محدوده هدف تورمی برآورد نماید .برآوردهای نرخ سود سیاستی بر اساس قواعد
سیاست پولی در جلسات کمیته سیاست پولی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و بر اساس آن و ارزیابی وضعیت اقتصادی ،کمیته سیاست
پولی در خصوص تغییرات نرخ سود سیاستی تصمیمگیری مینماید.

 5.۴تنظیم سیاست ارتباطی بانک مرکزی ۲در راستای پاسخگویی و شفافیت

۳

هدف تورمی یک معیار مشخص برای ارزیابی سیاست بانک مرکزی فراهم مینماید و مقامات پولی برای توضیح تصمیمات سیاست پولی

مورد سؤال قرار میگیرند و میبایست پاسخگو باشند .همچنین پاسخگویی در ارتباط نزدیک با شفافیت قرار دارد .برای افزایش اثربخشی
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سیاست پولی تحت هدفگذاری تورمی ،مقامات پولی باید تغییرات سیاستی و دالیل این تغییرات را بهصورت شفاف به عموم مردم اعالم

نماید .این افزایش شفافیت و پاسخگویی ،موجبات افزایش اعتبار بانک مرکزی در پیگیری اهداف سیاست پولی را فراهم خواهد نمود که
در نتیجه آن اثربخشی سیاست پولی تقویت شده و تأخیر تغییرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی مانند قیمتها و دستمزدها را کاهش

میدهد .البته این به این معنا نیست که ارتباط هرچه بیشتر بانک مرکزی بهتر است بلکه ارتباط بهینه به نحوی است که این اطمینان را فراهم
نماید که کارگزاران اقتصادی به نحوی مؤثری پیامهای کلیدی را دریافت و فهم میکنند.

بر این اساس بانک مرکزی میبایست یک چارچوب مؤثر سیاست ارتباطی در راستای پاسخگویی و شفافیت تدوین و اجرا نماید.
سیاست ارتباطی بانک مرکزی را میتوان بهصورت ارائه اطالعات از سوی بانک مرکزی به عموم در رابطه با اهداف و خطمشی سیاست

پولی ،چشمانداز اقتصاد کالن و سیاستهای آینده تعریف کرد .تا قبل از دهه  ،۹0باور بانکهای مرکزی این بود که میبایست پنهانکاری

نمایند .در محافل بانکداران مرکزی اعتقاد بر ای ن بود که سیاستگذاران پولی باید در حداقل ممکن و در ابهام سخن بگویند .در دو دهه

گذشته ،اطالعرسانی به رکن مهمی از سیاستگذاری پولی بهویژه تحت چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی تبدیل شده است و اهمیت آن

در حال افزایش است .در حال حاضر این اجماع در میان اقتصاددانان پولی وجود دارد که اطالعرسانی مناسب در رابطه با اقدامات و

سیاست های بانک مرکزی ،در کاهش نااطمینانی ـ که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند ـ ضروری است .سیاست پولی موفق تنها به
معنی کنترل مؤثر بر ابزار سیاست پولی نیست ،بلکه شکلدهی انتظارات کارگزاران از تحوالت آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد در کارایی

سیاستهای پولی نقش مؤثری دارد .به بیان دیگر ،شیرازه سیاست پولی «هنر مدیریت انتظارات» است.۱
در دوره های اوج عدم قطعیت و نااطمینانی ،استراتژی های ارتباطی بانک مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در این

دورهها ،دریافت اطالعات شفاف در رابطه با وضعیت اقتصاد و منطق تصمیمات سیاست پولی ،برای عموم مردم و خصوصاً فعاالن
بازارهای مالی مهم و حیاتی است .این شرایط ویژه ،بانک مرکزی را با چالشهای بیسابقه ای در حوزه برقراری ارتباط با فعاالن بازارهای
مالی و عموم مردم مواجه می سازد .برخی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که تحت شرایط اطالعات ناکامل و نااطمینانی که
سیاستگذار از وضعیت اقتصاد اطالعات دقیقی ندارد ،شفافیت کامل ممکن است باعث واکنش بیش از حد فعالین اقتصادی به

سیگنال های اطالعاتی بانک مرکزی شود .در این شرایط شفافیت کامل لزوماً بهترین رویکرد اطالعاتی

نیست۲.

 ۱.5.۴مزایای سیاست ارتباطی کارآمد

ارتباط موفق یکی از چالشهای بزرگ پیشروی سیاستگذاری پولی بهویژه در چارچوب هدفگذاری تورمی است .هرقدر بانک مرکزی بتواند

در توضیح دالیل اتخاذ تصمیمات سیاست پولی به عموم مردم موفق باشد ،سیاست پولی اعمالشده کاراتر خواهد بود .با توجه به اینکه

انتظارات در سازوکار انتقال سیاست پولی نقش مهمی ایفا میکند ،در صورتی که بانک مرکزی بتواند انتظارات را به خوبی تحت کنترل

درآورد ،دستیابی به اهداف سیاست پولی با توفیق بیشتری همراه خواهد بود .شواهد نشان میدهند که اطالعرسانی میتواند بخش مهم و
مؤثری از جعبه ابزار بانک مرکزی باشد .از مهمترین مزایای سیاست ارتباطی کارآمد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف) تسهیل دستیابی به اهداف سیاست پولی از طریق جلب اعتماد عمومی

سیاست ارتباطی کارآمد به همراه اقدامات سیاستی معتبر برای دستیابی به اهداف سیاست پولی از اهمیت ویژهای برخوردار است .ارتباط
بانک مرکزی میتواند نقش مهمی در شکلگیری انتظارات داشته باشد .کاهش انتظارات تورمی یکی از مواردی است که اقتصاددانان در

رابطه با سیاستهای شفافسازی بر آن تأکید کردهاند ،این امر میتواند منجر به تأثیر بیشتر سیاستهای پولی شود.
ب) افزایش پیشبینیپذیری تصمیمات سیاست پولی

سیاست پولی شفافتر به افزایش پیشبینیپذیری اقدامات و سیاستهای بانک مرکزی و در نتیجه کاهش نااطمینانی در بازارهای مالی منجر

میشود .در شرایط نابرابری و عدم تقارن اطالعات ،اطالعرسانی بانک مرکزی میتواند توانایی بخش خصوصی را در پیشبینی سیاستهای
پولی افزایش دهد .درک بهتر عموم از سیاستهای پولی در افزایش کارایی سیاستها مؤثر است .هر قدر توانایی بانک مرکزی در تحت
نفوذ درآوردن انتظارات بازار در مورد مسیر آینده ابزار سیاستگذاری پولی ـ و نه صرفاً سطح جاری آن ـ بیشتر باشد ،قابلیت آن در تأثیرگذاری

بر اقتصاد بیشتر خواهد بود.

)Woodford, M. (2001
 ۲برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به ).Jalali-Naini and Naderain (2016

۱۶

1

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
ج) تقویت تأثیرگذاری سیاست پولی بر بازارهای مالی

در دورههایی که بازارهای مالی در تالطم قرار میگیرند ،بانکهای مرکزی میتوانند از طریق سیاست ارتباطی ،انتظارات را تحت تأثیر قرار
دهند .شواهد تجربی حاکی از آن است که قیمت داراییهای مالی بهطور معناداری به سخنرانیهای مقامات پولی واکنش نشان میدهد.
همچنین بر اساس یافتههای مطالعات تجربی ،بازارهای مالی زمانی که اطالعرسانی توسط رئیس بانک مرکزی صورت پذیرد ،واکنش
قویتری نشان میدهند.

 ۲.5.۴محتوای اطالعاتی در سیاست ارتباطی
الف) اعالم هدف تورمی
اعالم تورم هدف در چارچوب هدفگذاری تورمی توسط بانک مرکزی حداقل دو مزیت به همراه دارد .اول اینکه اعالم هدف کمّی تورم،

پاسخگویی را تسهیل و عملکرد بانک مرکزی را در برابر تعهدش قابل ارزیابی مینماید .دوم اینکه اعالم هدف کمّی تورم به لنگرکردن
انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک میکند و انتظارات تورمی که به خوبی لنگر شده باشند بهنوبٔه خود میتوانند به تثبیت نرخ تورم در

محدوده هدف تورمی کمک کنند.
ب) اعالم تصمیمات سیاستی

در چارچوب هدفگذاری تورمی بانکهای مرکزی عموم مردم را از تصمیمات سیاست پولی آگاه مینمایند .اعالم بهموقع و صریح تصمیمات

سیاست پولی میتواند با رفع حدس و گمانها راجع به مصوبات کمیته سیاست پولی ،تورش انتظارات را کاهش میدهد .کاهش تورش

انتظارات بهنوبٔه خود میتواند به بهبود در کارایی سیاست پولی منجر گردد .زمانبندی و محتوای اطالعرسانی در مورد جلسات کمیته
سیاست پولی بهطور قابل توجهی در میان بانکهای مرکزی متفاوت است .نگاهی به عملکرد بانکهای مرکزی با درجه شفافیت باال نشان
میدهد که تمامی آنها پس از برگزاری جلسات کمیته سیاست پولی ،یک خبر مطبوعاتی شامل مصوبات شورا را منتشر میکنند .برخی از

بانکهای مرکزی (مانند سوئد ،جمهوری چک و اروپا) پس از اتخاذ تصمیمات سیاستی ،با فاصله کوتاهی کنفرانس خبری برگزار میکنند.
جلسات پرسش و پاسخ در این کنفرانسهای خبری کمک شایانی به شفافشدن سیاستها برای بخش خصوصی میکند .همچنین بیشتر

این بانکها صورتجلسات کمیته خود را منتشر میکنند.

جدول  .۴نحوه اطالعرسانی در مورد تصمیمات سیاست پولی (بانکهای مرکزی منتخب)
سوئد

بانکهای مرکزی

اروپا

انگلستان

فدرال رزرو

جمهوری چک







۱۲

۱۲

×

×

۱۲


۸


۱۲

۱۱

×

×

 ۲تا  ۳ساعت


 ۴5دقیقه


×

×

×

×

اعالم سریع تصمیمات سیاستی



خبر مطبوعاتی بعد از هر جلسه کمیته سیاست پولی

۸


تواتر (مرتبه در سال)
توضیح علل تصمیمگیریها در خبر مطبوعاتی
کنفرانس خبری بعد از هر جلسه شورا کمیته سیاست پولی
تواتر (مرتبه در سال)
مدت زمان تأخیر بعد از اعالم خبر
همراه با جلسات پرسش و پاسخ

فصلی

*

 ۹0دقیقه


**

اطالعات تکمیلی
انتشار صورتجلسات
تأخیر در انتشار صورتجلسات





×





 ۲هفته

 ۱۲روز

×

 ۱۳روز

 5تا  ۸هفته

* در سوئد در مواقع تغییر نرخهای سیاستی توسط کمیته سیاست پولی ،کنفرانس خبری برگزار میشود.
**دو بار در سال ،مدت زمان وقفه میان خبر مطبوعاتی و کنفرانس خبری  ۴ساعت است.
منبع :بالیندر و همکاران )۲00۸( ۱و درگاه بانکهای مرکزی مذکور

)Blinder, A. S., Ehrmann, M., Fratzscher, M., De Haan, J., & Jansen, D. J. (2008
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تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
ج) اعالم چشمانداز اقتصادی
جنبه مهم دیگر از استراتژی ارتباطی بانک مرکزی تحت هدفگذاری تورمی این است که تعیین نماید چشمانداز کدامیک از متغیرهای اقتصاد

کالن را در اختیار عموم قرار دهد .این مجموعه از اطالعات میتواند شامل پیشبینی بانک مرکزی از نرخ تورم ،رشد اقتصادی و سایر

متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن باشد .بانکهای مرکزی در نحوه و میزان ارائه این اطالعات به عموم بهطور معناداری با یکدیگر تفاوت

دارند .یکی از مهمترین گزارشهای ادواری که چشم انداز اقتصادی را از منظر بانک مرکزی ارائه میکند ،گزارش تورم است.
د) مسیر آتی سیاست پولی

بانکهای مرکزی تحت هدفگذاری تورمی در مورد مسیر آینده ابزار سیاست پولی (نرخ سود) اطالعرسانی میکنند .هدف بانکهای مرکزی

از اطالعرسانی در مورد مسیر آتی سیاست پولی ،تصحیح انتظارات و کاهش تخصیص نادرست و ناکارای منابع است.

 ۳.5.۴گروههای هدف بانک مرکزی برای اطالعرسانی
الف) فعاالن بازارهای مالی
اطالعرسانی بانک مرکزی ،مبنای شکلگیری انتظارات و برآوردهای فعاالن بازارهای مالی از اقدامات سیاستی آتی است ،اقداماتی که ارزش

داراییهای مالی را تحت تأثیر قرار میدهد .هدف بانک مرکزی از برقراری ارتباط با این گروه هدف ،دستیابی همزمان به شفافیت و کارایی
است .اگر انتظارات فعاالن بازار ،با اقدامات آتی بانک مرکزی در یک راستا قرار گیرند ،هر تغییر در سیاست بهطور معناداری اثرات مخرب
کمتری خواهد داشت .بانک مرکزی بایستی از این مسئله آگاه باشد که اگر سیاست ارتباطیاش بهدرستی تفسیر نگردد ،ممکن است فعاالن

بازار تصمیمات نادرستی را اتخاذ کنند که میتواند بالقوه زیانهای اقتصادی بزرگی را به همراه داشته باشد .در نتیجه ،ارتباط بانک مرکزی
با فعاالن بازارهای مالی بایستی بر مجموعهای از اصول به شرح زیر استوار باشد:

 بانک مرکزی بایستی آگاه باشد که ارتباطش با فعاالن بازارها ـ چه بخواهند و چه نخواهند ـ میتواند بازارهای مالی را تکان دهد.
 بانک مرکزی بایستی تنها در مواقعی از سیاست ارتباطی خود بهمنظور تحریک بازارهای مالی استفاده کند که یک ناترازی ۱آشکار
میان قیمتهای بازار و سیاستهای مورد انتظار بانک مرکزی وجود دارد.

 در هنگام بروز قیمتگذاری اشتباه در بازار و در نتیجه لزوم برقراری ارتباط با فعاالن بازار ،بایستی استراتژی ارتباطی بانک
مرکزی تنها از طریق یک کانال ـ برای مثال بدنه ارشد تصمیمگیری بانک مرکزی ـ صورت پذیرد .اظهارنظرهای متفاوت اعضای

شورا و مدیران ارشد بانک مرکزی میتواند بهجای هدایت بازار ،ناترازی را تشدید نماید.

 در مواقعی که بازار بهواسطٔه دریافت اخبار و شایعههای نامعتبر و یا اظهار نظر و ارزیابیهای افراد دچار نوسان میشود ،بانک
مرکزی بایستی بهمنظور کاهش سوءتفاهمها ،سیاست ارتباطی اصالحی را اتخاذ نماید .برای مثال در این شرایط بهتر است رئیس
(یا سخنگوی) بانک مرکزی به فعاالن بازار توصیه نماید که به این اختالالت توجهی نکنند.

ب) مقامات سیاسی
هدف اصلی ارتباط بانک مرکزی با مقامات دولتی ،تضمین پاسخگویی مناسب و بهبود کارایی سیاستهای اقتصاد کالن است .ارتباط میان

بانک مرکزی و مقامات سیاسی میبایست در یک چارچوب شفاف و روشن برقرار شود .تعامل بانک مرکزی با مجلس میتواند از طریق

گزارشهای دورهای رئیس بانک مرکزی در رابطه با سیاستگذاریهای پولی ایجاد گردد .از سویی دیگر ،اظهارنظرهای متفاوت مقامات
سیاسی در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به سیاست پولی ،اختاللهای غیرضروری را سبب میشود و در نتیجه کارایی کلی سیاست

پولی را خدشه دار میکند .در بیشتر کشورهای پیشرفته ،مقامات سیاسی در رابطه با سیاست پولی اظهار نظر نمیکنند و به بانک مرکزی
اجازه میدهند تا با تسلط بر ابزار سیاست پولی ،به اهداف تعیینشده دست یابد.
ج) عموم مردم
از آنجا که عملکرد بانک مرکزی و تصمیمات مقامات این بانک بهطور مستقیم و غیرمستقیم در زندگی آحاد مردم تأثیر انکارناپذیری دارد،

همراهی مردم و تعبیر و تفسیر صحیح و منطقی فعالیتهای انجامشده در بانک ،ضرورت و اهمیت مییابد .بانک مرکزی از برقراری ارتباط
با مردم دو هدف اصلی را دنبال مینماید :کارایی سیاست پولی و پاسخگویی .با توجه به این اهداف ،سیاست ارتباطی بانک مرکزی با توده
مردم بایستی بر ساده و قابل فهم بودن پیامهای ارسالی استوار گردد.

Misalignment
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 ۴.5.۴کانالهای اطالعرسانی

بانکهای مرکزی بهمنظور برقراری ارتباط با عموم و فعاالن بازارها میتوانند از مجموعه وسیعی از ابزارهای ارتباطی استفاده نمایند .هر یک

از بانکهای مرکزی ،در چارچوب ارتباطی خود ترکیبی از ابزارها را به کار میبرند .از مهمترین ابزارهای برقراری ارتباط میتوان به خبر

مطبوعاتی ،کنفرانس خبری ،انتشار صورتجلسات و آرای هر یک از اعضای شورا ،انتشار پیشبینی متغیرهای کلیدی اقتصاد ،گزارشها
(بولتنهای ماهانه ،گزارش سیاست پولی و  ،)...گزارش سیاست پولی به مجلس ،مصاحبهها ،سخنرانیها ،جلسات توجیهی با رسانههای
جمعی ،مقاالت پژوهشی ،کنفرانسها ،ویدئو /بازی /انیمیشنهای آموزشی (در زمینه مفاهیم اقتصادی و سیاستگذاری پولی) و مسابقات

مدرسهای اشاره کرد که میتوانند در تواتر مختلف و برای اطالعرسانی به گروههای هدف مختلف مورد استفاده بانکهای مرکزی قرار گیرند.
جدول  .5ابزارها ،کانالها و گروههای هدف استراتژی ارتباطی بانکهای مرکزی
ابزارها

کانالها

خبر مطبوعاتی

وبسایت ،نسخٔه چاپی

کنفرانس خبری

پخش تلویزیونی

انتشار صورتجلسات شورا

وبسایت و نسخٔه چاپی

انتشار آرای هر یک از
اعضای شورا

انتشار پیشبینیها
گزارشها (بولتنهای ماهانه،
گزارش سیاست پولی و )...
گزارش سیاست پولی به
مجلس

وبسایت و نسخٔه چاپی
وبسایت ،نسخٔه چاپی
وبسایت ،نسخٔه چاپی

زمان

محتوا

گروه هدف

بالفاصله پس از

تصمیمات سیاست پولی ،بعضی اوقات همراه با

توده مردم ،بازارها و

جلسات شورا

توضیحات مختصر راجع به مصوبات شورا

رسانهها

اندکی بعد از پایان

جاری اقتصاد و چشم انداز آینده ،گهگاه اظهار نظر

توده مردم ،بازارها و

جلسات شورا

در مورد سایر سیاستهای اقتصادی نظیر

رسانهها

بین  ۲تا  ۱۳هفته

بعد از جلسه شورا
همراه با

صورتجلسه شورا
ماهانه ،فصلی

سیاستهای مالی

ارائه اطالعات راجع به بحثهای صورتگرفته در
شورا (شامل دالیل تصمیمگیریها ،سناریوهای
سیاستی و )...
ارائه آرای هر یک از اعضای شورا و توضیح آرای
ارائه پیشبینی نرخ تورم ،رشد اقتصادی و سایر

تحلیلگران ،فعاالن بازار و

مخالف

متغیرهای کلیدی

سخنرانیها

ماهانه ،فصلی و

تحلیل مسائل مربوط به سیاست پولی ،ارزیابی

ساالنه

رسانههای جمعی

-

توضیح سیاستگذاریهای پولی و پاسخ به
سؤاالت نمایندگان
مصوبات) ،مشکالت جاری در زمینه سیاستهای
اقتصادی ،موضوعات خاص

مسائل کلیدی سیاست پولی (شامل استراتژیها و

مصوبات) ،مشکالت جاری در زمینه سیاستهای

-

وبسایت بانک
جلسات توجیهی
مقاالت پژوهشی

دیدار نمایندگان بانک مرکزی
با روزنامهنگاران

انتشار در وبسایت بانک
مرکزی و نسخٔه چاپی در

اقتصادی ،موضوعات خاص
در صورت نیاز
بهطور منظم

کنفرانسها

بهطور منظم

آموزشی (در زمینه مفاهیم
مسابقات مدرسهای

پولی

سیاستمداران ،عموم مردم
فعاالن بازار ،عموم مردم و
رسانهها

فعاالن بازار ،عموم مردم و
رسانهها

نمایندگان رسانهها

مطالعات انجامشده در زمینههای تخصصی

دانشگاهیان ،افراد

سیاستگذاریهای پولی

اقتصادی

مطالعات انجامشده در زمینههای تخصصی

دانشگاهیان ،افراد

اقتصاد کالن ،بانکداری مرکزی و

عالقهمند به موضوعات

عالقهمند به موضوعات

سیاستگذاریهای پولی

اقتصادی

آموزش مفاهیم کلیدی در اقتصاد و موضوعات

دانشآموزان ،دانشجویان

وبسایت

بهطور منظم

مربوط به سیاستگذاری پولی و کنترل نرخ تورم به

معلمان ،افراد عالقهمند به

تعامل مستقیم

بهطور منظم

آشنایی با فرایند تصمیمگیری در سیاستگذاری پولی

ویدئو/بازی/انیمیشنهای
اقتصادی و سیاستگذاری پولی)

ارائه توضیح برای روشنشدن سیاستگذاریهای

اقتصاد کالن ،بانکداری مرکزی و

مجالت اقتصادی
تعامل مستقیم

عموم مردم

وضعیت جاری اقتصاد و ارائه چشم انداز اقتصادی

رادیو ،نسخٔه چاپی،

جمعی و انتشار در

رسانهها

رسانهها

گزارش زنده در تلویزیون و

تعامل مستقیم ،رسانههای

رسانهها

توده مردم ،بازارها و

مسائل کلیدی سیاست پولی (شامل استراتژیها و
مصاحبهها

توده مردم ،بازارها و

فعاالن بازار ،عموم مردم و

دو بار در سال

وبسایت

توضیح علل مصوبات شورا ،ارزیابی از وضعیت

زبان ساده

منبع :درگاه بانکهای مرکزی (با درجه شفافیت باال)
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 5.5.۴نکاتی در خصوص سیاست ارتباطی بانک مرکزی ایران در چارچوب هدفگذاری تورمی

 بانک مرکزی میبایست در برقراری ارتباط ،محتاطانه عمل نماید و از این مسئله آگاه باشد که پیامی که بهدرستی توسط فعاالن
بازارهای مالی یا عموم مردم درک نگردد ،میتواند زیان قابل توجهی را به بازارها ،خانوارها و بنگاهها تحمیل نماید .یک چارچوب

ارتباطی که بهطور نامناسب طراحی و یا اجرا شود ،میتواند بهجای دربرداشتن منافع ،زیانهای قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل
نماید .سازگاری ارتباط و اتخاذ سیاستها زمینهساز ایجاد اطمینان و حمایت مردمی است .در مقابل ،اطالعرسانی و تعامل ناهماهنگ

و اشتباهات سیاستگذاری میتواند به نوسانات گستردهتری در بازارها دامن زند.

 با توجه به اهمیت انتشار بهموقع و منظم آمارها و اطالعات اقتصادی در شکلگیری انتظارات بخش خصوصی ،توصیه میگردد در

بخش «آمارها و دادهها» در درگاه بانک مرکزی ،بخشی با عنوان «تقویم انتشار آمار» اضافه گردد و بانک مرکزی متعهد گردد تا در
تاریخهای اعالمشده ،آمار مربوطه را در درگاه بانک منتشر نماید.

 علیرغم تجربه بانکهای مرکزی در انتشار منظم پیشبینی نرخ تورم ،نرخ رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلیدی ،در ایران تا کنون

بانک مرکزی به انتشار عمومی آمار مربوط به پیشبینی متغیرهای اقتصادی (و باألخص نرخ تورم) نپرداخته است .با توجه به نقش

مؤثری که این پیشبینیها در مدیریت انتظارات بخش خصوصی و همچنین کارایی سیاستهای پولی ایفا میکنند ،پیشنهاد میشود

بانک مرکزی با انتشار «گزارش تورم» بهصورت ادواری ـ در تواتر فصلی ـ به ارائه پیشبینی خود از چشمانداز اقتصادی بپردازد.

 بانک مرکزی در ارائه پیشبینیهایش به بخش خصوصی بایستی بر این مسئله تأکید نماید که این پیشبینیها مشروط به اطالعات و
شرایط جاری اقتصاد است و بنابراین با توجه به وجود نااطمینانی در مورد شرایط اقتصادی و ماهیت تصادفی شوکهای کالن ،امکان

بروز شکاف میان پیشبینیهای اعالم شده و مقادیر محققشده متغیرها وجود دارد.
 ارتباط بایستی دوطرفه باشد .به این معنی که بانک مرکزی در کنار اطالعرسانی به فعاالن بازارها و عموم مردم ،بایستی به نظرها و
پیشنهادهایی که تحلیلگران بازارها ،متخصصان و اساتید اقتصاد در رسانههای جمعی ارائه میدهند ،توجه نماید .امروزه بانکهای

مرکزی با انبوهی از نظرات منعکسشده در وبالگها ،کانالهای تلویزیونی و جراید مواجه هستند که تأثیر زیادی بر اذهان عمومی

دارد .توجه بانک مرکزی به راهحلهای پیشنهادی کارشناسان و پاسخ به انتقادات مطرح شده میتواند در بعضی مواقع کارگشا باشد.

 یک وظیفه مهم بانک مرکزی این است که محدودیتهای مربوط به مأموریتها و تواناییاش در رسیدن به اهداف سیاست پولی را
برای عموم مردم توضیح دهد .اطالعرسانی در رابطه با محدودیتهای پیشروی سیاستگذار پولی برای پرهیز از شکلگیری انتظارات

نادرست و بهتبع آن از دست رفتن اعتبار بانک مرکزی الزم و ضروری است.

 با توجه به شفافیت اندک در رویٔه اتخاذ تصمیمات سیاست پولی در ایران ،بهتر است اقداماتی در جهت بهبود شفافیت در اتخاذ
تصمیمگیریهای شورای پول و اعتبار و نحوه رسیدن به تصمیمات سیاستی در جلسات شورا انجام پذیرد .در این راستا ،برگزاری

کنفرانس خبری پس از جلسات شورای پول و اعتبار ،ضمن بررسی دقیقتر مصوبات شورا میتواند به درک عمومی از علل و منطق

تصمیمگیریها کمک شایانی نماید .همچنین ،در صورتی که این کنفرانس با پرسش و پاسخ همراه باشد میتواند بر شفافیت

اطالعرسانی بیافزاید .انتشار صورتجلسات شورا نیز میتواند اطالع مفصلتری را راجع به نحوه تصمیمگیری سیاستهای پولی در
اختیار عموم قرار دهد.
 سطح سواد و آ گاهی عموم مردم در رابطه با مسائل و موضوعات اقتصادی ،مشکلی است که خصوصاً بانکهای مرکزی در کشورهای
در حال توسعه در رابطه با استراتژیهای ارتباطی خود با آن مواجه هستند .هر چه درک عموم از مسائل اقتصادی و موضوعات
بانکداری مرکزی بیشتر باشد ،کارایی اطالع رسانی بانک مرکزی در جهت کنترل انتظارات بیشتر خواهد بود .بنابراین الزم است تا
بانک مرکزی اقداماتی را در جهت افزایش درک عموم مردم از مفاهیم کلیدی اقتصادی انجام دهد .استفاده از ابزارهای ترویج مفاهیم
بانکداری مرکزی و اختصاص بخشی از درگاه بانک مرکزی به آموزش مفاهیم اقتصادی به عموم مردم به زبان ساده (شامل ویدئوهای

آموزشی و گزارشها و بروشورها) میتواند به درک عمومی از موضوعات سیاست پولی کمک شایانی نماید.
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مانعزدایی تولید با استفاده از اوراق گام :ماهیت ،کارکرد و
الگوی عملیاتی

خالصه مدیریتی

طراحی اوراق گام (گواهی اعتباری مولد) یکی از اقدامات اصلی بانک مرکزی در دولت دوازدهم جهت رفع موانع پولی رونق تولید محسوب

میشود .این ابزار می تواند دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را ارتقا بخشیده و بستر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و
بازار سرمایه جهت تأمین مالی تولید با نگرانی کمتر از نشت منابع به بخش غیرمولد اقتصاد را فراهم سازد.

این تحقیق تالش میکند تا ضمن تبیین ماهیت ،ضرورت و کارویژههای اوراق گام ،ماهیت فقهی و حقوقی این اوراق را مورد بررسی
قرار دهد .یافتههای تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا بهدستآمده نشان میدهد که اصلیترین و مهمترین ویژگی اوراق گام در

مقایسه با سایر ابزارها و روشهای تأمین مالی ،تأثیر این ابزار در حمایت از تولید و بخش مولد اقتصاد است .درواقع ،طراحی اوراق گام

بهگونهای است که نوعی سیاستگذاری بخشی در راستای حمایت از بخش مولد اقتصاد (بهویژه تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط)

محسوب شده و فعالیتهای غیرمولد را پوشش نمیدهد .همچنین برخالف تسهیالت متعارف بانکی ،در تأمین مالی از طریق اوراق گام،

نگرانی بابت نشت تسهیالت از بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصاد به حداقل کاهش مییابد .بر این اساس میتوان اوراق گام را ابزاری
مؤثر در راستای تحقق «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»« ،سیاستهای کلی تولید ملی» و شعار سال «تولید :پشتیبانیها-مانعزدایی»

در نظر گرفت.

تأمین مالی اهرمی بنگاههای تولیدی ،مشخصه دیگر گواهی اعتبار مولد محسوب میشود .درواقع ،هرچند در اوراق گام بانک تنها با
اولین حلقه زنجیره ارزش یعنی بنگاه متعهد یا خریدار نهاده طرف حساب بوده و اعتبارسنجی و أخذ وثایق و تضامین در رابطه با این بنگاه
انجام میشود ،اما تمامی سایر بنگاههای تولیدی که در زنجیره ارزش حضور دارند نیز بدون مراجعه به بانک ،مورد تأمین مالی قرار میگیرند.

بهلحاظ فقهی-حقوقی ،راهکار مصوب شورای فقهی در رابطه اوراق گام ،مبتنیبر عقد ضمانت است .در این الگو ،بانک دو نقش

«عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد .مورد اول درواقع نوعی ارائه خدمت است که میتوان آن را «جعاله
غیرتسهیالتی» یا «جعاله خرید خدمت» در نظر گرفت .بهعبارتدیگر ،در اینجا بانک خدمتی خاص به بنگاه خریدار نهاده ارائه میکند و آن
تبدیل چکهای عادی بنگاه به چکهای تضمینشده بانکی است و طبعاً بانک میتواند بابت این خدمت (صدور اوراق گام) کارمزد دریافت

کند .مورد دوم به نقش ضمانتی بانک مرتبط است؛ یعنی بانک عالوهبر اینکه صدور اوراق گام را به درخواست بنگاه انجام میدهد ،ضمانت

بازپرداخت اوراق در سررسید را نیز بر عهده میگیرد که این مسأله سبب افزایش نقدشوندگی اوراق میگردد .طبعاً این خدمت متفاوت از
خدمت صدور اوراق بوده و کارمزد مستقلی خواهد داشت (حتی ممکن است این دو خدمت توسط دو بانک یا دو نهاد مالی متفاوت ارائه

شود) .همچنین میتوان اوراق گام را بر اساس قالبهای حقوقی دیگر مانند «صلح» و «معاوضه» نیز منتشر کرد که اگر قالب حقوقی
مورداستفاده صلح یا معاوضه باشد ،تعهدات بانک به صورت باالی خط ثبت شده و لذا بانک در زمان صدور اوراق بدهکار محسوب

می شود .اما در الگوی مصوب مبتنی بر عقد ضمانت عرفی ،تعهدات بانک به صورت زیرخط ثبت می شود؛ یعنی بانک با صدور اوراق
گام صرفاً نقش ضمانت را برعهده میگیرد و بدهکار محسوب نمی شود که این امر یکی از مزایای الگوی مصوب گام محسوب میشود.
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میثمی

زمانزاده

مقدمه

در سالهای اخیر به دلیل تحریمهای ظالمانه ایاالت متحده آمریکا و برخی عوامل دیگر ،قیمت ارز با افزایش قابلتوجهی مواجه شده و
همین باعث گردیده قیمت نهادههای تولید به صورت فزاینده افزایش یابد .نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیز متناسب با

همین موضوع ،افزایش قابل توجهی پیداکرده است .بهعبارتدیگر ،بنگاه های اقتصادی جهت حفظ سطح تولید و اشتغال قبل ،به میزان
بسیار بیشتری از سرمایه در گردش نیاز دارند .این مسأله ضرورت طراحی ابزارهای مناسب در نظام پولی-مالی جهت پاسخگویی به این
نیاز را مطرح میسازد.

در این راستا ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس مصوبه  ۱۳۹۸/0۹/05شورای پول و اعتبار ،طرح استفاده از «گواهی اعتبار

مولد (گام)» بهعنوان یک اوراق بهادار اسالمی (صکوک) را در دستور کار قرار داده است .اهداف اصلی استفاده از این ابزار جدید عبارتنداز:
رفع موانع پولی رونق تولید ،هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی ،تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای

تولیدی ،استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه جهت تأمین مالی سرمایه در گردش و درنهایت جلوگیری از نشت تسهیالت از

بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصاد.

در اوراق گام ،تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از منابع بخش خصوصی با ضمانت بانکها و حمایت بانک مرکزی انجام میشود.
درواقع هسته اصلی طرح گام ،انتشار اوراق با ضمانت بانکها بر روی مطالبات فروشندگان نهاده و مواد اولیه به بنگاههای تولیدی است.

این اوراق قابلیت انتقال در زنجیره ارزش را خواهد داشت و واحدهای تولیدی میتوانند با استفاده از آن ،نیاز به سرمایه در گردش را با

هزینه کمتر و درعینحال با سرعت ،سهولت و کارایی بیشتر تأمین کنند.

دقت در ماهیت این اوراق نشان میدهد که می توان آن را مدلی اجرایی برای ایده «تأمین مالی زنجیره ارزش »۱در نظر گرفت .در این
ایده بهجای آنکه در الگوی تأمین مالی صرفاً یک بنگاه خاص موردتوجه بانک یا نهاد مالی تأمین مالی کننده قرار گیرد ،کل زنجیره ارزش
از ابتدا تا انتها موردتوجه قرار میگیرد و تالش می شود کل زنجیره از تأمین مالی انجامشده منتفع گردد (دوالکار و کریشنان،۲0۱۹ ،۲

ص.)۲۲ .

باتوجه به آنچه مطرح شد ،این تحقیق تالش میکند تا عالوهبر بررسی ابعاد اقتصادی -مالی اوراق گام و تبیین مبانی فقهی و مدل

عملیاتی راهکار ارائهشده توسط شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت استفاده از این اوراق (الگوی ضمانت) ،دو راهکار
حقوقی جدید (الگوی معاوضه و صلح) جهت استفاده از اوراق گام پیشنهاد دهد.

گزارش حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوا ،تالش میکند به سؤاالت فوق پاسخ دهد .ساختار پژوهش بدینصورت است که پس

از مقدمه ،الگوی استفاده از اوراق گام جهت تأمین مالی زنجیره ارزش موردبحث قرار میگیرد .در ادامه ،راهکارهای فقهی-حقوقی جهت

استفاده از اوراق گام تبیین شده و بخش پایانی نیز به نتیجهگیری اختصاص مییابد.
 عضو هیئت علمی و معاون گروه بانکداری پژوهشکدٔه پولی و بانکی
  عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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 .۱موضوعشناسی اوراق گام

همانطور که قبالً ذکر شد ،اوراق گام یکی از روشهای «تأمین مالی زنجیره ارزش» محسوب میشود .بهلحاظ علمی ،این روش تأمین مالی

بدینصورت قابلتعریف است« :تأمین مالی زنجیره ارزش ،عبارتی کلی است که شامل مجموعهای از روشها و راهحلهای مبتنیبر تکنولوژی
در راستای افزایش دسترسی و کاهش هزینه تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی (بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط) و بهبود کارایی

کسبوکارهای مرتبط در فرایند فروش کاالها و خدمات میگردد» (تیت و دیگران ،۲0۱۹ ،۱ص.)۲۱ .
در عمل روش های تأمین مالی زنجیره ارزش در مسیر خودکار و برخط نمودن روابط مالی بین خریداران و فروشندگان نهادههای تولید
(شامل کلیه کاالها و خدمات) در تمامی مراحل فروش (شامل صدور فاکتور ،تأیید فاکتور ،تحویل کاال یا خدمت و تسویهحساب) حرکت

میکنند .در این مدل خریداران کاالها و خدمات میپذیرند که «پیشفاکتورهای »۲صادرشده توسط فروشندگان را نزد بانکها و مؤسسات
اعتباری تأیید کنند تا از این طریق ،فروشندگان به نقدینگی دست پیدا کنند .درواقع ،فروشندگان با تأیید فاکتورها توسط خریدار نزد شبکه
بانکی ،این اجازه را پیدا میکنند تا فاکتورها را بهصورت تنزیلی به بانکها بفروشند و مورد تأمین مالی قرار گیرند .این روش تأمین مالی

معموالً جهت پوشش نیاز بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش مورداستفاده قرار میگیرد.
بهلحاظ اقتصادی ،روشهای تأمین مالی زنجیره ارزش برای تمامی ذینفعان مقرونبهصرفه هستند .فروشندگان کاالها و خدمات با

استفاده از این راهکار ،سریعتر به نقدینگی دست پیدا میکنند؛ زیرا در شرایط عادی نیاز بود تا اسناد وصول (چک و سفته) را از خریداران

ال با ریسک اعتباری مواجه است و ثانی ًا زمانبر خواهد بود .خریداران کاالها
کاالها و خدمات دریافت کنند که تبدیل این اسناد به وجه نقد او ً

و خدمات نیز در این روش می توانند با سهولت بیشتری نسبت به خرید از فروشندگان اقدام کنند؛ چراکه در اینجا درواقع بانک ضمانت

خریدار نزد فروشنده را برعهده خواهد داشت .درنهایت بانکها نیز ضمن تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد ،کارمزد خدماتی که ارائه میدهند
را دریافت میکنند (هوفمان و دیگران ،۲0۱7 ،۳ص.)7۸ .
با توجه به آنچه مطرح شد ،در ادامه تالش میشود تا بهصورت مختصر ماهیت ،کارکرد ،سازوکار و برخی از ابعاد اقتصادی -مالی

اوراق گام بهعنوان یک روش تأمین مالی زنجیرهای سرمایه در گردش برای بنگاههای اقتصادی موردبحث قرار گیرد و از این طریق ضمن
موضوعشناسی صحیح ،زمینه برای مباحث فقهی -حقوقی در قسمت بعد فراهم شود.

 ۱.۱ماهیت و کارکرد اوراق گام

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوریهای نظام بانکی کشور در راستای تأمین مالی زنجیره ارزش و حمایت از بخش

حقیقی اقتصاد با استفاده از ابزارهای اسالمی محسوب میشود .دستورالعمل مرتبط با این ابزار در آذرماه ۱۳۹۸توسط شورای پول و اعتبار
باهدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره ارزش و تقویت دسترسی به سرمایه در گردش به تصویب رسید.

این راهکار مهم جهت تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد که با رویکرد بازارمحور و باقابلیت نقلوانتقال در بازارهای پول و سرمایه

طراحیشده ،ابتدا در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و پس از تأیید ابعاد فقهی آن در شورای فقهی بانک مرکزی ،درنهایت
به تأیید شورای پول و اعتبار رسید (همتی ،۱۳۹۸ ،ص.)۱ .

بهلحاظ ماهیت ،میتوان اوراق گ ام را یکی از انواع اوراق بهادار اسالمی (صکوک) در نظر گرفت که باهدف بازارپذیر کردن اسناد

مطالباتی دریافتی توسط فروشندگان نهاده از واحدهای تولیدی طراحیشده است .در این ابزار واحد تولیدی خریدار نهاده (بنگاه متعهد)،
فروشنده نهاده (بنگاه متقاضی) را جهت استفاده از اوراق «گام» به بانک معرفی میکند .فروشنده نهاده از بانک درخواست میکند تا در

مقابل دریافت اسناد مطالبات نسبت به صدور و واگذاری اوراق «گام» اقدام کند .برای مثال میتوان فرض نمود که واحد تولیدی خریدار

نهاده (ایرانخودرو) از واحد تولیدی فروشنده نهاده (شرکت کروز بهعنوان تولیدکننده قطعات خودرو) به میزان هزار میلیارد ریال قطعات
خودرو خریداری کرده و در مقابل آن یک سند بدهی ششماهه (چک ششماهه) تحویل داده است .فروشنده نهاده نیز متقابالً هزار میلیارد
ریال بابت خرید مواد اولیه به واحد تولیدی فروشنده مواد اولیه (فوالد مبارکه) بدهی دارد .بااینحال فروشنده نهاده احتمال میدهد که چک

خریدار نهاده بهموقع پاس نشده و در سررسید به نقدینگی موردنظر دست پیدا نکند یا آنکه زودتر از سررسید چک به نقدینگی برای پرداخت

مطالبات خود نیاز دارد .طبعاً این موضوع بر روی سایر سطوح زنجیره ارزش نیز تأثیر منفی بهجا میگذارد؛ چراکه فروشنده نهاده نیز به
فروشنده مواد اولیه بدهی دارد و در صورت دریافت نکردن مطالبات از خریدار نهاده ،نمیتواند بدهیهای خود به فروشنده مواد اولیه را
Tate et al.
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بپردازد .در این شرایط میتوان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه بانکی ،از طریق اوراق گام امکان تأمین نقدینگی برای زنجیره
ارزش را فراهم کرد .درواقع ،ابتدا فروشنده نهاده چک هزار میلیارد ریالی دریافتی از خریدار نهاده را به بانک تحویل میدهد .در ادامه ،بانک
در مقابل بلوکه کردن این چک ،یکمیلیون قطعه اوراق گام یکمیلیون ریالی با سررسید ششماهه با ضمانت بانک منتشر کرده و آنها را در

اختیار فروشنده نهاده قرار میدهد .برخالف چک اولیه ،این اوراق بازارپذیر بوده و فروشنده نهاده میتواند از آنها به چند صورت استفاده
کند .اولین حالت آن است که این اوراق را تا سررسید نگهداشته و قیمت اسمی اوراق را دریافت کند .دومین حالت ،واگذاری آنها جهت

تسویه بدهی یا خرید کاال به سایر سطوح زنجیره ارزش مثالً فروشنده مواد اولیه است .آخرین گزینه نیز تنزیل این اوراق در بازار ثانویه و
دستیابی به وجوه نقد میباشد.
بر این اساس ،مهمترین کارکرد اوراق گام فراهم نمودن امکان دسترسی به نقدینگی در زنجیره ارزش است .درواقع ،بنگاههای تولیدی
میتوانند با استفاده از آن سرمایه در گردش موردنیاز را به شیوهای مناسب و کمهزینه بهدست آورند .عالوهبر آن ،این ابزار میتواند امکان

تسویه بدهیها بین واحدهای تولیدی را فراهم کند.

 ۲.۱سازوکار و چهارچوب عملیاتی اوراق گام

باتوجه به اینکه اوراق گام از معدود ابزارهای مشترک بین بازار پول و سرمایه است ،سازوکار عملیاتی اوراق و چهارچوب استفاده از اوراق،

در سه مستند قانونی مطرحشده که عبارتنداز :دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب  ۱۳۹۸/0۹/05شورای پول و اعتبار ،دستورالعمل
پذیرش و معامالت اوراق گام مصوب  ۱۳۹۹/0۱/۱7هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و درنهایت ،شیوهنامه اجرایی اوراق گام
مصوب  ۱۳۹۹/0۳/۱۸کمیسیون اعتباری بانک مرکزی . ۱براساس مقررات مذکور ،مهمترین نکات قابلطرح در رابطه با سازوکار و
چهارچوب عملیاتی اوراق گام بهصورت مختصر عبارتنداز:
 گواهی اعتبار مولد (گام) اوراق بهاداری است که برمبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت بانک یا مؤسسه اعتباری صادر میگردد.
این اوراق قابل معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس است.

 این اوراق توسط مؤسسه اعتباری عامل در سامانه صادر میشود و پس از گذشت یک ششم زمان صدور اوراق گام تا سررسید،
نقلوانتقال اوراق در سامانه گام متوقف و معامالت ثانویه در بازار سرمایه آغاز میگردد.
 اوراق گام دارای ویژگیهایی است که عبارتنداز :با نام بودن ،غیرکاغذی بودن ،بدون کوپن سود بودن و انتشار در قطعات استانداردشده
باارزش اسمی یک میلیون ریال با سررسیدهای حداقل یک ماه و حداکثر نه ماه (در پایان هرماه).

 اوراق صادره تا زمانی که در بازار پول است ،صرفاً قابلیت نقلوانتقال از طریق مؤسسه اعتباری عامل با درخواست دارنده اوراق را
دارا است .درواقع ،دارنده اوراق گام میتواند آن را بابت خرید نهاده به سایر بنگاههای عضو سامانه گام منتقل کند.
 مؤسسه اعتباری موظف است در فرایند انتقال اوراق گام فیمابین دارنده فعلی اوراق گام و سایر بنگاههای متقاضی بابت خرید نهاده،
از وجود معامله واقعی و فاکتور خرید مربوطه اطمینان حاصل کند.

 سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل  70درصد از فروش سال آخر آن بنگاه (از طریق استعالم از سازمان امور مالیاتی) پس از کسر مانده

تسهیالت مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین میگردد.
 سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی در سررسید برای اوراق گام قبلی منتشره ،به میزان  ۱0واحد درصد
افزایش می یابد .این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد ،بر مبنای آخرین صورتهای مالی مورد تأیید سازمان امور
مالیاتی ،میتواند اعمال شود.

 پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد ،مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چهارچوب مقررات
مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق گام ،وثایق و تضامین کافی را أخذ نماید.

 بهمنظور تشویق بنگاه متعهد ،مؤسسه اعتباری عامل میتواند پس از ایفای تعهد بنگاه ،حداکثر در سقفی که هیئت عامل بانک مرکزی
تعیین میکند ،تخفیف در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال کند.

 بنگاه متعهد مکلف است برای استفاده از اعتبار تأییدشده خود توسط مؤسسه اعتباری عامل جهت صدور اوراق گام ،به همراه معرفی
بنگاه متقاضی ،فاکتور خرید مربوطه (که نشاندهنده مطالبات قطعی بنگاه متقاضی از وی است) را جهت تعیین زمان سررسید اوراق
گام به مؤسسه اعتباری عامل ارائه کند.

 ۱جهت دریافت مستندات مذکور می توان به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به این آدرس مراجعه کرد:
Https://www.Cbi.Ir/Category/7226.Aspx
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 بنگاه متقاضی با ارائه اسناد دریافتنی از بنگاه متعهد به مؤسسه اعتباری عامل ،تقاضای صدور و تخصیص اوراق گام را مطابق باارزش

اسناد دریافتنی می دهد .پس از موافقت مؤسسه اعتباری عامل ،اوراق گام از طریق سامانه صادر و مالکیت آن به بنگاه متقاضی منتقل
میگردد.

 بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام ،نسبت به ایفای تعهد خود به مؤسسه اعتباری عامل اقدام کند .در صورت عدم ایفای
تعهد ،مؤسسه اعتباری عامل موظف است ضمن دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تاریخ سررسید اوراق گام ،انجام اقدامات الزم

جهت وصول مطالبات (شامل اجرایی نمودن وثایق یا تضامین) را در دستور کار قرار دهد.
 سقف کلی صدور اوراق گام توسط شبکه بانکی و سقف ضمانت هر مؤسسه اعتباری عامل ،توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین
میشود .همچنین ،سقف کلی صدور اوراق گام حداقل  ۶5درصد برای بنگاههای کوچک و متوسط (زیر صد نفر شاغل) و مابقی برای

بنگاههای بزرگ (باالی صد نفر شاغل) قابلاعمال است.

 استعالم وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی بنگاه متعهد توسط مؤسسه اعتباری عامل از سامانههای بانک مرکزی برای صدور
اوراق گام ضرورت ندارد.

 در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی بنگاه متعهد ،مؤسسه اعتباری عامل نمیتواند حداقل سه ماه پس از زمان تسویه بدهی اوراق گام
نکول شده قبلی ،اوراق گام جدیدی برای بنگاه مذکور صادر کند.

 ۳.۱کارویژههای اوراق گام

دقت در ماهیت ،کارکرد ،سازوکار و چهارچوب عملیاتی اوراق گام ،نشاندهنده آن است که این ابزار دارای برخی ویژگیهای مهم اقتصادی
و مالی است که ظرفیت این ابزار در تأمین مالی زنجیره ارزش و هدایت نقدینگی به بخش حقیقی اقتصاد را تقویت میکند .در این قسمت

به برخی از مهمترین این ویژگیها (بهصورت مختصر) اشاره میشود.

 ۱.۳.۱حمایت از تولید

شاید اصلیترین و مهمترین ویژگی اوراق گام در مقایسه با سایر ابزارها و روشهای تأمین مالی ،تأثیر این ابزار در حمایت از تولید و بخش
مولد اقتصاد است .توضیح آنکه بهصورتکلی میتوان فعالیتهای اقتصادی را از منظر ایجاد ارزشافزوده به دو گروه «مولد» و «غیرمولد»

تقسیم کرد .درحالیکه فعالیتهای اقتصاد مولد به تولید کاال و یا خدمتی خاص منجر میشوند ،فعالیتهای غیرمولد صرفاً نقش توزیع
درآمد از یک فرد به دیگری دارند و هیچگونه ارزشافزودهای در تولیدات صنعتی ،کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمیکنند .برای مثال ،هرچند
کسب سود از خریدوفروش سفتهبازانه امالک ارزشافزوده یا تولیدی ایجاد نمیکند ،اما میتواند برای سوداگران مسکن سودآور باشد .گاهی

این دست از فعالیتها ریسک پائین و سود باالیی دارند و بههمیندلیل سرمایههای کشور را به سمت خود جذب میکنند؛ سرمایههایی که

میتوانستند در حوزههای تولیدی بهکار گرفته شوند .از مهمترین مصادیق فعالیتهای اقتصادی نامولد میتوان به کسب سود از معامالت
ارز ،کسب سود از معامالت طال و فلزات گرانبها (سکه و شمش) و کسب سود از خریدوفروش سوداگرانه امالک (زمین ،واحد مسکونی
یا تجاری و غیره) اشاره کرد (حسنزاده و پرنیان ،۱۳۹۸ ،ص.)5 .

می توان گواهی اعتبار مولد را نوعی خاص از اوراق بدهی در نظر گرفت که به پشتوانه مطالبات (اسناد دریافتنی) بنگاههای تولیدی از

یکدیگر ایجاد میشود .این اسناد نشاندهنده مبادالت در بخش تولید اقتصاد است و تأمین مالی انجامشده بهصورت درونزا به بخش مولد
اقتصاد اصابت میکند .بهعبارت واضحتر ،طراحی اوراق گام بهگونهای است که نوعی سیاستگذاری بخشی در راستای حمایت از بخش
مولد اقتصاد (بهویژه تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط) محسوب شده و فعالیتهای غیرمولد را پوشش نمیدهد .همچنین برخالف
تسهیالت متعارف بانکی ،در تأمین مالی از طریق اوراق گام ،نگرانی بابت نشت تسهیالت از بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصاد به حداقل

میرسد؛ چراکه بهدلیل اینکه از ابتدا تأمین مالی در زنجیره ارزش و به بنگاههای تولیدی که با یکدیگر در طول یک زنجیره ارتباط دارند داده
میشود ،لذا نگرانی بابت صوری بودن چکهای مبنای صدور اوراق گام و نشت تسهیالت به بخش غیرمولد ،کاهش مییابد.

 ۲.۳.۱انتقال در زنجیره ارزش
ویژگی دیگر اوراق گام در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار ،قابلیت انتقال در زنجیره ارزش یا زنجیره تولید است .درواقع ،بنگاههای تولیدی
متعددی در زنجیره ارزش حضور دارند که هر یک خریدار محصول ارائهشده توسط بنگاه دیگر هستند و درنهایت تعامل اینها با یکدیگر ،به

تولید کاال یا خدمت نهایی (خلق ارزش) منجر میشود.

براساس سازوکار در نظر گرفتهشده برای اوراق گام ،این ابزار تا یکششم زمان باقیمانده تا سررسید در سامانه گام قابلیت واگذاری

دارد؛ یعنی واحد تولیدی که این اوراق را از بانک دریافت نموده ،میتواند در مقابل خرید مواد اولیه یا تجهیزات و یا در مقابل بدهی ،این
۳0
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اوراق را به دیگر واحدهای تولیدی حاضر در زنجیره ارزش منتقل کند .درنهایت تولیدکننده حاضر در آخرین سطح زنجیره ارزش ،میتواند

پس از گذشت یکششم زمان باقیمانده تا سررسید ،اوراق را در بازار سرمایه تنزیل کرده و به نقدینگی دست پیدا کند.
در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که مبادالت انجامشده در سامانه گام قبل از ورود اوراق به بازار سرمایه ،با قوانین مرتبط با
بازار سرمایه مانند ماده  ۲۶قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای مالی کشور ،بند «الف» و تبصره ذیل بند «ب» ماده « »۱0قانون

برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بندهای «الف» و «ب» ماده « »۳۶قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تعارض

دارد .بهعنوانمثال ،ماده « »۲۶قانون رفع موانع تولید بیان میدارد« :کلیه معامالت ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسالمی
(صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسالمی ایران انجام میشود».

بااینحال نکته مهم در اینجا آن است که مبادالت انجامشده در سامانه گام قبل از ورود اوراق به بازار سرمایه ،درواقع «واگذاری» یا

«نقلوانتقال اوراق بدون جابهجایی پول» است و بهلحاظ حقوقی نمیتوان آن را «معامله» در نظر گرفت .بنابراین ،این مبادالت با مواد
قانونی مذکور که معامالت ثانویه اوراق خارج از سامانههای بورس را ممنوع کرده ،تعارضی ندارد.

 ۳.۳.۱تأمین مالی اهرمی

تأمین مالی اهرمی بنگاههای تولیدی ،مشخصه دیگر گواهی اعتبار مولد محسوب میشود .درواقع ،هرچند در اوراق گام بانک تنها با اولین
حلقه زنجیره ارزش یعنی بنگاه متعهد یا خریدار نهاده طرف حساب بوده و اعتبارسنجی و أخذ وثایق و تضامین در رابطه با این بنگاه انجام

میشود ،اما تمامی سایر بنگاههای تولیدی که در زنجیره ارزش حضور دارند نیز بدون مراجعه به بانک ،مورد تأمین مالی قرار میگیرند.
توضیح آنکه در روابط مالی بنگاههای اقتصادی حاضر در هر زنجیره ارزش ،معموالً پدیده «زنجیره بدهی» یا «بدهیهای متوالی» مشاهده
می شود .درواقع محصول هر یک از واحدهای تولیدی حاضر در زنجیره ،نهاده اولیه برای سطح بعد محسوب میشود و به همین دلیل

بدهیها بهصورت زنجیرهای شکل میگیرد .در این شرایط زمانی که بانک اوراق گام را بهحساب بنگاه متقاضی (فروشنده نهاده) در سامانه

گام منتقل میکند ،در واقع به معنی تأمین مالی سرمایه در گردش برای بنگاه متعهد (خریدار نهاده) است و با انجام اینکار اولین حلقه از

زنجیره تولید تأمین مالی میشود .بااینحال در ادامه و پس از انتقال اوراق بهحساب سایر بنگاههای حاضر در زنجیره تولید توسط بنگاه
متقاضی ،تأمین مالی بقیه حلقهها انجام میشود .بهعنوانمثال ،ممکن است چک اولیه بنگاه متعهد صد میلیارد ریال باشد ،اما کل تأمین

مالی اهرمی انجامشده در زنجیره ارزش با فرض حضور  ۱0بنگاه تولیدی ،معادل هزار میلیارد ریال است ،چراکه گویا تمامی حلقههای
زنجیره تولید از تسهیالت سرمایه در گردش بانک جهت بازپرداخت بدهیهای خود استفاده کردهاند .این در حالی است که در نبود اوراق
گام ،بنگاه متقاضی ناچار به دریافت چک از بنگاه متعهد میگردید و در صورت پاس نشدن این چک ،جریان درآمدی سایر سطوح زنجیره

ارزش نیز با اخالل مواجه میشد که این درنهایت منجربه ثبت سابقه منفی و کاهش رتبه اعتباری برای تمام بنگاهها میگردید.

 ۲ماهیت فقهی -حقوقی اوراق گام

با تبیین ماهیت ،کارکرد ،سازوکار و ویژگیهای اقتصادی و مالی اوراق گام (شناخت موضوع) ،زمینه برای تحلیل ماهیت فقهی -حقوقی

این ابزار فراهم گردیده است .بر این اساس در این قسمت ابتدا راهکار فقهی ارائهشده توسط شورای فقهی بانک مرکزی یعنی الگوی ضمانت
تبیین شده و مبانی فقهی آن موردبحث قرار میگیرد و در ادامه دو راهکار صلح و معاوضه نیز ارائه میگردد.

 ۱.۲الگوی ضمانت (فروش خدمت صدور و ضمانت اوراق)

اولین الگوی فقهی جهت طراحی گواهی اعتبار مولد ،الگوی ضمانت است .در این رابطه مصوبه  ۱۳۹۸/07/۱7شورای فقهی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران بیان میدارد« :انتشار اوراق گام بر پایه سند بدهی بلوکهشده در قالب قرارداد ضمانت شرعی یا عرفی اشکال ندارد.
همچنین ،دریافت کارمزد در قبال ارائه چنین خدماتی از طرف بانک مجاز است» .در ادامه ابتدا مبانی فقهی و سپس الگوی عملیاتی راهکار

ضمانت ارائه میشود.

 ۱.۱.۲مبانی فقهی

ضمان در لغت بهمعنای کفالت و متعهد شدن بوده و در اصطالح نوعی تعهد اعتباری است که عقال از این طریق امری را بر ذمه خود اعتبار

میکنند .بهعبارت دیگر ،ضمان یعنی شخصی نسبت به مالی یا نفسی متعهد شود (طریحی و احمدحسینی۱۴۱۶ ،ق ،ج ،۲ .ص.)۴۱ .
ضمان ازجمله قراردادهای الزم است؛ ازاینرو ،نه ضامن و نه طلبکار بعد از انعقاد قرارداد نمیتوانند از تعهد خود برگردند (طوسی،

۱۴۱۳ق ،ج ،۳ .ص.)55 .
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در فقه امامیه ضوابط گوناگونی برای ضمان بیانشده که برخی از مهمترین آنها عبارتنداز (یزدی۱۴۲۸ ،ق ،ج ،۳ .ص:)۶7 .

 از منظر فقه امامیه ،با تحقق ضمان رابطه حقوقی که بین طلبکار و بدهکار برقرار است از بین میرود و رابطه جدیدی بین طلبکار
و ضامن ایجاد میشود (نقل ذمه الی ذمه) .ازاینرو ،فقهای شیعه معتقدند بعد از تحقق ضمان ،طلبکار برای وصول بدهی خود
حق مراجعه به بدهکار را ندارد و باید طلب خود را از ضامن مطالبه کند .اما براساس فقه اهل سنت ،ضمان اضافه شدن ذمه ضامن

به ذمه بدهکار است (ضم ذمه الی ذمه)؛ بنابراین ،طلبکار حق دارد هم به بدهکار مراجعه کند و هم به ضامن.

 در عقد ضمان ثابت بودن دین در ذمه بدهکار ضرورت دارد؛ لذا ضامن شدن بر دینی که در آینده محقق خواهد شد ،صحیح نیست.
 ضامن در صورتی حق رجوع به بدهکار را دارد که بدهی وی را پرداخته باشد و بهصرف ضامن شدن ،حق رجوع ندارد .همچنین،
اگر بدون اجازه وی ضامن شده یا بدهی را پرداخت کرده باشد ،حق رجوع ندارد.

 اگر ضامن بعد از تحقق ضمانت از دنیا برود ،مبلغ ضمانت شده از دیون او محسوب میشود و باید به میزانی که ضامن شده ،از
اموال او کسر شود.

 ضرورت دارد مورد ضمان مال (اعم از عین کلی ،منفعت یا انجام کار) باشد و تکالیف غیرمالی مورد ضمان واقع نمیشود.
 دریافت اجرت (دستمزد) در مقابل انجام ضمانت در عقد ضمان امکانپذیر است.
 دین مبنای ضمان باید معلوم باشد.

در زمینه کاربرد عقد ضمان در صنعت بانکداری الزم به ذکر است که هرچند عقد ضمان بهصورتکلی در فقه اسالمی و قوانین مورد

تأکید قرارگرفته ،اما الزم است توجه شود که «ضمان بانکی یا عرفی» با «ضمان فقهی» تفاوت دارد .توضیح آنکه آنچه امروزه بهعنوان
ضمانت در معامالت بانکی مرسوم است ،ضمانت به معنای فقه شیعه یا اهل سنت نیست؛ بلکه به معنای تعهد پرداخت در فرض عدم

پرداخت مدیون است .بنابراین بانک ابتدا به مدیون رجوع میکند و در صورت نکول یا ناتوانی از پرداخت ،نوبت به ضامن میرسد که متعهد

شده است بدهی مدیون را بپردازد .فقهای معاصر این نوع ضمانت را از باب توسعه عقد ضمان یا مصداق عقد کفالت یا بهعنوان عقد
جدید صحیح و الزم میدانند (مکارم شیرازی ،۱۳7۹ ،ص.)۴5 .
بهلحاظ قانونی نیز نمیتوان ضمان بانکی یا عرفی را در ذیل ماده  ۶۹۸قانون مدنی تحلیل کرد؛ چراکه این ماده با تأثیر از فقه امامیه،

تأکید میدارد« :بعدازاینکه ضمان بهطور صحیح واقع شد ،ذمه مضمونعنه بری و ذمه ضامن به مضمونله مشغول میشود» .بنابراین الزم

است ضمان بانکی را بهعنوان عقدی جدید در نظر گرفت که در چهارچوب اصل صحت در فقه اسالمی و ذیل ماده  ۱0قانون مدنی قابل
توجیه است (ضیائی و معینیفر ،۱۳۹۲ ،ص .)۲۳ .این ماده قانونی بیان میدارد« :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد

نمودهاند ،درصورتیکه مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ است».

 ۲.۱.۲مدل عملیاتی

در این الگو بانک به بنگاه متعهد یا خریدار نهاده خدمت خاصی ارائه میکند و آن تبدیل چک بنگاه متعهد به اوراق مالی استاندارد و ضمانت
شده است .در اینجا این اوراق استاندارد از دو ویژگی مهم برخوردار است که عبارتنداز :تضمین بانک در سررسید و نقدشوندگی.

در این الگو ،بانک دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد .مورد اول درواقع نوعی ارائه خدمت
است که میتوان آن را «جعاله غیرتسهیالتی» یا «جعاله خرید خدمت» در نظر گرفت که طبعاً با «جعاله تسهیالتی» (استفاده از عقد جعاله
جهت پرداخت تسهیالت) فرق دارد .در اینجا بانک خدمتی خاص به بنگاه خریدار نهاده ارائه میکند و آن تبدیل چکهای عادی بنگاه به

چکهای تضمینشده بانکی است و طبعاً بانک میتواند بابت این خدمت (صدور اوراق گام) کارمزد دریافت کند .مورد دوم به نقش ضمانتی

بانک مرتبط است؛ یعنی بانک عالوهبر اینکه صدور اوراق گام را به درخواست بنگاه انجام میدهد ،ضمانت بازپرداخت اوراق در سررسید
را نیز بر عهده میگیرد که این مسأله سبب افزایش نقدشوندگی اوراق میگردد .طبعاً این خدمت متفاوت از خدمت صدور اوراق بوده و
کارمزد مستقلی خواهد داشت .حتی ممکن است در عمل ،صدور و ضمانت اوراق توسط بیش از یک بانک یا نهاده مالی انجام شود .مثالً
یک شرکت تأمین سرمایه نسبت به صدور اوراق اقدام نماید و کارمزد صدور دریافت کند و همزمان بانک نیز ضمانت اوراق را برعهده

بگیرد و کارمزد مرتبط را دریافت کند.

نکته مهم در رابطه با این الگو ،واقعی بودن چکهای اولیهای است که توسط بنگاه خریدار نهاده صادرشده و در اختیار بنگاه فروشنده

نهاده قرارگرفته است .بهعبارتدیگر ،الزم است این چکها در اثر خریدوفروش کاالها و خدمات بهوجود آمده باشد و نه بهصورت صوری؛

زیرا صدور اوراق گام توسط بانک به معنی تبدیل چکهای اولیه به اوراق استاندارد است و طبعاً اگر چک اولیه واقعی نباشد ،اوراق گام

صادرشده نیز نماینده مبادله کاالها و خدمات نبوده و یک سند صوری محسوب میشود .الزم است توجه شود که براساس مبانی فقه اسالمی،
تنزیل اسناد صوری با شبهه ربای قرضی مواجه بوده و قابلیت پذیرش ندارد (موسویان و میثمی ،۱۳۹7 ،ص.)۳۳۱ .
۳۲

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

 ۲.۲الگوی صلح

راهکار دیگری که میتواند جهت تبیین ماهیت فقهی -حقوقی اوراق گام پیشنهاد شود ،قرارداد صلح بوده که در فقه اسالمی و قانون مدنی
موردتأکید قرارگرفته است .در ادامه ابتدا مبانی فقهی و سپس الگوی عملیاتی این راهکار ارائه میشود.

 ۱.۲.۲مبانی فقهی
صلح در لغت به معنای سازش ،آشتی و توافق است و در اصطالح شرعی به قراردادی گفته میشود که بهموجب آن انسان با دیگری سازش
میکند تا مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند یا از حق خود بگذرد؛ خواه این سازش در برابر عوض یا بدون عوض باشد

(موسوی خمینی۱۴۱۶ ،ق ،ج ،۱ .ص.)۲۱ .

بیشتر فقهای شیعه بر این باورند که صلح یک قرارداد مستقل است ،ارکان و شرایط خاص خود را دارد و نیازی نیست حتماً مسبوق به

نزاع باشد .در مقابل بیشتر فقهای اهل سنت استقالل آن را رد کرده و آن را عقدی فرعی میدانند که باید مسبوق به نزاع باشد (طباطبایی،

۱۴۱۸ق ،.ج ،۲ .ص .) ۲۱ .نکته دیگر در مورد عقد صلح آن است که براساس دیدگاه مشهور فقهای شیعه ،این عقد ازجمله قراردادهای
الزم بهشمار میرود و آثار لزوم بر آن مترتب میشود (نجفی۱۴۱7 ،ق ،ج ،۲5 .ص.)۳۳ .

از منظر فقه اسالمی تا زمانی که عقد صلح به حالل کردن حرامی یا حرام کردن حاللی منجر نشود ،جایز است .بهعبارتدیگر در عقد

صلح رعایت ضوابط عمومی قرارداد مانند نبود ربا ،غرر ،قمار و ضرر الزامی است .همچنین ،عقد صلح شرایط اختصاصی قراردادهایی
چون بیع ،اجاره ،جعاله ،شرکت ،مضاربه و غیره را ندارد ،هرچند که میتواند آثار و فواید آنها را داشته باشد .بهعنوان نمونه ،در مواردی که
قراردادی جایز است و طرفین میخواهند الزم باشد ،میتوانند مفاد آن قرارداد را از طریق صلح انشا کنند؛ برای مثال ،میتوان مفاد قراردادهای

جعاله ،مضاربه و شرکت را به صلح انشا کرد (موسویخمینی۱۴۱۶ ،ق ،ج ،۱ .ص.)۱۱۱ .

 ۲.۲.۲مدل عملیاتی

در این الگو بانک با بنگاه متقاضی وارد قرار صلح میشود .به این معنی که چک عادی دریافتی از بنگاه متعهد را در مقابل دریافت اوراق

گام مصالحه میکند .در اینجا نیز بانک براساس عقد صلح ،دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد.

تفاوت این الگو با مدل قبل آن است که در مدل ضمانت بانک چک عادی بنگاه متعهد را «تملیک» نمیکرد؛ بلکه با دریافت کارمزد آن را
«تبدیل» به اوراق گام مینمود .اما در این مدل بانک نسبت به تملیک چک بنگاه متعهد اقدام میکند و در مقابل آن نسبت به واگذاری اوراق

گام اقدام میکند .گویا در اینجا بانک نسبت به خریداری چک عادی اقدام میکند و بهجای ثمن معامله ،اوراق گام واگذار مینماید.

ممکن است در اینجا این سؤال مطرح شود که اگر بحث تملیک و خریدوفروش اوراق مطرح است ،چرا مستقیماً از عقد بیع استفاده

نمیشود؟ به این معنی که بانک چک بنگاه متعهد را از بنگاه متقاضی خریداری کند و در مقابل و بهعنوان ثمن ،اوراق گام واگذار کند .در
پاسخ به این شبهه الزم است بهقاعده ممنوعیت «بیع دین با دین» در فقه اسالمی اشاره کرد (مکارم شیرازی ،۱۳۸7 ،ص .)۴۳ .درواقع،
اگر قالب حقوقی مورداستفاده بیع در نظر گرفته شود ،شبهه بیع دین با دین ایجاد میشود که بهنظر مشهور فقهای امامیه و اهل سنت باطل

است .اما با توجه به اینکه عقد صلح براساس فقه امامیه و قانون مدنی بهعنوان عقدی مستقل پذیرفتهشده است ،محدودیتهای عقد بیع

در رابطه با آن قابل تصور نیست .بنابراین براساس نظر مشهور فقها صلح دین با دین تا زمانی که حیله ربا نباشد ،اشکالی ندارد .امام

خمینی(ره) در این رابطه بیان میدارد« :مصالحه دین با دین صحیح است اعم از اینکه هر دو دین حال باشد (سررسید آنها فرارسیده باشد)

یا اینکه مدتدار باشند ،دینها از یک جنس باشد و یا اینکه جنس آنها مختلف باشد و نهایتاً اینکه این دو دین برعهده دو شخص متفاوت
باشد و یا اینکه برعهده شخص واحدی باشد( »۱موسویخمینی۱۴۱۶ ،ق ،.ج ،۱ .ص.)5۶۴ .

 ۳.۲الگوی معاوضه

آخرین مدل حقوقی قابلطرح در رابطه با اوراق گام ،الگوی معاوضه است .در ادامه ابتدا مبانی فقهی و سپس الگوی عملیاتی این راهکار

ارائه میشود.

 ۱.۳.۲مبانی فقهی

معاوضه در لغت بهمعنای مبادله کردن و در اصطالح به مبادله کاالها با یکدیگر گفته میشود .مثالً اگر شخصی خانه خود را در مقابل

دریافت یک اتومبیل به دیگری واگذار کند ،در اینجا معاوضه اتفاق میافتد .هرچند ماهیت معاوضه به بیع بسیار نزدیک است ،اما میتوان
آثار این دو عقد را متفاوت از یکدیگر در نظر گرفت .درواقع ،هرچند احکام کلی بیع (مانند حق حبس ،لزوم و قدرت تسلیم مورد معامله،

 « ۱يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو باالختالف متجانسين أو مختلفين سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد».

۳۳

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
اهلیت ط رفین و غیره) در معاوضه جاری است ،اما احکام اختصاصی بیع (مانند خیار مجلس ،خیار حیوان ،حق شفعه و غیره) در معاوضه
وجود ندارد ،لذا طرف معامله با استناد به این خیارات نمیتواند معاوضه را فسخ کند (کاتوزیان ،۱۳7۶ ،ص.)۳۴0 .
در فقه اسالمی دو دیدگاه در مورد معاوضه وجود دارد :گروهی از فقها آن را نوعی بیع در نظر میگیرند که در آن ثمن معامله بهجای پول،

کاال میباشد ،اما گروهی دیگر آن را عقدی مستقل میدانند که ضوابط اختصاصی عقد بیع در آن جاری نمیشود .اما قانون مدنی با صراحت

عقد معاوضه را بهعنوان یک تأسیس حقوقی و جزو عقود معیّن در نظر میگیرد .در این رابطه ماده « »۴۶۴و « »۴۶5قانون مدنی تأکید
میکند« :معاوضه عقدی است که بهموجب آن ،یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر أخذ میکند؛ بدون مالحظه
اینکه یکی از عوضین ،مبیع و دیگری ثمن باشد .در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست» .همچنین معاوضه عقدی الزم و تملیکی است
که در اثر آن انتقال مالکیت اتفاق میافتد (کاتوزیان ،۱۳7۶ ،ص.)۳۴۱ .

 ۲.۳.۲مدل عملیاتی
در این الگو بانک چک عادی بنگاه متعهد را با اوراق گام که درواقع چکبانکی ضمانت شده است ،تعویض میکند .در اینجا نیز بانک

براساس عقد معاوضه ،دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده میگیرد و بهدلیل آنکه عقد مبنای معامله

بیع نیست ،شبهه بیع دین با دین نیز در اینجا کمرنگ میگردد .البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که معاوضه را نوعی بیع در نظر میگیرند،

شبهه بیع دین با دین در مدل همچنان وجود خواهد داشت .اما بههرحال بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و قانون مدنی ،معاوضه عقدی

مستقل بوده و مشمول احکام اختصاصی بیع نمیباشد و لذا مسأله بیع دین با دین در آن راه ندارد (معصومینیا و الهی ،۱۳۹۲ ،ص.)۱5 .

 ۳جمعبندی و نتیجهگیری

این تحقیق تالش نمود تا ضمن موضوعشناسی ماهیت ،کارکرد و ویژگیهای اقتصادی-مالی گواهی اعتبار مولد (گام) ،به تبیین ماهیت
فقهی -حقوقی این ابزار بپردازد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که اوراق گام یکی از جدیدترین نوآوریهای نظام بانکی کشور در راستای
تأمین مالی زنجیره ارزش و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد محسوب میشود .بهلحاظ ماهیت ،میتوان اوراق گام را یکی از انواع اوراق

بهادار اسالمی (صکوک ) در نظر گرفت که باهدف بازارپذیر کردن اسناد مطالباتی دریافتی توسط فروشندگان نهاده از واحدهای تولیدی

طراحیشده است .انتظار می رود استفاده از این ابزار به شیوه صحیح ،به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک شایانی نموده و
از این مسیر به رونق تولید منجر شود .اوراق گام با فعالسازی ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی سرمایه در گردش ،میتواند به بنگاههای
تولیدی جهت افزایش دسترسی به تأمین مالی کمک شایانی کند .همچنین ،اوراق گام برخالف عمده سایر انواع صکوک موجود در بازار

سرمایه کشور (مانند اوراق مشارکت ،اجاره و مرابحه) که ماهیت تأمین مالی بلندمدت دارند ،ظرفیت تأمین مالی کوتاهمدت برای ذینفعان

اقتصادی را ایجاد میکند.
بهلحاظ فقهی ،راهکار مصوب شورای فقهی در رابطه اوراق گام ،مبتنیبر عقد ضمانت است .در این الگو ،بانک دو نقش «عامل صدور»

و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد .مورد اول درواقع نوعی ارائه خدمت است که میتوان آن را «جعاله غیرتسهیالتی» یا
«جعاله خرید خدمت» در نظر گرفت .بهعبارتدیگر ،در اینجا بانک خدمتی خاص به بنگاه خریدار نهاده ارائه میکند و آن تبدیل چکهای

عادی بنگاه به چکهای تضمینشده بانکی است و طبعاً بانک میتواند بابت این خدمت (صدور اوراق گام) کارمزد دریافت کند .مورد دوم
به نقش ضمانتی بانک مرتبط است؛ یعنی بانک عالوهبر اینکه صدور اوراق گام را به درخواست بنگاه انجام میدهد ،ضمانت بازپرداخت

اوراق در سررسید را نیز بر عهده میگیرد که این مسأله سبب افزایش نقدشوندگی اوراق میگردد .طبعاً این خدمت متفاوت از خدمت صدور
اوراق بوده و کارمزد مستقلی خواهد داشت (حتی ممکن است این دو خدمت توسط دو بانک یا دو نهاد مالی متفاوت ارائه شود).

الگوی پیشنهادی دوم در رابطه با اوراق گام ،مبتنیبر عقد صلح است .در اینجا بانک براساس عقد صلح ،دو نقش «عامل صدور» و

همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد .تفاوت این الگو با مدل قبل آن است که در مدل ضمانت بانک چک عادی بنگاه متعهد
را «تملیک» نمیکرد؛ بلکه با دریافت کارمزد آن را «تبدیل» به اوراق گام مینمود .اما در این مدل بانک نسبت به تملیک چک بنگاه متعهد

اقدام میکند و در مقابل آن نسبت به واگذاری اوراق گام اقدام میکند.

عقد معاوضه ،سومین راهکار پیشنهادی در رابطه با اوراق گام است .در اینجا نیز بانک براساس عقد معاوضه ،دو نقش «عامل صدور»
و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده میگیرد و به دلیل آنکه عقد مبنای معامله بیع نیست ،شبهه بیع دین با دین نیز در اینجا
کمرنگ میگردد .البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که معاوضه را نوعی بیع در نظر میگیرند ،شبهه بیع دین با دین در مدل همچنان وجود

خواهد داشت .اما بههرحال براساس نظر برخی دیگر از فقها و صراحت قانون مدنی (ماده  ،)۴۶۴معاوضه عقدی مستقل بوده و مشمول
احکام اختصاصی بیع نیست.

۳۴

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

منابع و ماخذ

حسنزاده ،علی؛ و پرنیان ،احسان ( .)۱۳۹۸فعالیتهای نامولد رقیب تولید :برخی تجربههای جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران.
تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی (شماره مسلسل.)۱۶5۸۲ :

ضیائی ،محمدعادل؛ و معینیفر ،محدثه ( .)۱۳۹۲تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی ضمانتنامههای بانکی .فصلنامه اقتصاد اسالمی،

.۱۲۱-۱۴۴ ،)5۱(۱۳
طباطبایی کربالیی ،سید علی بن محمدعلی (۱۴۱۸ق) .ریاض المسائل فی تحقیق األحکام بالدالئل (جلد  .)۲قم :مؤسسه آلالبیت
علیهمالسالم.

طریحی ،فخرالدین بن محمد؛ و احمدحسینی ،محمودعادل (۱۴۱۶ق) .مجمع البحرین (جلد  .)۲تهران :کتابفروشی مرتضوی.

طوسی ،محمد بن حسن (۱۴۱۳ق) .تهذیب االحکام (جلد  .)۳بیروت :داراالضواء.
علینژاد مهربانی ،فرهاد( .)۱۳۹۸اوراق گواهی اعتبار مولد :ضرورت و تجربهای نوین در نظام تامین مالی کشور .دوماهنامه تازههای اقتصاد،
۱۳-۲7 ،)۱5۸(7۹

کاتوزیان ،ناصر ( .)۱۳7۶حقوق مدنی :عقود معین  .۱تهران :شرکت انتشار.

معصومینیا ،غالمعلی؛ و الهی ،مهدی ( .)۱۳۹۲امکانسنجی فقهی طراحی سوآپ مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران .فصلنامه اقتصاد
اسالمی.۸5-55 ،)5۱(۱۳ ،
مکارمشیرازی ،ناصر ( .)۱۳7۹القواعد الفقهیه .قم :مدرسه االمام علیبنابیطالب.
مکارمشیرازی ،ناصر ( .)۱۳۸7ربا و بانکداری اسالمی (به کوشش ابوالقاسم علیاننژادی) .قم :امام علی(ع).
موسوی خمینی ،روحالله (۱۴۱۶ق) .تحریر الوسیله (جلد  ،)۱قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
موسویان ،سید عباس و میثمی ،حسین ( .)۱۳۹7بانکداری اسالمی ( :)۱مبانی نظری-تجارب عملی (ویرایش ششم) .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

میثمی ،حسین ( .)۱۳۹۸ابعاد فقهی -حقوقی اوراق گام .دوماهنامه تازههای اقتصاد۶5-۴5 ،)۱5۸(7۹ ،

نجفی ،محمدحسن (۱۴۱7ق .).جواهرالکالم فی شرح شرائع األسالم (جلد  .)۲5بیروت :دار احیاء التراث العربی.
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خالصه مدیریتی

بعد از سه دهه سیاستگذاری پولی و عدم حصول نتایج قابل قبول در حوزه کنترل تورم و ثبات قیمتها ،برای حل معضل دیرینه اقتصاد
ایران و درمان تورم ،مباحث کارشناسی و فنی متعددی بین متخصصان اقتصاد پولی در دوران دولت تدبیر و امید شکل گرفت .ما حصل

مباحث بر ضرورت تغییر پاردایم سیاستگذاری پولی از رویکرد سنتی هدفگذاری کلهای پولی به سمت رویکرد مدرن هدفگذاری نرخهای

سود کلیدی تاکید داشت .در این گزارش سعی شده است برخی از مهمترین اقدامات دولت به منظور تحقق این ضرورت اشاره شود و با
آسیبشناسی عمیق از ساختارهای نهادی و اجرایی سیاست پولی ،توصیهها و پیشنهاداتی به دولتهای آینده به منظور افزایش اثربخشی
رویکرد نوین سیاست پولی و موفقیت آن در کنترل تورم ارایه شود.

بر این اساس ،بعد از بررسی جوانب مختلف موضوع و همچنین بررسی تجارب کشورهای مشابه با ساختار اقتصادی کشور ،از اواخر سال

 ۱۳۹۸عملیات بازار باز بهعنوان ابزار سیاستی که فعالترین و مؤثرترین قابلیت استفاده را در اقتصادهای صنعتی و نوظهور طی پنج دهٔه گذشته

داشته ،در اقتصاد ایران نیز مورداستفاده قرار گرفته است .آرمان چنین رویکردی امکان واکنش فعاالنه و اثربخش بانک مرکزی به پویاییهای
نرخهای سود و هدایت بردار نرخهای سود اقتصاد در مسیر سازگار با اهداف سیاستی است .لیکن ،علیرغم ضرورت انتقال سیاستگذار پولی

از مدیریت پایٔه پولی به مدیریت نرخهای سود ،چالشهای ناظر بر ضعف کارایی و محدودیتهای ناظر بر عدمتنوع در ابزارهای سیاستگذاری
پولی ،ضعفهای نهادی و مقرراتی ،و تشکیل نشدن بازار یکپارچٔه پول سبب شده است سیاستگذاری پولی مستلزم اعمال اصالحات گسترده
بهمنظور مدیریت و رفع چالشهای مذکور باشد .انجام برخی از این اصالحات هم اکنون در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار داشته و برخی
دیگر از اصالحات نیز به دلیل ماهیت بلندمدت آن ،باید در دولت آینده نیز پیگیری شود .همچنین ،با توجه به تجارب چند دهٔه گذشته و

شکلگیری ساختارهای نهادی در روابط مالی متقابل بین هریک از اجزای دولت ،بانکها ،و بانک مرکزی بهدالیل پولی شدن مستمر کسری

خالص پسانداز ناخالص داخلی (سلطٔه مالی) ،رشد مستمر خالص ریالی داراییهای خارجی ،مالیات تسعیر ادواری ،و همچنین سهم باالی
مبادالت برونترازنامهای در رشد پایٔه پولی ،هدفگذاری بر روی کلهای پولی بهطور عام و پایٔه پولی بهطور خاص طی دورٔه گذار و تحقق نهایی
رویکرد هدفگذاری نرخهای سود کلیدی در راستای تنظیم بردار نرخهای سود اقتصاد کالن ضروری خواهد بود؛ اما طی دورٔه گذار نیز الزم

است اقدامات اساسی برای ارتقای کارایی و اثربخشی ابزارهای سیاست پولی در کوتاهمدت و میانمدت انجام شود که در این فرایند ،تقویت

اقدامات نظارتی و احتیاطی بر رشد اقالم ترازنامٔه بانکها ،توثیقی کردن روابط مالی بخش دولتی و شبکٔه بانکی با بانک مرکزی ،عمقبخشی به
عملیات بازار باز از طریق راهاندازی سیستم معاملهگران اختصاصی برای پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق بدهی دولتی ،همگام با توسعٔه بازار
بدهی از طریق اوراق بهادارسازی دیون انباشتٔه دولت به نهادهای عمومی و اشخاص حقوقی ،اوراق بهادارسازی دیون نهادهای عمومی و
رتبهبندی آنها ،تنوع ابزارهای بازار پول ازجمله صندوقها و حسابهای بازار پول از اهمیتی ویژه برخوردار خواهد بود.
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مهدی

حسین

هادیان

باستانزاد

 ۱مقدمه

دولتها به منظور دستیابی به اهداف کالن اقتصادی در شرایط مختلف از سیاستهای پولی و مالی استفاده کردهاند که در این بین سیاستهای
پولی به سبب اثرگذاری بر انتظارات کارگزارن اقتصادی و به نوعی سیگنالدهی به سایر بازارهای دارایی و کاالیی از اهمیت مضاعفی برخوردار

بوده است .هر چند که سیاستهای پولی با تمرکز بر کنترل تورم و کاهش شکاف تولید و بیکاری اجرایی شده است ،اما بررسی وضعیت این

دو متغیر طی چنددهه گذشته حاکی از آن است که حتی در حوزه ثبات کنترل تورم و مهار رشد قیمتها ،به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی
عملکرد سیاستهای پولی ،نتایج قابل قبولی حاصل نشده است .همانگونه که شکل یک نیز نشان میدهد ،روند نرخ تورم طی سه دهه گذشته
به نحوی نبوده است که شاهد یک رفتار همگرا به سمت مدیریت قیمتها و در نتیجه کنترل تورم باشیم و در مقابل آنچه برای نرخ تورم مشاهده

میشود یک رفتار پرنوسان در محدوده نرخ تورم میانگین  ۲0درصدی است که در مجموع باعث شده است کشور ایران یکی از معدود کشورهای

دارای تورم دو رقمی در سطح بینالمللی شناسایی شود.
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شکل  .۱وضعیت نرخ تورم و رشد اقتصادی طی سه دهه گذشته
منبع :پایگاه اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا

 عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
 پژوهشگر پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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در چنین شرایطی ،با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ،مباحث کارشناسی و فنی بسیاری بین متخصصین و صاحبنظران اقتصاد پولی برای حل

معضل دیرینه تورم شکل گرفت .نتایج بحثها بیانگر این بود که رویکرد گذشته سیاستگذاری پولی توانایی واکنش فعاالنه بانک مرکزی نسبت
به انحرافات متغیرهای کالن و در نتیجه هدایت آنها به سمت مقادیر هدف را ندارد .همانگونه که شکل دو نیز نشان میدهد بین نقدینگی و
تورم رابطه یکبهیک برقرار نبوده و در نتیجه به علت گسست بین این دو متغیر ،امکان هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی برای رسیدن به تورم هدف

وجود ندارد.
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شکل  .۲وضعیت نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی طی سه دهه گذشته
منبع :پایگاه اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا

شایان ذکر است ،با توجه به آنکه بخشی از تغییرات نقدینگی مربوط به تغییرات ضریب فزاینده و ناشی از عملکرد شبکه بانکی است ،در ادامه
رابطه پایه پولی و تورم نیز بررسی شده است؛ اما این عملکرد نیز همانگونه که در شکل سه تصویر شده ،بیانگر آن است که هدفگذاری پایه

پولی ،علیالخصوص بعد از شروع بانکداری خصوصی در ایران از اواسط دهه  ،۱۳۸0توانایی رصد پویاییهای نرخ تورم را نداشته است.
بنابراین با توجه به تغییر شرایط بازارهای پولی و مالی اقتصاد طی زمان ،این بحث مطرح شد که ضروری است مقام پولی در اقتصاد ایران نیز

با تکیه بر تجارت موفق جهانی در کنترل تورم و دستیابی به ثبات نسبی سطح عمومی قیمتها ،رویکرد سیاستگذاری پولی را از هدفگذاری
کلهای پولی (پایه پولی و نقدینگی) به سمت هدفگذاری نرخهای سود کلیدی تغییر دهد .به همین جهت ،بعد از انجام مطالعات و بررسی
تجارب کشورهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران ،از نیمٔه دوم سال  ،۱۳۹۸بانک مرکزی رویکرد سیاستگذاری پولی را به هدفگذاری

نرخهای سود کلیدی و راهاندازی چارچوب عملیات بازار باز تغییر داده است.
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شکل  .۳وضعیت نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی طی سه دهه گذشته
منبع :پایگاه اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا

با توجه به آنکه ،آرمان چنین رویکردی امکان واکنش فعاالنه و اثربخش بانک مرکزی به پویاییهای نرخهای سود و هدایت بردار نرخهای

سود اقتصاد در مسیر سازگار با اهداف سیاستی است ،ضروری است یک مجموعه اقدامات طی دوره گذر از چارچوب سنتی به چارچوب مدرن

طراحی و اجرایی شود .البته باید متذکر شد ،آنچه در اینجا بر آن تأکید میشود بُعد امکانپذیری واکنش مناسب و متناسب ۱مقام پولی و حصول

نتیجه در عمل است؛ از این منظر ،ممکن است علیرغم وجود امکانات و ابزارهای الزم ،با توجه به چشماندازی که برای تنظیم فعالیتهای
اقتصادی و درنتیجه نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی متصور است ،شواهد کافی برای لزوم مداخله در بازار وجود نداشته باشد؛ ۲اما در

وجهی دیگر ،ممکن است علیرغم مداخلٔه بانک مرکزی ،بهدالیل متعدد این مداخله اثری معنادار و مطلوب در نرخهای سود بازار و همچنین
منحنی ساختار زمانی نرخ سود اقتصاد نداشته باشد ۳.در چنین شرایطی ،با توجه به اثربخشی محدود اقدامات سیاستگذار در بردار نرخهای
سود اقتصاد ،سیاست پولی بهصورت پسینی و منفعل نسبتبه عوامل تغییردهندٔه ترازنامٔه بانک مرکزی اجرا میشود که درنتیجٔه آن ،انتظار توثیق

اوراق بدهی دولتی برای بخشی از تغییرات پول بیرونی فراهم خواهد شد.

با چنین توصیفی از سیاستگذاری پولی فعال برای دستیابی به اهداف ارائهشده و بهویژه حصول تورم مدنظر ،الزامات و پیششرطهایی
برای امکان واکنش به پویاییهای نامطلوب اقتصاد کالن و درنتیجه تنظیم مجدد منحنی بازده تا سررسید اقتصاد وجود خواهد داشت .بدین

منظور ،گزارش پیشِرو قصد دارد با بررسی وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب ،الزامات گذر از چهارچوب هدفگذاری کلهای پولی به
مدیریت نرخهای سود را از ابعاد مختلف موردبررسی قرار داده و با شناسایی چالشهای تحقق هریک از این الزامات نیز ،راهبردهایی برای
افزایش اثربخشی دستیابی به اهداف ارائه دهد؛ بنابراین ،سؤاالت پژوهش به شرح ذیل ارائه و بررسی خواهد شد:
الف -دالیل و ضرورت حرکت بهسمت هدفگذاری نرخهای سود کلیدی چیست؟
ب -الزامات و راهبردهای تحقق سیاستگذاری پولی فعال در اقتصاد ایران چیست؟

 ۱در شرایط معین ،از صفت بهینه میتوان استفاده کرد.

 ۲در شرایط نااطمینانی و دانش کم راجع به پارامترهای ساختاری اقتصاد و تابع واکنش ،اصل محافظهکاری برینارد ( )۱۹۶7بر این است که سیاستگذار کمتر دخالت
کند تا فضا برای او روشنتر و قابلاطمینانتر شود .تمثیل این مطلب :در اتاق تاریک ،اشخاص قدمهای کوچک برمیدارند.

 ۳در شرایط نرمال اقتصادی ،سیاستگذار بهعلت عدم انحراف معنادار از اهداف سیاستی لزومی برای مداخله و تغییر روند در استفاده از ابزارهای سیاستی و نیز عملیات
مداخله احساس نمیکند .در شرایط بحران اقتصادی (بخشهای مالی و حقوق) نیز علیرغم انحراف معنادار در اهداف سیاستی ،لزوم اعمال سیاستهای پولی فعال،
ال استفادٔه صرف از ابزارهای سیاست پولی به علت احتمال بروز نامتقارن چهار چالش گستردگی بحران ،ضعف کارایی ابزارهای
و مداخالت گستردٔه مقامات پولی عم ً

سیاست پولی ،اعتبار پایین سیاستگذار ،و نیز دام نقدینگی کارایی ندارد و نتیجتاً عملیات مداخله نیز بهطور خاص اثرگذاری محدودی خواهد داشت.
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در این شرایط ،چهارچوب ارائهشده درکی روشن از سازوکار سیاستگذاری پولی فعال را در قالب رویکرد هدفگذاری نرخهای سود کلیدی

برای عملکرد قابلِقبول در رسیدن به اهداف اقتصاد کالن فراهم خواهد آورد .الزم بذکر است برخی از این الزامات و سازوکارهای مورد نیاز
طی دو سال گذشته در دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است .اما با توجه به ماهیت میانمدت و بلندمدت برخی از
اقدامات و اصالحات مورد نیاز برای افزایش اثربخشی رویکرد نوین سیاستگذاری پولی ،الزم است که پیگیری و تحقق آن در دولت بعدی نیز

بصورت فعال در اولویت اجرای سیاستهای اقتصادی قرار گیرد.

 ۲ضرورت حرکت بهسمت مدیریت نرخهای سود

همانطور که تجربٔه امریکا ،کشورهای اروپایی ،و شماری از کشورهای نوظهور نشان داد ،تابع تقاضا برای پول دچار کمثباتی شده است و در

نتیجٔه آن ،بانکداران مرکزی به این اجماع رسیدند که رویکرد هدفگیری کلهای پولی کارایی خود را از دست داده است و در قالب رویکردهای
سیاستگذاری پولی نوین ،نرخ بهره به ابزار اصلی سیاست پولی تبدیل شد .در اقتصاد ایران نیز شواهدی در این راستا وجود دارد که این تغییر
رویکرد را ضروری ساخته است.

تحوالت پایٔه پولی در اقتصاد ایران بهطور سنتی متأثر از مبادالت و تراکنشهای غیرمتقارن نقدی و تعهدی است .این مبادالت بهدلیل

احکام قوانین سنواتی بودجه و برنامههای توسعهای کشور ،بهشدت تحت تأثیر رشد ادواری خالص دیون دولت به بانک مرکزی (سلطٔه مالی)

و مبالغ باالی خطوط اعتباری غیرتوثیقی به بانکهای تخصصی و تجاری است ،بهگونهای که عمالً رابطه میان تغییرات پایٔه پولی با بردار
نرخهای سود را تضعیف کرده است .در این شرایط ،تغییرات پایٔه پولی و نقدینگی غالباً با تغییرات محدود و بعضاً همسو با نرخهای سود

اسمی و واقعی همراه بوده است که با توجه به ناچیز بودن سهم مبادالت توثیقی در تغییرات پایٔه پولی ،بهطور ضمنی داللت بر ناکارآمدی

سیاستگذاری پولی در دستیابی به رشد پایدار غیرتورمی دارد؛ بنابراین ،تا زمانی که سهم مبادالت و تراکنشهای توثیقی در تغییرات پایٔه پولی

به میزان چشمگیری افزایش نیابد ،مکانیسم اثرگذاری تغییرات پایٔه پولی در بردار نرخهای سود اقتصاد کالن و درنتیجه تغییرات تقاضای کل و
حصول به اهداف سیاستی دچار اختالل و ضعف کارایی خواهد بود .این بدان معناست که در صورت مهیا نشدن این پیششرط اساسی ،حتی
در صورت تغییر رویکرد سیاست پولی از مدیریت پایٔه پولی به مدیریت نرخهای سود ،ازآنجاکه ارتباطی بین بدهیهای کارگزاران اقتصادی و

باألخص بدهی بخش دولتی با بردار نرخهای سود اقتصاد وجود ندارد ،تغییرات نرخ سود نیز توانایی اثرگذاری در تقاضای کل اقتصاد و

درنتیجه کنترل تورم نخواهد داشت .این بدان معناست که مکانیسم اعتباری انتقال سیاست پولی برای حداقل کردن نوسانات تورم مؤثر نخواهد
بود .از سوی دیگر ،در صورت افزایش سهم مبادالت توثیقی پایٔه پولی ،تغییرات پایٔه پولی و بردار نرخهای سود اقتصاد کالن از پیوند و

همبستگی بیشتری برخوردار خواهد شد و درنتیجه با فراهم شدن زیرساختهای اساسی و غنای ابزارهای پولی موردنیاز ،رویکرد هدفگذاری

نرخهای سود کلیدی عملیاتی خواهد شد ،بهنحویکه نتایج غایی دو رویکرد هدفگذاری کلهای پولی و هدفگذاری نرخهای سود کلیدی برای

تنظیم بردار نرخ سود اقتصاد در دستیابی به اهداف کالن مشابه و جایگزین یکدیگر خواهند بود.
مالحظات فوق بیانگر آن است که با توجه به تجارب چند دهٔه گذشته و همچنین شکلگیری ساختارهای نهادی در روابط مالی متقابل بین

هریک از اجزای دولت ،بانکها ،و بانک مرکزی بهدالیل پولی شدن مستمر کسری خالص پسانداز ناخالص داخلی (سلطٔه مالی) ،رشد مستمر

خالص ریالی داراییهای خارجی ،مالیات تسعیر ادواری و همچنین سهم باالی مبادالت برونترازنامهای در رشد پایٔه پولی ،هدفگذاری بر روی
کلهای پولی بهطور عام و پایٔه پولی بهطور خاص طی دورٔه گذار و تحقق نهایی رویکرد هدفگذاری نرخهای سود کلیدی در راستای تنظیم بردار

نرخهای سود اقتصاد کالن ضروری خواهد بود؛ اما طی دورٔه گذار نیز نیاز است که اقدامات اساسی برای ارتقای کارایی و اثربخشی ابزارهای
سیاست پولی در کوتاهمدت انجام شود که در این فرایند ،توثیقی کردن روابط مالی بخش دولتی و شبکٔه بانکی با بانک مرکزی و عمقبخشی به

عملیات بازار باز ،همگام با توسعٔه بازار بدهی و تنوع ابزارهای بازار پول از اهمیتی ویژه برخوردار خواهد بود .این تحوالت سبب میشود درمجموع
با شکلگیری منحنی بازدهی تا سررسید اقتصاد مبتنی بر طیفی متنوع و گسترده از ابزارهای پولی متداول ،امکان واکنش فعاالنه و اثربخش مقام
پولی به نوسانات کوتاهمدت اقتصاد کالن با استفاده از تنظیم مجدد داالن نرخ سود و عملیات بازار باز فراهم شود و درنتیجه ،با اثرگذاری در بردار

ال کارایی سیاست پولی در قالب مکانیسم انتقال اعتباری جهت تحقق اهداف سیاستگذار افزایش یابد.
نرخهای سود اقتصاد کالن ،عم ً

۴۴

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

 ۳الزامات و راهبردهای تحقق سیاست پولی فعال
 ۱.۳طراحی داالن نرخ سود و اجرای عملیات بازار باز

۱

سیاست پولی در چهارچوب مدیریت نرخ سود در قالب دو ابزار تسهیالت قاعدهمند و عملیات بازار باز انجام میشود .تسهیالت قاعدهمند

مجموعه عملیاتی است که بهسبب عملکرد شبکٔه بانکی در تغییرات کلهای پولی اثرگذار است .در این عملیات ،بانک مرکزی با تعیین سقف نرخ
ف نرخ سود نیز بهعنوان سپردهپذیری ۳از بانکها و مؤسسات اعتباری بر روند ذخایر شبکٔه بانکی
سود بهعنوان آخرین وامدهنده ۲و با تعیین ک ِ

اثرگذار است 4.هریک از بانکها با توجه به عملکرد و ذخایری که نزد بانک مرکزی نگهداری میکند ،از کفِ نرخهای سود برخوردار است و

همچنین در شرایط اضطراری که با کسری منابع مواجه میشود ،با تنزیل اسناد بدهی خود نزد بانک مرکزی ،میتواند از تسهیالت وامدهی این نهاد

استفاده کند .بدیهی است با توجه به باال بودن نرخ تنزیل بانک مرکزی ،بانکها ،و یا مؤسسات اعتباری تحت پوشش تنها در شرایط بحرانی و نه
بهعنوان ابزاری دائمی از این منبع استفاده خواهند کرد و در شرایط معمول ،کسری و مازاد وجوه خود را از طریق بازار بینبانکی مدیریت میکنند.

5

در مقابل تسهیالت قاعدهمند ،عملیات بازار باز فرایندی است که توسط بانک مرکزی و برای مدیریت نوسانات ذخایر کوتاهمدت بانکها
آغاز میشود .بهطورکلی عملیات بازار باز با دو رویکرد دائمی و موقتی انجام میشود.

عملیات دائمی بازار باز

عملیات دائمی بازار باز با هدف همراهی رشد بلندمدت ترازنامٔه بانکها و پول در گردش با رشد بلندمدت اقتصاد و از طریق خریدوفروش اوراق
قرضٔه دولتی (در شرایط کمبود اوراق مذکور اوراق قرضٔه نهادی غیردولتی با رتبٔه اعتباری باال) انجام میشود .عملیات مذکور با مدیریت کلهای

پولی و تقاضایکل اقتصاد ،عمالً شکاف میان مقادیر عملکردی تورم و رشد اقتصادی را نسبتبه مقادیر موردهدف سیاستگذار ،در ادوار مختلف

تجاری به حداقل میرساند .در رویکرد دائمی ،بانکهای مرکزی بهصورت مستمر و در بازههای مختلف زمانی و متناسب با مقادیر هدفگذاریشده،
اندازٔه اوراق قرضٔه دولتی و غیردولتی را در بخش داراییهای ترازنامٔه خود منقبض یا منبسط میکنند .اندازٔه تغییرات اوراق مذکور دقیق ًا متناظر با
تغییرات اندازٔه اوراق قرضٔه فوق در ترازنامٔه نهادی اشخاص بهطور عام و نهادهای مالی بازار سرمایه بهطور خاص است ،بهطوریکه در شرایط

اعمال سیاستهای پولی انبساطی (انقباضی) با کاهش (افزایش) نرخهای سود سیاستی ،اندازه و سهم نسبی اوراق قرضه در مجموع داراییهای

نهادهای مالی کاهش (افزایش) مییابد و از این طریق ،دسترسی به منابع اعتباری و تأمین مالی با نرخهای سود موردهدف سیاستگذار گسترش

(کاهش) مییابد .در همین راستا ،پدیدٔه مذکور مستقیم ًا از طریق تغییرات اندازٔه منابع و قدرت وامدهی (مؤسسات اعتباری) و سرمایهگذاری
(نهادهای سرمایهگذار مالی و صندوقهای بیمه و بازنشستگی) ،زمینٔه تغییرات هدفمند مصرف کاالهای بادوام توسط خانوار ،تغییرات سرمایه
گذاری ناخالص داخلی ،تغییرات شکاف پسانداز ناخالص داخلی ،و نتیجت ًا سطح عمومی قیمتها را فراهم میسازد .بدیهی است در این عملیات،
معامالت انجامشده قطعی است و در آن بانک مرکزی با شناسایی ذخایر موردنیاز در مسیر بلندمدت ،اقدام به مبادلٔه اوراق در طیفی از سررسیدهای
مختلف با حجمهای متفاوت میکند تا زمانی که ذخایر بانکها به سطح مطلوب و موردهدف مسیر بلندمدت آن برسد.

عملیات موقتی بازار باز

درحالیکه عملیات دائمی بازار باز در قالب معامالت قطعی و با رویکرد بلندمدت انجام میشود ،عملیات موقتی بازار باز برای مدیریت ذخایر
کوتاهمدت بانکها و در قالب معامالت توافقنامههای بازخرید 6و بازخرید معکوس 7انجام میشود .تجارب کشورها نشان میدهد که در مواقع

خاصی از سال ،نیاز به نقدینگی در بانکها و مؤسسات مالی برای پاسخگویی به نیاز مشتریان افزایش مییابد .اینگونه تغییرات که منابع و زمان
Standing Facilities

1

Marginal Lending Facility

2

Deposit Facility

3

 4چالشهای مختلف که در فرایند مدیریت بلندمدت و کارای کریدور نرخهای سود در اقتصاد ایران وجود داشته بهترتیب شامل الف -رابطٔه ضعیف آماری روند تغییرات کلهای

پولی با جهتگیری کریدور نرخهای سود در اقتصاد ایران (برخالفِ اقتصادهای صنعتی و نوظهور) ،ب -تأثیرگذاری محدود تغییرات ذخایر ناشی از تراز جریان وجوه روزانه و
هفتگی مؤسسات اعتباری با تغییرات نرخ سود شبانه ،و ج -خروج برخی از نرخهای سود تسهیالت اعتباری خارج از دامنٔه نرخ سود عملیات بازار باز (نرخ حداقلی) و نرخ اضافه
برداشت توثیقی و غیرتوثیقی از بانک مرکزی (نرخ سقف) با قابلیت رشد پول بیرونی (با فرض مدیریت توثیقی کل تغییرات پایه پولی) است.

 5برخی از اصالحات تدریجی زیرساختی در فرایند ارتقاء مدیریت کارای کریدور نرخهای سود در اقتصاد ایران بهترتیب شامل الزام توثیق مؤسسات اعتباری در قبال افزایش

خالص بدهی آنها به بانک مرکزی ،کاهش تدریجی سهم خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری (بانکهای ملی ،کشاورزی ،مسکن ،و )...در تغییرات خالص بدهی بانکها،
ذخیرهگیری حداکثری در تعدیل ارزش داراییهای بانک مرکزی ،و نیز هدفگذاری بر روی کلهای پولی با هدف کاهش تدریجی نرخهای سیاستی حقیقی منفی است.

۴5

Repo

6

Reverse Repo
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تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
آن از قبل قابلِشناسایی است ،عمدتاً به مناسبات هفتگی و یا تعطیالت ساالنه مرتبط است؛ هرچند که ممکن است این وضعیت تحت تأثیر

رفتار گروهی مردم ناشی از اخبار منفی نیز نشأت گیرد ،درهرصورت با توجه به ماهیت موقتی بودن آن ،مقام پولی صرفاً از طریق معاملهگران
اختصاصی ۱وارد معاملهای دوطرفه تحت عنوان توافقنامٔه بازخرید یا رپو میشود .در این شرایط ،با افزایش فشارهای نقدینگی و افزایش موقتی
نرخ سود بینبانکی از نرخ هدف سیاستی ،بانک مرکزی اوراق معاملهگران اختصاصی را خریداری میکند و فروشنده متعهد میشود ،همان
اوراق را مجدداً به قیمت موردتوافق بازخرید کند .البته این مدت بسیار محدود است و طی چند روز یا هفته بازخرید انجام میشود .دورٔه

کوتاهمدت قراردادهای ریپو ازیکطرف ریسکهای اعتباری بانکهای مرکزی را جهت تأمین مالی نهادی اعتبارگیرندٔه مذکور کاهش میدهد و
از طرف دیگر ،با ایجاد سازگاری میان نرخهای سود سیاستی و نیز نرخهای سود کوتاهمدت ،کسری کوتاهمدت جریان نقدی نهادهای مختلف
مالی فعال در بازار پول را تأمین مالی میکند .در مقابل ،زمانی که شرایط عکس روی دهد ،بهنحویکه بانکها و مؤسسات اعتباری از ذخایر

کوتاهمدت اضافی برخوردار شوند ،بانک مرکزی با انجام دادن معامالت توافقنامههای بازخرید معکوس ۲با طیفی از بانکها و مؤسسات مالی

و اعتباری و نه صرفاً معاملهگران اختصاصی ،اقدام به جذب و تعدیل ذخایر مازاد آنها میکند.

تجربٔه بانک مرکزی ج.ا.ا در اجرای عملیات بازار باز نشان میدهد که بهمنظور اجرای موفق سیاست پولی و هدفگذاری تورم ،عمالً

ترازنامٔه بانک مرکزی بهطور عام و پایٔه پولی بهطور خاص میباید منحصراً متأثر از اهداف سیاستگذار (اهداف ثبات قیمتی ،رشد پایدار ،و

ثبات مالی) بوده و هرگونه اختالل در اقالم ترازنامٔه بانک مرکزی متأثر از سلطٔه مالی و یا تسعیر داراییهای ارزی زمینٔه انحراف در شکاف

اهداف سیاستگذار و نیز زمان تحقق اهداف سیاست پولی را فراهم میسازد .در همین راستا ،استقالل در فرایند استفاده از ترکیب ابزارهای
سیاست پولی ،اجتناب از انتقال عدم تعادلهای ناشی از کسری پسانداز ناخالص داخلی ،و یا بیثباتی مالی ضروری است .عالوهبراین ،تعریف

ابزارها و اوراق مالی قابلِتوثیق و همچنین راهاندازی سیستم معاملهگران اختصاصی در تعمیق عملیات بازار باز نقش اساسی خواهد داشت که

در ادامه به آن اشاره میشود.

 ۱.۱.۳انواع اوراق بدهی قابلِمبادله در عملیات بازار باز

با توجه به آنکه ابزارهای مبادلهشده در عملیات بازار باز بهصورت مستقیم در ستون داراییهای ترازنامٔه بانک مرکزی قرار میگیرد و حجم

پایٔه پولی را متأثر میسازد ،الزم است مقام پولی بر اساس ویژگیهایی ازجمله رتبٔه اعتباری ،درجٔه نقدشوندگی ،سررسید اوراق ،قابلیت
بلوکه کردن منابع و وثیقهگذاری اوراق ،و همچنین عمق بازار فهرستی از اوراق بهادار قابلپذیرش در اجرای این عملیات را اعالم کند.

۳

درواقع ،مجموعه ابزارهای تعهدی غیراهرمی بهطور عام و اوراق قرضه با باالترین رتبٔه اعتباری بهطور خاص (اوراق قرضٔه دولت مرکزی و
در شرایط خاص اوراق قرضٔه نهادیهای اعتباری با محدودیت سقف) که در فرایند مبادلٔه دائمی با پایٔه پولی بوده ،بهعنوان اوراق بدهی
قابلتنزیل توسط بانک مرکزی در عملیات بازار باز در چرخشهای ادواری سیاست پولی قابلیت استفاده دارد .اوراق مذکور بهترتیب رتبٔه
ِ
اعتباری در لیست خرید (در شرایط انبساط کلهای پولی) و در ترکیب داراییهای بانک مرکزی قرار میگیرد .این اوراق بر اساس اعتبار
صادرکننده شامل اوراق قرضٔه دولت ،اوراق قرضٔه بانکها و مؤسسات اعتباری ،گواهیهای سپردٔه بانکی ،و بعضاً اوراق قرضٔه نهادیهای

عمومی با سررسیدهای متنوع و عمدتاً کوتاهمدت در بازار اوراق قرضه بهطور عام و نیز عملیات بازار باز بهطور خاص مورداستفاده قرار
میگیرد .در همین راستا ،باید تأکید کرد که فهرست اوراق مذکور ،طی ادوار تجاری (رونق و رکود) با تغییر شرایط مالی و اعتباری قابلیت
تعدیل دارد .عالوهبراین ،با توجه به معیارهای حداقلی پذیرش اوراق مورداستفاده در عملیات بازار باز ،اوراق تعهدی اهرمی از قبیل

ضمانتنامههای مختلف غیرمشروط ،اعتبارات اسنادی فعال مدتدار ،اسناد خرید دین ،و حتی گواهی گام قابلیت مبادله در فرایند عملیات
بازار باز را توسط بانک مرکزی ندارد.

الزم به ذکر است ،در اقتصاد ایران بهعلت ماهیت تعهدی دیون دولت و عدم اوراق بهادارسازی دیون دولتی ،بازار بدهی عمق کمی
دارد .بهمنظور برونرفت از چالش مذکور ،دولت باید دیون خود به نهادهای عمومی (صندوقهای بازنشستگی و خدمات درمانی،

شهرداریها ،پیمانکاران ،و سایر اشخاص) را از طریق فروش اوراق بدهی در بازار اولیٔه اوراق مالی اسالمی بهتدریج تأمین مالی و یا تهاتر
کند .در نتیجٔه این اقدام ،عالوه بر انضباطبخشی به پرداخت بدهیهای دولتی و افزایش رتبٔه اعتباری آن ،اندازٔه بازار بدهی نسبتبه سایر

بازارهای مالی و غیرمالی افزایش مییابد و عمالً زمینٔه تأثیرگذاری چرخشهای سیاست پولی در قالب عملیات بازار را در بردار نرخهای
سود سیاستی ،جریان وجوه و بازدهی بازارهای مختلف مالی ،و نیز تقاضای کل اقتصاد فراهم میسازد.

Primary Dealers

1

Reverse Repo

2

 ۳انواع اوراق قابلِمعامله در دستورالعمل عملیات بازار باز در مادٔه ( ۱تعاریف و اصطالحات) تشریح شده است .همچنین در اطالعیههای بانک مرکزی در خصوص
عملیات بازار باز ،ویژگی های اوراق مذکور همانند تاریخ تا سررسید و نیز حداقل مدت مالکیت اوراق نزد بانک مرکزی ذکر شده است.

۴۶

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

 ۲.۱.۳تعریف و تعیین معاملهگران اختصاصی

در عمده کشورهایی که عملیات بازار باز بهصورت مؤثر اجرایی میشود ،پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق قرضٔه دولتی با استفاده از

معاملهگران اختصاصی که مجموعٔه منتخبی از بانکها و شرکتهای تأمین سرمایٔه برگزیده هستند ،انجام میشود .ازآنجاکه معاملهگران

اختصاصی بهصورت لحظهای بازارها را رصد میکنند نسبتبه بانک مرکزی دارای مزیت اطالعاتی هستند و لذا سیاستگذار ترجیح میدهد
ضمن استفاده از اشراف اطالعاتی آنها در قالب دریافت گزارشهای منظم از مظنهها و معامالت روزانه ،هفتگی ،و ماهانه ،در هنگام معاملٔه
اوراق دولتی نیز با این مؤسسات معتبر که بهنوعی نقش مشاور بانک مرکزی و ناشر اوراق دولتی در مورد حجم ،نرخ ،و سررسید اوراق

دولتی محسوب میشوند ،طرف قرارداد باشد.

شایان ذکر است ،هماهنگی معاملهگران اختصاصی با نهاد ناظر عملیات بازار باز سبب کنترل غیرمستقیم نرخهای بازدهی و هدایت آن بر
اساس نرخهای سیاستی مقام پولی میشود .بهعنوان مثال ،درصورتیکه مقام پولی قصد کاهش نرخ تنزیل اوراق بهسمت نرخ سیاستی داشته باشد،
میتواند به این معاملهگران قرضهای کوتاهمدت با نرخ سود سیاستی اعطا کند و در مقابل ،آنها نیز اوراق بازار را با قیمت باالتری که معادل نرخ
تنزیل پایینتر است ،خریداری میکنند؛ یا اینکه میتواند اوراق دولتی سبد معاملهگران اختصاصی را با قیمت باالتری خریداری کند و در مقابل،

آنها نیز اوراق موجود در بازار را با قیمتهای باالتر خریداری میکنند و درمجموع سبب کاهش نرخهای بازار شود .استفادٔه همزمان از این دو
معامله نیز در قالب توافقنامههای بازخرید از دیگر ابزارهای متداول بانکهای مرکزی است .درمجموع ،حضور در لیست معاملهگران اختصاصی

ال بر اساس معیارهایی همانند نسبتهای مالی و الزامات سرمایهای مؤسسات ،سهم از بازار اوراق بدهی ،مشارکت فعال در
بانک مرکزی معمو ً

حراجها ،بازارگردانی معامالت ثانویه ،و نحؤه گزارشدهیهای شفاف و منظم انجام میشود و لذا در مقابل تعهدات و مسئولیتهایی که برای آنها
در بر خواهد داشت ،یکسری مزایا نیز برای آنها بههمراه خواهد داشت که بهصورت خالصه عبارتاند از:
• مزایای قرارداد:
 انحصار در تعهد پذیرهنویسی حراجهای اوراق دولتی و دریافت کارمزدهای آن؛
 استفاده از تسهیالت بانک مرکزی جهت عملیات بازار باز؛

 محدودیتهای کمتر در حجم سفارشهای خرید و همچنین فرصت زمانی بیشتر برای ارسال سفارش؛
 سهمیٔه ویژه برای خرید اوراق بدهی دولتی و همچنین کارمزد صفر برای معامالت بازگردانی آنها؛ و
•

 مشورت دادن به ناشر اوراق و سیاستگذار پولی در بازار بدهی و بازارهای مالی.
تعهدات و مسئولیتها:

 تعهد پذیرهنویسی بخشی از حجم عرضههای اولیه اوراق دولتی؛
 تعهد بازارگردانی و تضمین نقدشوندگی اوراق در بازار ثانویه؛

 گزارشدهی شفاف و منظم از حجم و مظنٔه سفارشهای ارسالی و معامالت انجامشده؛ و
 توزیع و فروش اوراق قرضٔه دولتی به سرمایهگذاران خرد.

البته باید توجه داشت ،مهمترین هدف دولتها از انتشار اوراق قرضه تأمین مالی کمهزینه کسری بودجه بهعنوان ابزار ضد تورمی در مقایسه
با استقراض از بانک مرکزی و شبکٔه بانکی است .در چنین شرایطی ،نبود کنترل و تنظیم مقررات چه در معامالت اولیه و چه در معامالت
ثانویه ،مانند فقدان متعهد پذیرهنویسی و نبود بازارگردان ،ممکن است سبب شکلگیری نرخهایی شود که تأمین مالی دولت را پرهزینه کند و

درنتیجه ،دولت تمایلی به انتشار اوراق و بسط بازار بدهی نداشته باشد .در مباحث مربوط به پایداری مالی ،۱وزارت امور اقتصادی و دارایی در
خصوص تصمیم بانک مرکزی باید کامالً مجاب شود که نگاه خود را از نرخ سود اوراق به وضعیت پایداری مالی خود معطوف سازد.
بهعبارتدیگر ،مدیریت نرخ سود در اقتصاد نیازمند همکاری مقامات اقتصادی مختلف (شامل بانک مرکزی ،سازمان برنامه و بودجه ،و

وزارت امور اقتصادی و دارایی) است و لذا ضروری است که در بازار اوراق بدهی بین بانک مرکزی و خزانهداری تقسیم کار صورت گیرد که

این نیز با توجه به مختصات و ویژگیهای هر کشور ،مانند اندازٔه بازارهای مالی (پول و سرمایه) ،تنوع و گستردگی اوراق مبادلهشده ،و سایر

ویژگیهای نهادی و ساختاری میتواند روابط متفاوتی بین مقام پولی و خزانهداری را دربر داشته باشد؛ اما بهطورمعمول ،انتخاب و نظارت بر
مجموعٔه معاملهگران اختصاصی ،ارائٔه زیرساختهای حراج اوراق ،و نظارت بر آن از وظایف بانک مرکزی بوده و در مقابل ،تعیین زمانبندی

و انتشار اوراق ،حجم عرضهها ،نوع ابزارها و سررسیدها ،پرداخت بهموقع تعهدات دولت به دارندگان اوراق ،و کمک به توسعٔه یکپارچٔه
بازارهای مالی از وظایف خزانهدار است.

Fiscal Sustainability

۴7

1

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد

 ۲.۳عمقبخشی به بازار پول و بدهی

همانگونه که در قسمت نخست به آن اشاره شد ،همگام با توسعٔه عملیات بازار باز ،ضروری است که بهمنظور شکلگیری منحنی بازده تا
سررسید در اقتصاد ،توسعٔه بازار بدهی ،و تنوعبخشی ابزارهای بازار پول نیز موردتوجه قرار گیرد.
از یکسو ،نسبت ارزش بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور و از سوی دیگر ،نسبت ارزش بازار بدهی به بازار سرمایه در اقتصاد

ایران در مقایسه با متوسط عملکرد دیگر کشورها فاصلهای معنادار دارد که ضروری است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و عرضٔه

اوراق مشارکت و اسناد خزانه در طیفی از سررسیدهای مختلف این بازار عمق بیشتری بیابد ۱.البته یکی از دغدغههای اساسی سیاستگذار

مالی نیز بحث پایداری مالی بودجه است که ممکن است با توجه به نرخهای سود کنونی ،امکان انتشار اسناد بدهی بلندمدت را نداشته باشد
و درنتیجه سررسید اوراق بیشتر کوتاهمدت و حداکثر میانمدت باشد .علیرغم این موضوع ،سیاستگذار پولی میتواند با معرفی ابزارهای

پولی جدید نقشی برجسته در این حوزه داشته باشد .در این راستا ،راهاندازی صندوقهای بازار پول ۲با استفاده از ظرفیت شبکٔه بانکی و

تنوع ابزارهای قابلِمبادله در این صندوقها ازجمله گواهیهای سپردٔه بانکی ،اسناد تجاری ،و گواهیهای پذیرش بانکی یکی از اقدامات

موردنیاز خواهد بود .همچنین معرفی و کاربردی کردن حساب سپردٔه بازار پول ۳از دیگر ابزارهایی است که در غنای ابزارهای بازار پول و
درنتیجه ،شکلگیری نرخ سودهایی که قرابت بیشتری با بازدهیهای بازار پول دارد ،مؤثر خواهد بود و بهنوعی نقش سیگنالدهی به
سیاستگذاری پولی نیز خواهد داشت 4.عالوهبرآن ،میتوان برای توسعه و عمقبخشی به بازار بدهی نیز ،حتی در همین سطح از اوراق
موجود ،با طراحی مشتقات مالی همانند قراردادهای آتی ،اختیار ،و معاوضه نیز به تعمیق بیشتر این بازار کمک کرد.

شایان ذکر است ،بهمنظور تقویت هرچه بیشتر بازار بدهی و همبستگی بیشتر بدهیهای هریک از کارگزاران اقتصادی با تحوالت
نرخهای سود ،اقدامات دیگری نیز متصور است که در ادامه به اهم این موارد اشاره میشود.

 ۱.۲.۳اوراق بهادار سازی دیون نهادیهای عمومی ،رتبهبندی آنها و بازارگردانی آنها

اوراقبهادارسازی دیون انباشتٔه دولت مرکزی به نهادهای عمومی و اشخاص حقوقی همواره یکی از چالشهای تاریخی نظام بودجهریزی

اقتصاد ایران بوده که بهعلت اجتناب از افزایش مستمر سود مرکب و تعهدات مذکور عمالً مورداستفاده نبوده است .ایفا نشدن تعهدات مالی

دولت در قالب قوانین بودجٔه سنواتی به نهادیهای مالی و خدماتی همانند صندوقهای بازنشستگی ،صندوقهای خدمات درمانی ،و نیز

شهرداریها ازیکطرف موجب رشد مطالبات انباشتٔه نهادهای مذکور از دولت مرکزی و از طرف دیگر زمینٔه کسری مستمر جریان وجوه
نقدی و رشد دیون انباشتٔه آنها به اشخاص را فراهم ساخته است .زنجیرٔه کسری جریان نقد مذکور که از طرف دولت مرکزی به بانکها و

نهادهای عمومی و همچنین از طرف نهادهای عمومی به بانکها ،بنگاهها ،و اشخاص منتقل شده ،عمالً موجب شکلگیری فرایند ضد رشد
افزایش دیون تعهدی (عدم اوراق بهادارسازی دیون نهادی) و تضعیف ثبات مالی در عرصٔه اقتصاد کالن شده است.

در این راستا ،انتشار اوراق بدهی 5برای تهاترسازی دیون دولت به نهادهای عمومی مذکور زمینٔه تسویٔه دیون انباشته را مهیا میسازد و
همچنین موجب تسهیل جریان وجوه در بخشهای مالی و واقعی اقتصاد کالن میشود .پدیدٔه مذکور سبب تعمیق بازار بدهی و تسهیل

عملیات بازار باز (خصوصاً در شرایط انبساط پولی و کافی نبودن اندازٔه اسناد خزانه اسالمی) میشود .عالوهبراین ،پس از رتبهبندی اعتباری

اوراق بدهی ،در شرایط چرخش در سیاست پولی بهترتیب اولویت با اوراق دولت مرکزی ،نهادهای مالی و اعتباری ،نهادهای عمومی و
اشخاص است که در قالب دستورالعملهای جاری عملیات بازار باز قابلیت استفاده خواهند داشت.

بانک مرکزی میتواند با اتخاذ راهبردی میانی امکان تسهیل فرایند صدور اوراق مالی مذکور را فراهم سازد .بدین منظور پیشنهاد میشود

بانک مرکزی بهجای اعطای تسهیالت بدون وثیقه به دولت و بانکها (ناشی از دیون دولت و شرکتهای دولتی) ،با تضمین سود اوراق
 ۱تبدیل تدریجی دیون انباشتٔه دولت مرکزی به اوراق قرضٔه کوتاهمدت و میانمدت (با فرض حفظ پایداری بدهی بخش دولتی) ازیکطرف زمینٔه تعمیق مالی را برای تأمین

مالی نهادی در بازار اوراق بدهی فراهم میسازد و از طرف دیگر ،شرایط اجرای عملیات بازار باز را در راستای تحقق اهداف سیاست پولی (حرکت از سیاست هدفگذاری بر
روی کلهای پولی بهسمت هدفگذاری تورم) تسهیل میکند .فرایند مذکور در سال جاری موجب کاهش تدریجی سهم دیون تعهدی غیرتوثیقی (جایگزینی اوراق قرضٔه دولتی)

در مجموع داراییهای بانک مرکزی شده است .تبدیل تدریجی دیون انباشته حدود  550هزار میلیارد تومانی دولت مرکزی در پایان سال  ۱۳۹۸به اوراق قرضه زمینٔه اتکای
بیشتر تغییرات پایٔه پولی را از عملیات بازار باز (دائمی و موقتی) مهیا میسازد (با فرض نبود تغییرات باالی نرخ تسعیر خالص داراییهای خارجی).

Money Market Mutual Funds

2

Money Market Deposit Account

3

 4شایان ذکر است ،توضیحات تفصیلی در این خصوص در قالب گزارشی تحت عنوان «ضرورت تنوعبخشی به ابزارهای بازار پول :از صندوقها تا حسابهای بازار پول»
توسط نویسندگان در پژوهشکده انجام و منتشر شده است.

 5منظور اوراق مالی اسالمی است که شامل دو بخش اس ناد خزانه جهت تامین مالی (اخزا) و اوراق دیگر به منظور تهاتر دیون دولت به اشخاص و نهادها در قالب سخاب
است.

۴۸

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
بدهی ازیکطرف مقولٔه تأمین مالی بدون وثیقٔه دولت و بانکها را در ترازنامٔه خود مرتفع سازد و از طرف دیگر ،ابزاری مؤثر برای انجام

دادن عملیات بازار باز بهدست آورد .این اقدام باعث میشود ثبات مالی اقتصاد کالن با انتقال هزینٔه مالی ناشی از عدم النفع مطالبات
انباشتٔه اشخاص از دولت و نهادهای عمومی به ترازنامٔه بانک مرکزی بهبود یابد و همچنین عالوه بر کاهش مطالبات غیرجاری بانکها،
جریان نقدی نهادهای مالی و خصوصاً بنگاههای تولیدی بستانکار بهشدت تسهیل و ترمیم خواهد شد .راهبرد میانی مذکور مانع از انبساط

بدون وثیقه داراییهای ترازنامهای بانک مرکزی میشود و از طرف دیگر ،هزینٔه تأمین مالی و جریان وجوه نهادهای بستانکار دولت را در
راستای تسهیل رشد همراه با ثبات مالی بهبود خواهد بخشید.
عالوهبراین ،بهمنظور عمقبخشی و افزایش شفافیت بازار بدهی ،ضروری است که بازارگردانی مؤثر اوراق بدهی مذکور موردمطالبٔه بانک

مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران باشد .بهعنوان نمونه ،درحالحاضر اوراق منفعت و مرابحٔه دولت فاقد

بازارگردان است که معرفی بازارگردان عالوه بر افزایش شفافیت و تعمیق بازار بدهی دولت ،کارایی و اثربخشی عملیات بازار باز را بهبود
میبخشد.

 ۲.۲.۳عدم تضمین ریسک اوراق بدهی شرکتها

تجارب بینالمللی نشان می دهد ،مجموعه اوراق قرضه موردمبادله در بازار اوراق قرضه ازیکطرف باید توسط یک نهاد عمومی رتبهبندی

شود و از طرف دیگر ،هیچ نهاد مالی یا اعتباری مجاز به تضمین ریسک اوراق مذکور نیست .۱در اقتصاد ایران ریسکهای ناظر بر
نقدپذیری و اعتباری اوراق قرضٔه نهادی غالباً توسط مؤسسات اعتباری ،بانکها ،و یا صندوق های تأمین سرمایه موردتضمین قرار

میگیرد که موجب پوشش و تمرکز ریسک های اوراق قرضه در مؤسسات اعتباری (ریسک نظاممند) و همسانسازی نرخهای سود اوراق
قرضه در بازار مذکور شده است ،بهطوریکه ازیکطرف زمینٔه محاسبٔه منحنی ساختار زمانی نرخ سود را دشوار ساخته و از طرف دیگر،
تلقی نادرستی در خصوص استفاده از مجموعه اوراق قرضٔه نهادی غیردولتی برای انجام دادن عملیات بازار باز ،حتی در شرایط نرمال،

بهوجود آورده است.

 ۴جمعبندی و توصیههای سیاستی

سیاستگذاری در حوزه های مختلف اقتصاد کالن مستلزم مراحل مختلفی از قبیل تبیین الزامات محیط سیاستی (اقتصادی-سیاسی)،
معرفی ابزار های کارای سیاستی ،تبیین اهداف غایی و میانی کمّی ،پیشبینی دورٔه زمانی تحقق اهداف ،و نهایتاً طراحی سیستم پایش
مجموعه فرایند سیاستگذاری است .در حوزٔه سیاستگذاری پولی نیز به علت تضاد میان اهداف سیاستگذار (کنترل تورم ،رشد پایدار،

ثبات مالی ،و پایداری بخش خارجی) ،تفاوت در دوره های زمانی تحقق اهداف مذکور ،و نیز کارایی متفاوت ابزارهای سیاستی در ادوار

مختلف تجاری-سیاسی سبب شده است که عمالً سیاستگذاری پیچیدگیهای بیشتر داشته باشد .در این راستا ،مدیریت نرخهای سود
کلیدی به عنوان ابزار سیاستی سنتی که فعال ترین و مؤثرترین قابلیت استفاده را در اقتصاد های صنعتی و نوظهور طی پنج دهٔه گذشته

داشته ،اخیراً در اقتصاد ایران مورداستفاده قرار گرفته است؛ اما تجارب سایر کشورها نشان می دهد که اجرای اثربخش این رویکرد و یا

به عبارتی ،اثرگذاری نرخ سود سیاستی در نرخ سود های رایج در اقتصاد ،مستلزم فراهم آوردن زیرساخت ها و اعمال اصالحات مکمل

در حوزه های نهادی ،مقرراتی ،بازار ،و سایر ابزار های سیاستی است .برای مثال ،مدیریت بلندمدت کسری خالص پسانداز ناخالص

داخلی بهطور عام و کسری بودجٔه دولت بهطور خاص ،اجتناب از پولی شدن عدم تعادل مالی مذکور در کنار یکسانسازی نرخهای بهرٔه

تسهیالت اعتباری (تفاوت بر مبنای ریسک نهادی) در دامنٔه بردار نرخهای بهره ،و نیز ارتقاء مؤلفههای سالمت مالی و نظارت احتیاطی

واسطه گران مالی (نهادهای مالی و اعتباری) ازیکطرف بستر اجرای سیاست پولی را بهبود بخشیده و از طرف دیگر ،کارایی مکانیسم

انتقال پولی افزایش می یابد .همچنین در بخش تجدید ارزش داراییها در ترازنامٔه بانک مرکزی و اجتناب از بروز آثار انتقالی بر پایٔه

پولی ،عمالً کلیٔه سودهای غیرعملیاتی ناشی از تجدید ارزش داراییهای ریالی و ارزی باید در قالب حساب ذخیرٔه تسعیر (همانند دهٔه
هفتاد و هشتاد) بلوکه و نگهداری شود.

درمجموع ،بررسی الزامات و چالشهای رویکرد مدیریت نرخهای سود برای دستیابی به رشد پایدار غیرتورمی نشان میدهد که علیرغم

ضرورت انتقال سیاستگذار پولی از مدیریت پایٔه پولی به مدیریت نرخهای سود ،چالشهای ناظر بر ضعف کارایی و محدودیتهای ناظر
بر نبود تنوع در ابزارهای سیاستگذاری پولی ،ضعفهای نهادی ،و مقرراتی و تشکیل نشدن بازار یکپارچٔه پول سبب شده است
سیاستگذاری پولی مستلزم اعمال اصالحات گسترده بهمنظور مدیریت و رفع چالشهای مذکور باشد .بهبیاندیگر در شرایط کنونی،
 ۱در شرایطی که اوراق قرضه اشخاص توسط نهادهای اعتباری و یا بانک ها تضمین قرار شود ( بازخرید در زمان سررسید و عدم نکول اصل و سود اوراق) عمال مقوله
رتبه بندی آن و ارزیابی ریسک ذینفع منتفی میشود و در واقع ارزیابی ریسک نهاد اعتباری و بانک میباید جایگزین ارزیابی ریسک ذینفع شود.

۴۹

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
زیرساختهای اثرگذاری مکانیسم اعتباری انتقال نیاز به تقویت دارد بهگونهای که با قرارگیری اوراق بهعنوان وثیقه بدهیهای دولت به بانک

مرکزی و شبکٔه بانکی ،حتی با وجود رشد پیوسته و نامتناسب سایر اقالم داراییهای ترازنامٔه بانک مرکزی (دارایی خارجی و سایر داراییها)،
اجرای عملیات بازار باز برای تأثیرگذاری در متوسط نرخهای سود سیاستی و درنتیجه تقاضای کل ،با افزایش کارایی همراه شود؛ لذا در

دورٔه کوتاهمدت و میانمدت ،مدیریت کلهای پولی همچنان غیرقابلاجتناب است؛ اما طی دورٔه گذار ،ضروری است بهمنظور فراهم شدن
زیرساختهای سیاستگذاری پولی مبتنی بر نرخهای سود اقداماتی به شرح زیر اجرایی شود.

۱

الف -دورٔه کوتاهمدت


تنوعبخشــی به ابزارهای بازار پول همانند حســابهای بازار پول ،همچنین صــندوقهای بازار پول با اســتفاده از ظرفیت شــبکٔه



تقویت اقدامات احتیاطی و نظارتی بر رشد اقالم ترازنامٔه بانکها ،ترکیب دارایی ،و همچنین ساختار سرمایه و بدهی آنها.

بانکی ،و استفاده از وجوه آن در پذیرهنویسی اوراق مشارکت دولتی و اسناد خزانه ،و
ب -دورٔه میانمدت




اوراق بهادارسازی دیون انباشتٔه دولت به نهادهای عمومی و اشخاص حقوقی،
اوراق بهادارسازی دیون نهادهای عمومی و رتبهبندی آنها ،و

راهاندازی سیستم معاملهگران اختصاصی برای پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق بدهی دولتی.

ج -دورٔه بلندمدت




تنوع ابزارهای بازار بدهی با استفاده از مشتقات مالی،
تعمیق بازار بدهی با انتشار ابزارهای مالی با سررسید بلندمدت ،و

انتقال مکانیسم نرخگذاری سود سپرده و تسهیالت از دستورات شورای پول و اعتبار به نرخهای مبتنی بر عملکرد داالن سود

همانگونه که مالحظه می شود ،تغییر رویکرد سیاستگذاری پولی یک فرآیند زمانبر است .در این پژوهش سعی شده است با یک نگاه
کارشــناســی به چارچوب ســیاســت پولی ،الزامات و پیششــرطهای تحقق اثربخش رویکرد نوین ســیاســت پولی ارایه شــود .برخی از

اقدامات و ا صالحات مورد نیاز که در کوتاهمدت ضروری بوده ا ست همانند تقویت ساختار نظارت و اقدامات احتیاطی بر ترازنامه

بانکها و توســعه صــندوقهای بازار پول با اســتفاده از ظرفیت شــبکه بانکی در دســتور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته اســت؛ اما به
سـبب ماهیت بلندمدت برخی از چالشها و موانع ضـروری اسـت که به منظور حصـول موفقیت هر چه بیشـتر رویکرد نوین سـیاسـت

پولی در هدفگذاری تورم ،اجرای اقدامات مرتبط که در بند ب و ج فوق به آن اشاره شد ،بصورت فعال توسط دولت آینده نیز پیگیری
و محقق شود.

 ۱کارایی عملیات بازار باز در سه مرحله مدیریت کریدور نرخهای سود (اسمی و حقیقی) ،مدیریت اهداف سیاستگذاری پولی (مدیریت به ترتیب کلهای پولی ،شکاف
تورمی ،شکاف تولید و ثبات مالی) و نیز مدیریت انتظارات تورمی قابل ارزیابی بوده که در اقتصاد ایران اقدامات مثبت و مؤثری طی یک سال گذشته جهت مدیریت

کریدور نرخهای سود اسمی انجام شده و بقیه مراحل سهگانه در بلندمدت مورد هدف است.
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5۱

رفع معضل داراییهای مازاد بانکها؛ چالشها و اقدامات

خالصه مدیریتی

یکی از معضالتی که موجب کاهش توان بانکها در اعطای تسهیالت شده و بخش مهمی از منابع آنها را به خود اختصاص داده است ،درگیر

بودن داراییهای بانکها در بخشها و بازارهای دیگر به غیر واسطهگری مالی است .بهگونهای که طی سالیان گذشته بارها بحث کاهش اموال

مازاد بانکها از سوی سیاستگذاران نظام بانکی مطرح شده است .فروش اموال مازاد بانکها از جمله اقدامات الزم برای اصالح و

چابکسازی ترازنامه بانکها به شمار میآید و استفاده از راهکارهای مناسب به ویژه با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه میتواند عالوه بر
عمل به تکالیف قانونی بانکها ،به افزایش قدرت سودآوری و ایفای نقش مؤثرتر به عنوان مهمترین واسطهگران مالی در کشور کمک کند.
مسئله واگذاری اموال مازاد بانکها از سال  ۱۳۸۶با تصویب آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها

شروع شد و در سال  ۱۳۸7با تاسیس شرکت فروش اموال مازاد بانکها ادامه پیدا کرد .بیش از  ۱۳سال است که معضل واگذاری اموال

مازاد بانکها مطرح است و هنوز به سرانجام مشخص نرسیده است .با مرور تجربه گذشته در واگذاری اموال مازاد بانکها میتوان

چالشهای مختلفی را در این رابطه شناسایی کرد که برخی از آنها مربوط به فروشنده و برخی دیگر مربوط به خریدار است .ایجاد محدودیتها

و سختگیریها توسط دستگاههای نظارتی ،ریسک مشکالت حقوقی برای مدیران ،عدم شفافیت در تعریف مسئولیتها و عدم رغبت
مدیران بانکها در واگذاریها مهمترین چالشهای واگذاریهای داراییهای مازاد بانکها از جنبه فروشنده است .همچنین عدم دسترسی

مناسب خریداران به اطالعات مربوط به واگذاریها ،عدم تمایل خریداران به پذیرش ریسک خرید این اموال و ساختار انگیزشی نامناسب
در ارزشگذاری از چالشهای سمت خریدار این واگذاریها است .عالوه بر این چالشها تصمیم ارادی بانکها برای نگهداری داراییها به

جای وامدهی از عوامل مهم تجمیع داراییها در بانکها شده است .بانکها به واسطه ریسک باالی نکول و بازدهی پایین نسبت به ریسک

(به واسطه تعیین دستوری نرخ سود) نگهداری داراییهای دیگر را بر بهکارگیری نقدینگی در اعطای تسهیالت ترجیح میدهند و از این رو
یکی از چالشهای واگذاریها عدم همکاری مناسب بانکها در این فرآیند به دالیل فوقالذکر است.
مهمترین نقطه عطف اقدامات اجرایی در راستای رفع معضل اموال مازاد بانکها تصویب و اجرای قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر

و ارتقای نظام مالی کشور» بود که در سال  ۱۳۹۴ابالغ شد و بانکها را مکلف کرده که اموال مازاد خود را در سه سال واگذار کنند .اگرچه
این قانون بهطور کامل اجرا نشد و بانکها تمام تعهدات خود را انجام ندادند اما ابالغ این قانون توانست سرعت واگذاریهای اموال مازاد

بانکها را چند برابر کند .در راستای اجرای این قانون دولت در سال  ۱۳۹۹دستورالعمل نحوهی واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری
را ابالغ کرد .برنامهریزی در جهت کاهش تعداد شعبهها و ادغام بانکها ،تقویت حاکمیت شرکتی در بانکهاو استفاده از بسترهای کارآمد
مانند بورس کاال برای واگذاری اموال مازاد از جمله اقدامات سازنده ای بوده است که دولت در راستای مدیریت و واگذاری اموال مازاد

بانکها در سالهای اخیر به آنها پرداخته است.

اگرچه برای ادامه موفقیت آمیز پاالیش داراییهای بانکها و واگذاری داراییهای مازاد بانکها نیاز به سیاستگذاری همه جانبه وجود
دارد تا بتوان با طراحی سازوکارهای انگیزشی مناسب بر چالشها فائق آمد ،اما یکی از مهمترین راهکارها برای کارامدی در فرآیند واگذاری،
اصالح و ارتقای روشهای واگذاری است .با بررسی ابعاد گوناگون چالشهای مطرح شده و راهکارهای احتمالی برای واگذاری اموال
مازاد بانکها ،میتوان موارد زیر را به عنوان خالصه پیشنهادها در این رابطه به عنوان توصیههای سیاستی مطرح کرد:

 الزم است روش واگذاری متناسب با نوع داراییها باشد و اصرار بر یک نسخه واحد برای کلیه داراییها چندان پسندیده نیست .لذابهتر است ترکیبی از روشها متناسب با ماهیت و ریسک هر نوع دارایی مد نظر قرار گیرد.

 یکی از راهکارهای مناسب برای واگذاری اموال مازاد بانکها ،تشکیل یک صندوق قابل مبادله در بورس و فروش آن صندوق خواهدبود .البته در این زمینه برخی چالشها مانند بحث بازارگردانی وجود دارد که حتماً باید مد نظر قرار گیرد .در عین حال بهتر است

تنها به یک نوع صندوق خاص بسنده نشود و امکان استفاده از سایر انواع صندوقها نیز بررسی شود.
 از جمله راهکارهای مطلوب برای مدیریت اموال مازاد بهویژه در رابطه با مطالبات غیرجاری ،تشکیل شرکت مدیریت داراییها( )AMCاست که میتواند تا حدی برخی از مشکالت حقوقی مربوط به تملک داراییها را نیز حل کند .البته تشکیل چنین شرکتی
مالحظات خاصی از جهاتی همچون ساختار ،گستره و مدت فعالیت و مانند آن دارد که باید به آنها توجه شود.

 فروش بلوکی سهام شرکتهای تحت تملک بانکها و نیز فروش خرد سهام تحت مالکیت آنها در بازار نیز از دیگر روشهایواگذاری است که میتوان به فراخور شرایط از آنها استفاده کرد .عرضه امالک و اموال غیرمنقول در بورس یکی از پیشنهادها برای
واگذاری امالک مازاد بانکها است که با توجه به بازار شفاف و گستردهای که ایجاد میکند واگذاری امالک را تسهیل میکند.
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 -بانکها میتوانند با وارد کردن امالک و زمینهای خود در قالب صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای امالک و مستغالت

آنها را تبدیل به واحد سرمایهگذاری این صندوقها کرده و از این طریق هم نقدشوندگی آنها را افزایش داده و هم امکان واگذاری آنها
را فراهم آورند.

 -استفاده از راهکارهای گوناگون فروش اموال مازاد بانکها ،نیازمند برخی سیاستهای تشویقی و تنبیهی است .در این راستا

سیاستگذار باید با ابزارهای گوناگونی همچون مالیات و منطقی کردن نرخهای سود به دنبال حل اساسی مشکل اموال مازاد

-

بانک ها باشد و آنها را بیشتر به سمت فعالیتهای اصلی و محوری کسبوکار بانکی (از قبیل پرداخت تسهیالت ،ارائه خدمات
و  )...سوق دهد.

الزم است تا ضمن رفع مشکل اموال کنونی ،از انباشت جدید اموال مازاد نیز جلوگیری شود .این امر کمک میکند تا در آینده ورودی

اموال مازاد بانکها کنترل شود و این معضل به صورت ریشهایتر حل شود .در این راستا مواردی همچون افزایش گستره اموال قابل
توثیق در نظام بانکی ،نظارت مستمر خود بانک در درجه اول و بانک مرکزی در وهله بعد و اعمال اقدامات تنبیهی و تشویقی مناسب

برای جلوگیری از ظهور مجدد این مشکل ضرورت دارد.

5۶

رفع معضل داراییهای مازاد بانکها؛ چالشها و اقدامات
سجاد

رسول

ابراهیمی

خوانساری

 ۱مقدمه
از آنجا که توان تسهیالتدهی بانکها برای اقتصاد ایران که اقتصادی بانک محور است ،نقش مهمی در تأمین مالی بخش حقیقی دارد و
کاهش توان تسهیالتدهی بانکها میتواند بخش حقیقی را دچار رکود کند ،الزم است که موانع پیشروی تسهیالتدهی بانکها برطرف

شود .نگاهی به ترازنامه و صورتهای مالی بانکها نشان میدهد یکی از معضالتی که توان بانکها برای اعطای وام را کاهش داده است،

درگیر بودن داراییهای بانکها در بخشها و بازارهای دیگر به غیر از بازار واسطهگری مالی است .بانکها به عنوان واسطهگر مالی باید

بخش عمده تمرکز داراییهای خود را برای انجام فعالیت اصلی خود یعنی اعطای تسهیالت اختصاص دهند .اما به دالیل متعدد نگاهی به
وضعیت دارایی بانکها عیان میسازد که بخش قابل توجهی از دارایی بانکها به جای اختصاص یافتن به تسهیالت در قالب بنگاههای
اقتصادی غیر مرتبط و امالک و مستغالت ذخیره شده است.

بخشی از افزایش در اموال مازاد در بانکها را میتوان ارادی و بخشی را غیرارادی دانست .در واقع مهمترین عاملی که بانکها به صورت

ارادی اقدام به تملک امالک و بنگاهها میکند این است که فعالیت اصلی بانک یعنی واسطهگری مالی از فعالیتهای دیگر مانند خرید و

فروش داراییهای منقول و غیرمنقول سودآوری کمتری دارد .باتوجه به اینکه برخی اوقات سود بانکها ناشی از اعطای تسهیالت در حد

صفر یا منفی است و با درنظر گرفتن ریسک نکول تسهیالت ،اصالً برای بانک مقرون به صرفه نیست که داراییهای خود را در این بخش

به کار گیرد و در عوض در بازارهای موازی مانند امالک سرمایهگذاری میکند .از این رو زمانی معضل اموال مازاد بانکها برطرف خواهد

شد که سازوکار انگیزشی بهگونهای طراحی شود که تمایل بانکها به اعطای تسهیالت بیشتر شود .اما بخشی از این داراییها به تمایل و
اراده بانکها از گردونه تسهیالتدهی خارج نشده است .تهاتر بدهی دولت با بانکها و تحمیل بنگاهها و امالک تحت تملک دولت به
بانکها به ازای تسهیالت دریافتی یکی از مهمترین دالیلی است که اموال مازاد بانکها را بیشتر و توان وامدهی آنها را کمتر میکند .همچنین

بخشی از اموال مازاد تحت تملک بانکها نیز در واقع وثایق تسهیالت غیرجاری بانکها است که با باالرفتن حجم مطالبات غیرجاری

حجم این اموال نیز افزایش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه افزایش این اموال توانایی بانکها در اعطای تسهیالت را تحت تأثیر قرار میدهد ،میتوان وجود اموال مازاد بانکها

و این ترکیب دارایی در بانکها را یکی از معضالت نظام تامین مالی در کشور دانست که میتواند بخش حقیقی را تحت تأثیر قرار دهد .از

این رو دولت و بانک مرکزی در یک دهه اخیر از کانالهای مختلف تالش کردند که فرآیند واگذاری اموال مازاد در بانکها را تسهیل کنند.
با وجود این واگذاری اموال مازاد بانکها با چالشهایی روبرو بوده است که باعث شده این واگذاریها به سرانجامی نرسیده و کماکان این

معضل پابرجا باشد .برای توفیق در این راه ،عالوه بر فراهمکردن زیرساختهای الزم و سازوکارهای انگیزشی در بدنه بانکها الزم است

که تأملی بر روشهای واگذاری نیز صورت گیرد و راهکارهای مناسبی برای واگذاری داراییهای مازاد بانکها ارائه شود .لذا در این گزارش
ضمن مروری بر ضرورت و چالشهای واگذاری اموال مازاد بانکها تالش میشود راهکارهای مطرح در این خصوص بررسی شود.

از این رو در ادامه و در بخش دوم گزارش حاضر ،ضرورت واگذاری اموال مازاد بانکها تشریح میشود .سپس در بخش سوم ،عملکرد
پیشین این واگذاریها بررسی میشود و در بخش چهارم چالشهای واگذاری داراییهای مازاد بانکها بحث میشود .در بخش پنجم نیز
راهکارهای جدید واگذاری داراییهای مازاد بانکها مورد بحث قرار میگیرد و در پایان جمعبندی میشود.

 عضو هیئت علمی و معاون گروه سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
 عضو هیئت علمی و معاون گروه بازارهای مالی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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 ۲تبیین مسئله ضرورت واگذاری اموال مازاد بانکها

مؤسسات مالی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری میباشند و افزایش کارایی آنها یکی از اقدامات بنیادین در مسیر توسعه

اقتصادی کشورهاست .از جمله مهمترین این مؤسسات ،بانکها هستند .درواقع ،ضعف نظام بانکی تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد کالن

به شمار میآید .بدین ترتیب ،بانکها با عملیات اعتباری خود و تأمین مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی ،شرایط مناسبی را برای

سرمایهگذاری فراهم میکنند و باعث رشد سرمایهگذاری و تولید ملی میشوند.
در مقابل شرایط محیطی اقتصاد کالن و عملکرد آن یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد شبکه بانکی است و بروز شوکهای اقتصاد

کالن مانند شوکهای تحریم ،نفتی ،ارزی ،پولی و مالی میتواند اثرات عمیقی بر عملکرد شبکه بانکی بر جای گذارد .در واقع ترازنامه شبکه

بانکی به طور متقابل با ترازنامه دیگر عوامل اقتصادی اعم از دولت ،نهادهای عمومی ،بنگاهها و خانوارها در ارتباط است و اثر بروز
شوکهای اقتصاد کالن از مسیر تخریب ترازنامه دولت ،نهادهای عمومی ،بنگاهها یا خانوارها در نهایت به تغییر داراییها و بدهیهای
بانکها و تخریب ترازنامه آنها منجر خواهد شد.

یکی از عواملی که موجب تشدید ناترازی بانکها و بر هم خوردن چرخه سالم اعتباری در آنها میشود ،وجود اموال و داراییهای مازاد

است که موجب راکد شدن منابع ،کاهش گردش مالی و افت قدرت تسهیالتدهی در آنها میشود و در سطح کالن نیز با انباشت داراییها

در بخشهای خاص همچون مسکن ،ارز و  ...ممکن است موجب نوسانات ناگهانی در قیمت اینگونه داراییها شود.
با وجود تاکید دولت بر واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکها  ،در عمل مشاهده میشود که در مواردی یا خریداران پس از مدتی

منصرف میشوند یا در جریان مزایده هیچکس حاضر به تملک شرکتها نیست .طبق آمارهای اعالمی ،ارزش اموال مازاد بانکها در سال

 ۱۳۹۸به رقم بیش از  ۱00هزار میلیارد تومان بالغ شده است (روزنامه ایران .)۱۳۹۸ ،تا سال  ،۱۳۹۶در حدود  ۱0هزار میلیارد تومان و

از سال  ۱۳۹۶تا مرداد ماه  ۱۳۹۹حدود  ۲۸هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها به فروش رفته است که حدو  ۱۳هزار میلیارد آن
مربوط به سال  ۱۳۹۸بوده است (وزارت امور اقتصادی و دارایی .)۱۳۹۹ ،این درحالی است که طبق مواد  ۱۶و  ۱7قانون رفع موانع تولید

بانکها میبایست ساالنه  ۳۳درصد از این اموال را به فروش برسانند .مهمترین کانالهای ایجاد کننده اموال مازاد بانکها ،تملک وثایق،

سرمایهگذاری مستقیم و خرید سهام شرکتها است .در صورتی که این اموال به موقع فروش نرود موجب کاهش گردش مالی و جریان وجوه

بانکها شده و توان درآمدزایی مجدد بانکها را کاهش میدهد .این درحالی است که به دلیل غیرجاری شدن تسهیالت ،ذخایر درنظر گرفته
شده در بهای تمام شده افزایش یافته و حاشیه سود کاهش مییابد .از طرفی ،کفایت سرمایه به دلیل افزایش داراییهای موزون به ریسک
کاهش مییابد که این موضوع نیز ریسک نقدینگی باالیی را برای بانکها به همراه دارد .در این شرایط بانکها به شدت از طرف سهامداران
مورد مواخذه قرار خواهند گرفت .در مقابل ،بانکها برای جبران ریسک نقدینگی به دلیل عدم بازگشت اقساط ،سعی بر جذب منابع بهویژه

با نرخهای غیرمتعارف دارند که در پی آن ،هزینههای بانک به طور مضاعف افزایش مییابد.
بنابراین ضرورت و اهمیت فروش اموال مازاد بانکها از جمله اقدامات الزم برای اصالح و چابکسازی ترازنامه بانکها به شمار میآید
و استفاده از راهکارهای مناسب به ویژه با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه میتواند عالوه بر عمل به تکالیف قانونی بانکها ،به افزایش

قدرت سودآوری و ایفای نقش مؤثرتر به عنوان مهمترین واسطههای مالی کشور کمک کند .بر این اساس در ادامه ضمن بررسی مختصر

عملکرد پیشین واگذاری اموال مازاد بانکها ،چالشهای موجود در این مسیر تبیین میشود و سپس راهکارهای پیشنهادی برای واگذاری
اموال مازاد بانکها با تأکید بر ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله )ETF(۱به عنوان یکی از ابزارهای مالی در بازار سرمایه

مطرح میگردد و در پایان توصیههای سیاستی برای تسریع در این فرایند و حل مشکالت احتمالی پیش رو ارائه خواهد شد.

 ۳عملکرد پیشین واگذاری اموال مازاد بانکها

اگرچه در دهههای اخیر بحث واگذاری اموال مازاد بانکها و ایجاد محدودیت برای بانکها در خصوص بنگاهداری و تملک داراییهای
غیرمنقول بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما میتوان ریشههای قانونی این محدودیتها برای بانکها را در مفاد ماده  ۳۴قانون پولی و
بانکی کشور دید که در سال  ۱۳5۱تصویب شده است .بر اساس بند  ۲این ماده معامالت اموال غیرمنقول برای بانکها(به جز بانکهایی
که هدف آنها انجام معمالت غیرمنقول است) ممنوع شده است .البته در تبصره این ماده اشاره شده است که « تملک غیر منقول برای

استیفاء مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معامالت نسبت به آن طبق شرائطی که بانکمرکزی ایران تعیین خواهد
نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند  ۲این ماده نخواهد بود ».لذا بر اساس این ماده قانونی محدودیتی بر ورود بانکها در حوزه بازارهای
غیرمنقول وضع شده است .اما اولین اقدام جدی اصالحی در این راستا را میتوان تصویب آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور
Exchange-traded Fund (ETF).
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پژوهشکدٔه پولی و بانکی
و اماکن رفاهی بانکها در دیماه  ۱۳۸۶توسط هیئت وزیران دانست (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی .)۱۳۸۶ ،بیش از  ۱۳سال
است که معضل واگذاری اموال مازاد بانکها به صورت جدی مطرح است و هنوز به سرانجام مشخص نرسیده است.
جهت سهولت در واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانکها ،از  ۳آذر ماه  ۱۳۸7و بر اساس مصوبه هیأت وزیران و تحت نظارت وزارت

امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شرکتی تحت عنوان" ،شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام)" با مشارکت

بانکهای ملی ،صادرات ،کشاورزی ،سپه ،بانک رفاه کارگران ،بانک تجارت ،بانک ملت ،بانک توسعه صادرات ایران ،بانک صنعت ومعدن و

بانک مسکن کشور آغاز به کار نموده است تا از طریق آن ،بانکها بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را به صورت برگزاری مزایده واگذار
نمایند (شرکت فام .)۱۳۹۹ ،عملکرد این شرکت (فام) در بازه سال  ۱۳۸7تا  ۱۳۹۳گویای آن است که طی این هفت سال در عمل پیشبردی

در این حوزه صورت نگرفته است .در این بازه  7ساله این شرکت درمجموع  ۴۱مزایده کامل برای فروش  ۱۳00ملک به ارزش  ۴۲00میلیارد
ریال برگزار کرده که در مقایسه با تعداد امالکی که بانک ها دراختیار دارند ،رقم چندان قابل توجهی به شمار نمیآید.

 ۴اقدامات دولت در راستای رفع معضل مازاد دارایی بانکها

بیش از یک دهه از پیگیری رفع مع ضل داراییهای مازاد بانکها میگذرد و علیرغم تالشهای صورت گرفته هنوز این م شکل به صورت
کامل حل نشده است .در دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات سازنده ای در این راستا دنبال شد که توانست فرآیند واگذاری اموال مازاد را

تسریع کند .در این بخش مروری به این اقدامات میشود.

 ۱.۴اجرای قانون رفع موانع تولید

مهمترین اقدام دولتها در یک دهه اخیر در راستای حل معضل مازاد دارایی بانکها ابالغ قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی کشور» در سال  ۱۳۹۴بود .موضوع فروش اموال و داراییهای مازاد بانکها با ابالغ قانون مذکور در اردیبهشت سال ۱۳۹۴

(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی )۱۳۹۴ ،وارد فاز جدیتری شد .بر اساس ماده  ۱۶این قانون کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری

موظفند از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تا سه سال ،ساالنه حداقل  ۳۳درصد اموال خود اعم از منقول ،غیرمنقول و سرقفلی را که به
تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مازاد است،

واگذار کنند .همچنین در ماده  ۱7این قانون که در حکم یک آیین نامه انضباطی برای ماده  ۱۶قانون رفع موانع تولید است ،ذکر شده اگر
بانک ها در واگذاری ها تخلف یا تأخیر کنند  ۳درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیأت مدیره آن نمیتوانند در هیأت

مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند.
اگرچه با ابالغ قانون رفع موانع تولید روند واگذاری داراییهای مازاد بانکها تسریع شد اما علیرغم اخطارها و جریمههایی که برای

بانکها در این قانون تعیین شده بود ،عملکرد محقق شده با میزان پیشبینی شده در قانون فاصله زیادی داشته است .در گزارش تفریغ

بودجه سال  ۱۳۹7اشاره داشته است که اموال مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری در سال مورد بررسی  57هزار و  ۹۶۸میلیارد تومان بوده

است .بررسیهای این گزارش نشان میدهد در پایان سال  ۹7و پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون رفع موانع تولید ،مجموعاً از
 57هزار و  ۹۶۸میلیارد تومان اموال مازاد شناسایی شده ،مبلغ  ۲۳هزار و  ۸۱۳میلیارد تومان یعنی معادل  ۴۱درصد آن واگذار شده
است(دیوان محاسبات کشور ،اسفند  .)۱۳۹۸همچنین در این مدت از  ۶5هزار و  ۹۳7میلیارد تومان سهام غیربانکی شناسایی شده مبلغ

 ۲۴هزار و  ۶۶5میلیارد تومان یعنی معادل  ۳7درصد واگذار شده است .این در حالی است که بر اساس قانون فوقالذکر باید در انتهای

سال  ۹7کل اموال مازاد بانکها واگذار میشد و بر اساس آمار حدود  ۴0درصد آن واگذار شده است .وزارت امور اقتصادی و دارایی در

آذر ماه سال  ۹۸امالک و اموال مازاد بانکها را حدود  ۱00هزار میلیارد تومان برآورد کرد که از این مقدار طبق اعالم همین وزارتخانه ،تا
پایان مرداد  ،۱۳۹۹حدود  ۲۸هزار میلیارد از اموال مازاد بانکها فروخته شده است (وزارت امور اقتصادی و دارایی .)۱۳۹۹ ،ارائه این

آمار نشان میدهد که داراییهای مازاد بانکها کماکان معضل بزرگی برای نظام تأمین مالی کشور به حساب میآید .طبق تخمین انجام شده

حدود  ۸5درصد از اموال مازاد بانکها را سهام شرکتها (بورسی و غیربورسی) تشکیل میدهد و حدود  ۱5درصد آن نیز به امالک و
مستغالت اختصاص دارد (کریمی یگانه .)۱۳۹۹ ،از این رو میتوان گفت که در مسئله اموال مازاد بانکها مسئله بنگاهداری بانکها

مهمترین معضل به حساب میآيد.

یکی از دالیل ناکارامدی فرآیند واگذاری اموال مازاد بانکها ،بهکارگیری روش مزایده به شیوه سنتی و کامال غیرشفاف بوده است .این

مزایدهها که عمدتا از طرف خود بانکها یا شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) صورت میگرفت از نظر شفافیت در فرآیند اجرا و میزان
گستردگی در اطالعرسانی نواقصی داشت که باعث شده بود که بخش قابل توجهی از مزایدهها به نتیجه مطلوب نرسد .از این رو در سالیان

اخیر مسئولین در پی استفاده از بسترهای کارامدتر برای واگذاری اموال مازاد بانکها افتادند .یکی از این راهکارهای جدید ایجاد سامانه
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تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
آنالین برای اموال مازاد بانکها بود« .سامانه اموال مازاد بانک ها» در آذر ماه  ۱۳۹۸راهاندازی شد که در آن اطالعات مربوط به اموال مازاد

 ۱۸بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهمترین هدف ایجاد آن ،شفافیت و تعیین دقیق مشخصات امالک در اختیار بانکها برای
اطالعرسانی به سرمایهگذاران و مردم است .ضمن اینکه در این سامانه آنالین امکان عرضه و فروش امالک در شرایط برابر و به صورت
شفاف وجود دارد .برآورد میشود که دراین سامانه درمجموع  ۱7هزار میلیارد تومان امالک بانکها عرضه شده باشد .براساس آمار و

اطالعات ارائه شده  5۲درصد از این امالک مسکونی است و استان مازندران با  ۱۱.۳درصد بیشترین سهم را از کل امالک تملیکی در

اختیار دارد .همچنین بانک ملی ایران نیز با  ۱۴درصد سهم عمده این اموال را به خود اختصاص داده است .این بانک در کنار بانکهای
کشاورزی ،ملت و صادرات بیش از نیمی از اموال مازاد را در اختیار دارند .البته این روش معطوف به امالک مازاد بانکها میشود و

داراییهای دیگر را دربرنمیگیرد.

 ۲.۴دستورالعمل نحوهی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری
در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به منظور ایجاد سازوکار واحد برای

واگذاری اموال مازاد« ،دستورالعمل نحوهی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» ،تدوین و در جلسه مورخ  ۱۳۹۹.۳.۲7شورای پول
و اعتبار به تصویب رسیده و در آذر ماه سال  ۱۳۹۹ابالغ شد .مفاد دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری:
 )۱لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفاً توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری ،مشاوران حقوقی ،وکال
و کارشناسان قوه قضاییه

 )۲لزوم واگذاری اموال مازاد صرفاً از طریق برگزاری مزایده
 )۳لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه

 )۴امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیک و مرابحه

 )5تعیین حداقل مبلغ تأدیه نقدی معادل ده درصد ارزش مال مازاد ،مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با

نرخ ســود معادل حداکثر نرخ ســود مصــوب شــورای پول اعتبار برای تســهیالت اعطایی در صــورت واگذاری اموال مازاد به صــورت

اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی ،اجاره بهشرط تملیک و مرابحه

 )۶امکانپذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکتهای مزایده

 ۳.۴برنامهریزی در جهت کاهش تعداد شعبهها و بانکها

کاهش تعداد شــعبه بانک ها اگرچه در راســتای چابکســازی و افزایش بهرهوری شــبکه بانکی مطرح میشــود اما یکی از عوارض مثبت آن

امکان شنا سایی و واگذاری اموال مازاد بانکها خواهد بود .در این را ستا در دولت برنامهریزی صورت گرفت .بر ا ساس برنامهریزی الزم
بود در ســال  ۶۱۴ ،۹7بانک کاهش یابد که در عمل  5۲۳شــعبه ادغام شــدند .در ســال  ۹۸نیز از  ۱0۳۹مورد کاهش در تعداد شــعب که
برنامهریزی شده بود ۹0۳ ،مورد محقق شده ا ست .در سال  ۹۹نیز قرار بر کاهش  7۲5موردی در تعداد شعبهها بود که تا بهمن ماه این
سال  ۳50مورد کاهش پیدا کرده است .برای سال  ۱۴00نیز مطابق برنامه الزم است  ۱۳۹5شعبه بانکی تعدیل شود.

ادغام بانکهای نظامی با بانک ســـپه که در ســـال  ۱۳۹۹انجام شـــد ،نیز اگرچه با هدف واگذاری اموال مازاد بانک ها نبوده اســـت اما به
صورت غیرمستقیم میتواند زمینه بهبود مدیریت دارایی این بانکها را در پی داشته و شناسایی اموال مازاد در این بانکها را تسهیل کند.

 ۴.۴تقویت حاکمیت شرکتی در بانکها

چالش های ا صلی در واگذاری اموال مازاد بانکها که در ف صل بعدی به تف صیل به آنها پرداخته خواهد شد ،به م سائل مربوط به حاکمیت
شرکتی بر میگردد در این را ستا دولت در جهت ارتقای حاکمتی شرکتی در بانکها اقدامات ا صالحی انجام داده ا ست .اجرای حاکمیت

شــرکتی با جداســازی رئیس هیاتمدیره از مدیرعامل در تمام بانکها انجام شــده اســت که بر این اســاس اعضــای اجرایی و غیراجرایی
هیاتمدیره بانکها تعیین شــدهاند و در بســیاری از بانکها کمیتههای حاکمیت شــرکتی از جمله مدیریت ریســک ،حســابرســی و جبران
خدمات و تطبیق ایجاد شده است.

 5.۴استفاده از ظرفیت بورس کاال

در سال  ۱۳۹۹اقداماتی در راستای استفاده از ظرفیت بورس کاال در واگذاری اموال مازاد بانکها صورت گرفت .اگرچه در بورس کاال،
محصوالت همگن پذیرش میشوند که به دفعات معامله میشوند ،ولی پلتفرمی در بورس کاال فراهم شده است که امکان حراجهای تک

محصولی را نیز میدهد .معامله اموال غیرمنقول ،معامله محصوالتی که پذیرش آنها در بازار اصلی بورس تعلیق میشود ،و همچنین
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محصوالتی که شرایط پذیرش در بازار اصلی بورس کاال را ندارند ،سه کارکرد بالقوه بازار فرعی بورس کاالی ایران را شکل میدهند .از این

رو چنین بستری امکان واگذاری و فروش دامنه وسیعی از داراییهای مازاد بانکها را پوشش میدهد .با توجه به شفافیت قیمتی و روند
عادالنه کشف قیمت در واگذاری از طریق بورس کاال ،معرفی و زمینهسازی برای استفاده از این بستر برای واگذاری اموال مازاد بانکها
اقدامی مثبت در جهت رفع این معضل به حساب میآید.

در این راستا با عرضه امالک در بورس کاال در سال  ۱۳۹۹زمینه عرضه امالک مازاد بانکها از این طریق نیز فراهم شده است .اگرچه

فروش امالک بانکها از طریق بورس نیز در سال  ۱۳۹۹در حد محدودی اتفاق افتاده است ولی الزم است که این بستر با توجه به مزایایی
که دارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 5چالشهای واگذاری اموال مازاد بانکها

با مرور تجربه گذشته در واگذاری اموال و شرکتها در ایران میتوان چالشهای مختلفی را شناسایی کرد که برخی از آنها مربوط به فروشنده

و برخی دیگر مربوط به خریدار است .به عبارت دیگر ،برخی از چالشهای واگذاری در ایران ،مانع از عرضه مناسب اموال مازاد توسط
بانکها و مدیران مربوطه شده است و برخی دیگر ،مربوط به خریداران این اموال است (پژوهشکده پولی و بانکی .)۱۳۹۸ ،در ادامه ،هریک

از این دو دسته چالشها بررسی میشود.

 ۱.5چالشهای مربوط به فروشنده

بخشی از چالشهای واگذاری اموال مازاد بانکها از جانب عرضه آنها توسط طرف فروشنده است .در واقع این چالشها موجب شدهاند تا
تمایل یا توانمندی بانکها برای فروش اموال مازاد ،زیاد نباشد و در نتیجه اموال مازاد به اندازه کافی و طبق برنامه زمانبندی عرضه نشوند.

برخی از این چالشها در ادامه مطرح شدهاند.

الف) تعدد دستگاههای نظارتی و عدم آشنایی آنها با مفاهیم و اصول واگذاری شرکتی

یکی از مهمترین چالشهای واگذاری اموال مازاد در ایران ،تعدد دستگاه های نظارتی و عدم آشنایی آنها با مفاهیم و اصول واگذاری شرکتی
است .به عنوان مثال ،دستگاه های مختلفی همچون سازمان بازرسی ،دیوان محاسبات ،نمایندگان مجلس (در قالب تحقیق و تفحص و یا
استیضاح وزیر مربوطه) و نهادهای امنیتی و اطالعاتی میتوانند در مقاطع مختلف و با رویکردهای متفاوت ،مدیران درگیر در فرآیند واگذاری

را مورد بازخواست قرار دهند .وجود رویکردهای مختلف و عدم هماهنگی میان دستگاههای مختلف که عمدتاً به دلیل عدم آشنایی کافی

این دستگاهها با مفاهیم و اصول واگذاری شرکتی است میتواند هم خریداران قبلی و بالقوه و هم مدیران سازمانها و شرکتهایی که قصد
واگذاری سهام زیرمجموعههای خود را دارند ،دچار سردرگمی کرده و عمالً آنها را به سمت استراتژی عدم اقدام و ادامه وضع موجود سوق
دهد ،زیرا معموالً این دستگاهها تنها در صورت واگذاری ،مدیر مربوطه را مورد بازخواست قرار خواهند داد و عدم واگذاری به مراتب
تبعات کمتری خواهد داشت.

از همین رو ،ضروری است نوعی هماهنگی یا تقسیم کار مشخص میان این دستگاهها صورت گیرد تا مدیران بدانند دقیقاً در مقابل کدام
نهاد نظارتی قرار است پاسخگو باشند .الزم به تأکید است که ادعای فوق به معنای زیرسوال بردن اصل نظارت و یا انکار عدم فواید آن
نیست ،بلکه به این معناست که تعدد و ناهماهنگی میان دستگاههای نظارتی عمالً در نقش خنثیکننده تالشهای آنها عمل کرده و هدف

غایی را که واگذاری موفق بنگاههاست به حاشیه میراند.

عالوه بر تقسیم کار و یا مشخص نمودن یک دستگاه نظارتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران در فرآیند واگذاری ،میتوان

در قالب یک شورا یا کمیته ویژه که متشکل از نمایندگان تمامی دستگاههای نظارتی است ،واگذاریها را قبل از انجام ،به تصویب این کمیته
رساند و دستگاه متبوع نیز متعهد شود در صورت تأیید یک واگذاری توسط نماینده آن ،در آینده مدیران را مورد بازخواست قرار ندهد.
ب) ریسک پیگرد قانونی پس از واگذاری و عدم پیگرد در صورت عدم واگذاری

یکی از موانع واگذاری اموال مازاد بانکها ،ریسک پیگرد قانونی توسط دستگاههای نظارتی است که تعدد آنها و عدم وجود رویه مشخص
و یکسان ارزیابی توسط آنها از این حیث اهمیت زیادی دارد .با این حال ،ریسک پیگرد قانونی در بسیاری از بازارهای دیگر از جمله بازارهای

توسعه یافته ،البته در قالبی نظاممند و منطقیتر ،وجود دارد و سهامداران شرکتها -به خصوص سهامداران خرد  -در صورت واگذاری،
امکان شکایت به دادگاه را دارند .آنچه در کشور ما متفاوت بوده و میتواند مانع بزرگتری باشد ،این است که در صورت عدم موافقت و

همراهی مدیران برای واگذاری ،تقریباً ریسک جدی متوجه مدیران نیست .به عبارت دیگر ،واگذاری برای مدیران ریسکهای متعدد دارد
در حالی که پیامدهای عدم واگذاری در اکثر موارد ،جزئی است .این در حالی است که در بازارهای توسعهیافته در صورت وجود پیشنهاد
خرید جذاب و عدم همکاری مدیران برای فروش اموال یا شرکتها ،پیامدهای جدی حقوقی متوجه آنها خواهد بود .بنابراین ،الزم است از
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یک سو ،ریسکهای پس از واگذاری برای مدیران کاهش یابد  -که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد  ،-و از سوی دیگر ،عدم واگذاری
مدیران در صورت وجود خریدار مناسب نیز پیامدهای جدی برای مسئوالن واگذاری داشته باشد.

ج) عدم تعریف حاشیه امن ۱برای هیئت مدیره (یا مسئوالن واگذاری)

منظور از ایجاد حاشیه امن برای مدیران ،عدم برخورد با موارد تخلف نیست ،بلکه به معنای ایجاد یک روال منطقی است که بر اساس آن

مدیران بدانند در چه صورت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت و دستگاههای نظارتی دقیقاً چه انتظاراتی از آنها دارند .در این راستا یکی

از اصول اولیه نظارت و ارزیابی عملکردِ مبتنی بر تفهیم و تبیین اولیه و شفاف مدیران از انتظارات و نحوه ارزیابی در زمینه مورد بحث
است .به طور خاص در حوزه واگذاری ،الزم است چارچوب مشخص و شفافی برای ارزیابی و نظارت تعریف شده و به مدیران اطالعرسانی
شود .به عبارت دیگر ،مدیران باید از ابتدا بدانند در چه صورت ،واگذاریهای انجام شده مورد تأیید بوده و در چه شرایطی این واگذاریها

غیرقابل قبول تلقی خواهد شد .دلیل اهمیت این موضوع این است که عدم شفافیت در نحوه نظارت و اعمال برخوردهای سلیقهای ،منجر
به ایجاد فضای نااطمینانی برای مدیران شده و آنها را به سمت عدم واگذاری سوق میدهد .به زبان دیگر ،مدیران الزم است نوعی حاشیه

امن داشته باشند ،به این معنا که بدانند دقیقاً چه فرآیندی را باید بر ای واگذاری طی کنند و نحوه واگذاری آنها دقیقاً مطابق چه استانداردی
باشد تا از سوی نهادهای نظارتی مورد تأیید باشد .همچنین ،الزم است کلیه نهادهای نظارتی خود را متعهد به چارچوب نظارتی تعیین شده

بدانند و از برخورد سلیقهای در نظارت خودداری کنند .برای نمونه ،در برخی از واگذاریهای انجام شده در کشور ،مدیر مربوطه صرفا به

دلیل رشد قیمت سهام واگذار شده پس از واگذاری از سوی نهادهای نظارتی مورد سوال قرار میگیرد ،در حالی که رشد انجام شده نه به

دلیل ارزانفروشی ،بلکه به دلیل رشد کلی بازار بورس بوده است.

یکی دیگر از راههای ایجاد حاشیه امن در فرآیند واگذاری و کاهش ریسکهای نظارتی برای مدیران ،مداخله دستگاههای نظارتی قبل از

انجام واگذاری است .به عبارت دیگر ،امضای قرارداد واگذاری با خریداران میتواند برای مدت معینی (مثال یک ماه) به نهادهای نظارتی

فرصت دهد تا بررسیهای مدنظر خود را انجام داده و در صورت عدم موافقت با واگذاری ،از انجام آن ممانعت کنند .پس از این بازه زمانی
و عدم مخالفت دستگاههای نظارتی ،دستگاه نظارتی ذیربط باید متعهد به عدم اعتراض به مدیران در آینده باشد البته این مساله در موارد

استثنائ که تخلفی با تأخیر افشا و محرز میشود صادق نخواهد بود.
د) ذینفع نبودن مدیران در فرآیند واگذاری و عدم همراهی آنها

یکی از اصلیترین موانع واگذاری اموال و شرکتها ،مدیران مربوطه هستند که به دلیل احتمال از دست دادن شغلشان ،تمایلی به واگذاری
اموال ندارند .طبیعتاً مدیران به عنوان مطلعترین افراد راجع به داراییها ،اگر موافق با واگذاری باشند ،احتمال واگذاری موفق را به میزان
قابل توجهی افزایش خواهند داد .بنابراین ،ایجاد انگیزه در مدیران برای واگذاری از طریق همراستا کردن منافع آنها اهمیت ویژهای دارد.

یکی از راهکارهای رایج در بازارهای توسعهیافته برای همراستا کردن مدیران با واگذاری ،اعطای پاداشهای کالن به مدیران در صورت

واگذاری است .در نگاه اول ،این پاداشها ناعادالنه به نظر میرسد زیرا معموالً بنگاههایی که واگذار میشوند عملکرد مناسبی نداشتهاند و
اعطای پاداش به مدیری که عملکرد نامناسبی داشته غیرمنطقی به نظر میرسد .اما با کمی تعمق میتوان دریافت که نقش کلیدی مدیرعامل

در یک واگذاری موفق و در باالترین قیمت ممکن ،به مراتب منافع بیشتری نسبت به پاداش اعطاشده برای سهامداران به ارمغان میآورد و

لذا سهامداران و اعضای هیئت مدیره بنگاه حاضر به پذیرش چنین هزینهای هستند.

گرچه اعطای پاداش به مدیران به خصوص در بنگاههای دولتی یا شبه دولتی به لحاظ سیاسی-اجتماعی میتواند حساسیتبرانگیز و
دشوار باشد ،اما میتوان با استفاده از روشهای دیگر ،چنین شرایطی را فراهم کرد .به عنوان مثال ،یک سازوکار پیشنهادی میتواند این
باشد که به خریداران بالقوه بنگاه دو گزینه پیشنهاد شود که از میان آنها یکی را انتخاب کنند:
 اعطای پاداش به صورت درصدی از قیمت واگذاری

 تعهد به ابقای مدیران برای دوره مشخص (مثال دو سال) پس از واگذاری

چنین سازوکاری از جنبههای مختلف میتواند بهینه باشد :اوالً همان طور که گفته شد ،اعطای پاداش از سوی نهادهای وابسته به دولت

به لحاظ سیاسی -اجتماعی قابل دفاع نیست ،لذا با پرداخت این هزینه به خریدار ،این نگرانی مرتفع خواهد شد .الزم به ذکر است که به
لحاظ اقتصادی اینکه چه کسی این پاداش را پرداخت کند اهمیتی ندارد .زیرا حتی در صورت پرداخت پاداش توسط فروشنده ،این پاداش

میتواند در قیمت منعکس شده و عمالً به خریدار تحمیل شود .ثانیاً ،مدیران به دلیل دریافت پاداش و یا حفظ موقعیت شغلی خود ،انگیزه
بیشتری برای همراهی با فرآیند واگذاری خواهند داشت .ثالثاً از آنجا که اعطای پاداش به صورت درصدی از قیمت واگذاری خواهد بود،
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پژوهشکدٔه پولی و بانکی
مدیران تالش میکنند واگذاری به باالترین قیمت ممکن انجام شود .رابعاً دادن این امکان به خریدار ،کمک میکند که در صورت ناکارایی
زیاد مدیران ،با پرداخت پاداش آنها را از شرکت اخراج کند و در صورتی که ابقای مدیران ،ناکارایی قابل توجهی به بنگاه تحمیل نمیکند،
گزینه ابقای آنها را انتخاب کنند .به عبارت دیگر ،این سازوکار تا حدی منجر به بیرون رانده شدن مدیران ناکاراتر و ابقای مدیرانی میشود

که به طور نسبی کارا هستند.

و) انتخاب ارادی بانکها در نگهداری اموال مازاد به عنوان سرمایهگذاری

همانطور که اشاره شد علت تجمیع بخشی از اموال مازاد در بانکها به انتخاب ارادی آنها جهت افزایش کسب سود و کاهش ریسک برمیگردد.
از آنجا که نرخها در فعالیت واسطهگری بانکها به صورت دستوری تعیین میشود ،بازدهی که بانکها از اعطای تسهیالت کسب میکنند در
مقایسه با بازدهی که در بازارهای دیگر مانند مسکن و مستغالت ،طال ،ارز و حتی بنگاهداری کسب میکنند ،بسیار ناچیز است .به عالوه با توجه

به تالطمی که در بخش حقیقی اقتصاد ایران وجود دارد ،ریسک نکول تسهیالت بسیار باال است که عامل دیگری برای عدم جذابیت

تسهیالتدهی در مقایسه با خرید امالک و  ...است .با بروز نکول در تسهیالت ،بانکها به ناچار مجبور به تملک اموالی میشوند که به عنوان

وثیقه تسهیالت ارائه شده است که البته فرایند تملک و فروش اموال توسط بانک ،به دالیلی از جمله طوالنی شدن فرایند قضایی ،کمبود نیروی

کارشناسی کافی در بانک و غیره ،ماهها و گاه سالها طول میکشد .از این رو برای اینکه مشکل اموال مازاد بانکها برطرف شود و بانکها

تمایل کمتری به هدایت نقدینگی خود به این سمت داشته باشند الزم است که دولت و بانک مرکزی از طریق ابزارهایی مانند منطقی کردن نرخ
سود بانکها از طریق فرآیند واسطهگری مالی و اخذ مالیات از سود بانکها از فعالیتهای جانبی ،انگیزه بانکها را تصحیح کنند و نیز با

سازوکارهایی همچون تقویت دادگاه تخصصی بانکی ،زمینه تسریع در تملک و فروش اموال وثیقهای را فراهم سازند.

ریسک پیگرد قانونی

تعدد
دستگاههای
نظارتی

چالشهای
مربوط به
فروشنده

عدم همراهی
مدیران

عدم تعریف
حاشیه امن

شکل  .۱چالشهای مربوط به فروشنده در واگذاری اموال مازاد بانکها

 ۲.5چالشهای مربوط به خریدار

عالوه بر چالشهای فوق که از سمت عرضه یا فروشنده اموال مازاد در فرآیند واگذاری اختالل ایجاد میکند ،چالشهای دیگری نیز در

واگذاری اموال و داراییهای مازاد در کشور ما وجود دارند که مانع از حضور خریدار و یا پیشنهاد قیمت مناسب از سوی وی میشوند که
در ادامه ،تحت عنوان چالشهای سمت تقاضا به آنها پرداخته میشود.

الف) عدم دسترسی خریداران به اطالعات محرمانه شرکتها
در هر مبادله ،میزان اطالعات خریدار و فروشنده راجع به موضوع معامله ممکن است یکسان نباشد که از آن در ادبیات اقتصادی به عدم
تقارن اطالعاتی تعبیر میشود .معموالً عدم تقارن اطالعاتی ۱به گونهای است که مالک یا فروشنده ،اطالعات بیشتری نسبت به خریدار دارد

که این موضوع ،باعث عدم تمایل خریداران بالقوه به خرید ،و یا پیشنهاد دادن قیمتی کمتر از قیمت واقعی خواهد شد .لذا الزم است
فروشنده با اقداماتی تالش کند عدم تقارن اطالعاتی کاهش یابد .موضوع عدم تقارن اطالعاتی به خصوص در مورد واگذاری شرکتها

بسیار جدی است ،زیرا شناخت کامل یک شرکت به دلیل ماهیت پیچیده فعالیتهای اقتصادی بسیار دشوار است .به همین دلیل ،معموالً
در زمان تغییر مالکیت و خرید و فروش شرکت ،خریدار نیازمند اطالعات جامع از جزئیات فعالیتهای بنگاه بوده و تیمی از متخصصان
Information asymmetry
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مالی و حسابداری ،کسب و کار ،و امور حقوقی به صورت فشرده و با استفاده از اطالعات دریافتی و حضور در شرکت ،بررسی دقیقی بر

روی بنگاه انجام خواهند داد که اصطالحاً ریزکاوی یا بررسی موشکافانه  ۱نامیده میشود.
یکی از چالشهای مربوط به سمت تقاضا این است که معموالً خریداران بالقوه دسترسی بسیار محدودی به اطالعات اموال و داراییهای

موضوع واگذاری داشته و در بسیاری از موارد ،صرفاً قادر به دریافت اطالعات کلی از آن اموال هستند .دسترسی محدود خریداران به

اطالعات داراییها ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از:

• عدم تمایل مدیران به افشای اطالعات :مدیران مرتبط با اموال موضوع واگذاری از یک سو به دلیل عدم تمایل به واگذاری (که پیشتر
به آن اشاره شد) و از سوی دیگر ،به دلیل نگرانی از آشکار شدن برخی نقاط ضعف یا سوءاستفادههای احتمالی ،تمایلی به در اختیار
گذاشتن اطالعات برای خریداران ندارند .عالوه بر این دو مورد ،افشای اطالعات محرمانه و رازهای تجاری  ۲همواره یکی از دغدغههای

مدیران در افشای اطالعات به خریداران بالقوه است.

• عدم تولید اطالعات :بسیاری از اموال و داراییهای موضوع واگذاری ،به دلیل ساختار خاص و یا کنترل صددرصدی توسط یک
سهامدار ،به صورت تاریخی ،نظم دقیقی در تولید اطالعات نداشتهاند و لذا ،اصوالً اطالعات کافی و قابل اتکا در مورد آنها وجود ندارد.

• ضعف در زیرساختهای حقوقی -قانونی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی :یکی دیگر از چالشهای اطالعاتی برای خریداران،

غیرقابل اتکا بودن اطالعات اموال و داراییها است که ریشه در ضعف زیرساختهای حقوقی -قانونی و نیز استانداردها و رویههای

حسابداری و حسابرسی دارد .به زبان دیگر ،هرچه احتمال دستکاری اطالعات و به اصطالح ،حسابسازی به دالیل فوق بیشتر باشد،
اطالعات مربوط به اموال ،قابلیت اتکای کمتری داشته و لذا ،خریداران تصویر قابل اتکا و روشنی از وضعیت داراییهای در حال

واگذاری نخواهند داشت.

برای حل چالش عدم دسترسی خریداران به اطالعات محرمانه شرکتها ،اوالً الزم است قبل از واگذاری ،بررسی دقیقی بر روی اطالعات

موجود از اموال انجام شود و از تولید سطح مشخصی از اطالعات موردنیاز اطمینان حاصل شود .ثانیاً تصمیم در مورد نحوه و میزان
اطالعاتی که در اختیار خریداران بالقوه قرار گیرد ،نباید به مدیران داراییها واگذار شود .بلکه یک نهاد باالدستی ،مثالً شرکت مدیریت

دارایی باید در این خصوص به صورت فعال ورود کرده و از در دسترس بودن اطالعات کافی برای خریدار اطمینان حاصل کنند.
ب) عدم تمایل خریداران به بررسی و قیمتگذاری دقیق و جدی

همان طور که گفته شد ،به دلیل ماهیت پیچیده فعالیت بنگاههای اقتصادی ،شناخت دقیق ویژگیها و شرایط اموال یا داراییها-که پیشنیاز
قیمتگذاری دقیق است  -نیازمند صرف وقت و هزینه از سوی خریدار است .هرچه این هزینه باالتر باشد و یا احتمال تأثیرگذاری عوامل

خارج از کنترل خریدار مثالً انصراف ناگهانی فروشنده از واگذاری ،بیشتر باشد ،احتمال بررسی و قیمتگذاری دقیق و جدی از سوی خریدار

کاهش مییابد .یکی از چالشهایی که در حوزه واگذاری اموال مازاد وجود دارد این است که خریداران بالقوه این نگرانی را دارند که پس از
صرف هزینه و وقت زیاد و ارائه پیشنهاد قیمتی ،فروشنده به هر دلیلی ،مثال دستور نهاد باالدستی ،تغییر و جابجایی مدیران ،ممانعت

دستگاههای امنیتی و یا ورود خریداران دیگر ،فروش بنگاه به آنها منتفی شود و هزینههای انجامشده از بین برود .برای مثال در سایت شرکت
فام در پاسخ به این پرسش که «آیا در صورت برنده اعالم شدن در مراسم بازگشایی امکان ابطال مزایده ملک از طرف بانک وجود دارد؟»

گفته شده است « :بله ،در هر مرحله تا قبل از انعقاد قرارداد ،مالک (بانک) مختار است بدون ذکر دلیل نسبت به ابطال مزایده و یا واگذاری

آن به سایر شرکت کنندگان اقدام نماید» .اگرچه ظاهرا هزینههای این مشکل به خریدار تحمیل میشود ،اما خریدار نیز با علم به این موضوع
و لحاظ کردن ریسکهای مربوطه ،یا هزینه کمتری برای شناخت دارایی صرف خواهد کرد و یا این ریسکها را از طریق پیشنهاد قیمت
کمتر لحاظ خواهد کرد و لذا ،فروشنده نیز از این موضوع متضرر خواهد شد.

در بازارهای توسعهیافته ،به منظور ایجاد انگیزه در خریداران بالقوه برای بررسی و قیمتگذاری دقیق ،معموالً در صورت انصراف

فروشنده بعد از امضای توافق اولیه ،هزینهای تحت عنوان هزینه فسخ  ۳به خریدار پرداخت میشود که معموالً بین  ۱تا  ۳درصد ارزش

ال در قراردادی که با خریدار امضا میشود ،یک بازه زمانی مثال  ۳0تا 50
قرارداد است ( .)۲0۲0 ،investopediaنکته دیگر اینکه معمو ً

روزه مشخص میشود که در طی آن فروشنده اجازه دارد با خریداران دیگر نیز مذاکره کند تا در صورت وجود خریدار با قیمت باالتر ،بتواند
با آن خریدار وارد قرارداد شود که به آن شرط «بررسی بازار پس از قرارداد »4گفته میشود .اما در صورت انصراف از قرارداد اولیه به دلیل
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یافتن خریدار جدید ،همچنان موظف به پرداخت هزینه فسخ میباشد .طبیعتاً فروشنده تنها در صورتی حاضر به فسخ قرارداد خواهد شد

که خریدار دوم قیمتی بیش از مجموع قیمت پیشنهادی خریدار اول و هزینه فسخ پیشنهاد دهد.
با این وصف ،پیشنهاد میشود که اوالً هزینه فسخ به عنوان یکی از شرایط واگذاری مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک امتیاز جذاب برای

خریداران طرح شود .ثانی ًا در مقابل اعطای این امتیاز ،امکان مذاکره با سایر خریداران برای مدت محدود فراهم شود ،زیرا از یک سو ،در
صورت وجود خریداران بالقوه دیگر ،قدرت چانهزنی بانک در فرآیند واگذاری به شدت افزایش مییابد و از سوی دیگر ،در صورت نیافتن

خریداران دیگر ،شواهد محکمتری در مقابل دستگاههای نظارتی قرار دارد که فرآیند واگذاری به درستی و بدون اشکال انجام شده است .نکته
دیگر اینکه ،میتوان واگذاری به خریداران جایگزین را منوط به پرداخت هزینه فسخ از سوی آنها به خریدار اول نمود که در این صورت،
حساسیتهای احتمالی در داخل یا خارج از بانک در مورد پرداخت هزینه فسخ از سوی بانک نیز مدیریت خواهد شد.۱
ج) ساختار انگیزشی نامناسب و آشنایی ناکافی کارشناسان رسمی
یکی از مراحل واگذاری اموال و داراییها ،توافق بر سر ارزش یا قیمت آنها است .برای این منظور ،معموالً یکی از روشهای ارزشگذاری،
استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یک مرجع بی طرف است .اما استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری علیرغم مزایایی

همچون بیطرف بودن و محکمهپسند بودن معامله انجام شده در قیمت تأیید شده توسط کارشناس رسمی مشکالتی را نیز به همراه دارد.
اوالً کارشناسان رسمی در صورت تعیین قیمت باال برای موضوع واگذاری -به خصوص در واگذاریهای دولتی -به احتمال کمتری در

معرض شائبه تبانی با خریداران قرار دارند و لذا تمایل بیشتری به تعیین قیمت باال دارند .ثانیاً ارزشگذاری از سوی کارشناسان رسمی بهویژه

در رابطه با بنگاهها عمدتاً متکی بر روشهای سنتی است که تأکید زیادی بر داراییهای فیزیکی دارند .این روشها معموالً در اقتصاد ایران
که بخش بزرگی از بنگاهها دارای داراییهای فیزیکی زیاد هستند ،اما به دلیل محیط نامساعد کسب و کار و یا مدیریت ناصحیح و غیربهینه،

قادر به سودآوری نیستند ،منجر به تخمین بیش از حد ارزش بنگاه خواهد شد .به عنوان نمونه ،در ارزشگذاری شرکتهایی نظیر ایران خودرو

و سایپا ،در صورت ارزشگذاری مبتنی بر داراییهای فیزیکی ،ارزش این بنگاهها بسیار باالتر از ارزش بازار آنها در بورس برآورد خواهد شد،
زیرا این بنگاهها حجم وسیعی از داراییهای ارزشمند ،از جمله زمین را مالک هستند ،اما ناکارایی این بنگاهها و عدم امکان تغییر کاربری
در بخش وسیعی از این داراییها ،عمالً به این معناست که ارزش این شرکتها کمتر از ارزش داراییهای آنهاست.

بنابراین الزم است در فرآیند واگذاری به این موضوع دقت ویژهای شود .یک پیشنهاد میتواند استفاده از نهادهای مالی مستقل اما آشنا

به تکنیکهای روز ارزشگذاری ،همچون شرکتهای تأمین سرمایه ،باشد که ضمن حفظ بیطرفی و استقالل ،از تکنیکهای روز ارزشگذاری
همچون جریانهای نقدی تنزیلشده  ۲استفاده میکنند.

عدم دسترسی به
اطالعات

چالشهای
مربوط به
خریدار
ساختار انگیزشی
کارشناسان رسمی

عدم بررسی و
قیمتگذاری جدی

شکل  .۲چالشهای مربوط به خریدار در واگذاری اموال مازاد بانکها

۱

اگرچه همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،در هر صورت به صورت طبیعی فروشنده تنها در صورتی اقدام به فسخ قرارداد با خریدار اول میکند که قیمت پیشنهادی

خریدار دوم حداقل پوشش دهنده هزینه فسخ باشد و لذا عمالً خریدار دوم این هزینه را به صورت غیرمستقیم پرداخت خواهد کرد.

)Discounted Cash Flow (DCF
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تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد

 ۳.5سایر چالشها

عالوه بر چالشهای اشاره شده در واگذاری اموال مازاد ،بانکها با چالشهایی دیگری نیز روبرو هستند که باعث شده این واگذاریها به
سرانجامی نرسیده و کماکان این معضل پابرجا باشد که میتوان بهطور خالصه به موارد زیر اشاره کرد:
الف) وجود معارض برای بخش زیادی از امالک مازاد بانکها

در حال حاضر بخش زیادی از امالک مازاد بانکها ،به دالیل مختلف دارای معارض هستند .طبیعی است که اگر امالک مازاد بانکها که
برای واگذاری به مزایده گذاشته میشوند ،مشکالت حقوقی و دردسرهای متصرف و معارض داشته باشد ،تمایلی برای خرید این اموال

وجود نخواهد داشت .از این رو بانکها باید در گام نخست در صدد برطرف کردن این مشکالت برآیند.
ب) کسادی بازار امالک و کسب و کارها در برخی مقاطع زمانی

در چند سال اخیر با توجه به تحریمها و مشکالت آن ،تقاضا برای سرمایهگذاری در اقتصاد آن هم از طرف بخش خصوصی بسیار کاهش
پیدا کرده است .از این رو طبیعی است که فروش بنگاههای تولیدی مخصوصاً غیربورسی در این شرایط دشوار باشد .همچنین با وجود اینکه

قیمت امالک و مسکن در دو سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما خرید و فروش در این بازار در برخی بازهها به قدری کم بوده که
نمیتوان امیدی به واگذاری امالک مازاد بانکها در این شرایط داشت .البته این مشکل برای امالک بزرگتر و سنگینتر بانکها که باید
مشتریان خاصی داشته باشد بیشتر نیز هست.

 ۶بررسی روشهای پیشنهادی واگذاری

همانطور که اشاره شد واگذاری داراییهای مازاد بانک دارای چالشهای گوناگونی از ابعاد مختلف است که برطرف کردن این چالشها

نیازمند سیاستگذاری و ارائه راهکارهای همهجانبه خواهد بود .یکی از ابعاد راهکارهای قابل ارائه برای حل چالشهای واگذاری بانکها
بیشک ارائه روشهای مناسب واگذاری داراییها خواهد بود .عالوه بر روشهایی که هماکنون وجود دارد و عمدتاً متکی بر مزایده خارج
از سیستم بازار سرمایه بوده است ،میتوان با بهرهگیری از امکانات بازار سرمایه روشهای بدیعی برای واگذاری این داراییها ارائه کرد .در

ادامه برخی از راهکارهای مناسب برای این امر تشریح خواهد شد.

 ۱.۶واگذاری از طریق صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله ()ETF

دولت به واسطه مجوزی که در قالب بند الف تبصره  ۲قانون بودجه سال ( ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی )۱۳۹۸ ،دریافت

کرده است اقدام به عرضه سهام برخی شرکتهای خود در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله ( )ETFبا مدیریت غیرفعال نموده

است .در این راهکار سه صندوق سرمایهگذاری تشکیل میشود که دارایی آنها مشخص و سهامی است که دولت در شرکتهای پذیرفته

شده در بورس دارا میباشد .صندوقهای قابل معامله دو نوع واحد سرمایهگذاری ممتاز و واحد سرمایهگذاری عادی دارند که دارنده سهام
سرمایهگذاری ممتاز تصمیمگیرنده در صندوق خواهد بود و دارنده واحد سرمایهگذاری عادی حق رأی در صندوق ندارد .در واقع دولت با

پذیره نویسی واحدهای سرمایهگذاری عادی این صندوقها مالکیت سهام شرکتهایی که در اختیار دارد را بهطور غیرمستقیم و به واسطه
صندوق واگذار کرده ولی مدیریت آنها را (به واسطه اینکه واحدهای سرمایهگذار ممتاز صندوق در اختیار خودش بوده و بدون تأیید هیئت

وزیران قابل انتقال نیست) ،در اختیار دارد .با توجه به مزایا و معایبی که این نوع واگذاری دارد ،در این بخش قابلیت این ساختار در واگذاری
اموال مازاد بانکها از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) داراییهای موجود در پرتفوی

بر اساس ماده  ۱۹اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال ،ترکیب داراییهای صندوق شامل اوراق بهاداری
است که در قالب یک سبد مشخص از سهام متعلق به واگذارکننده (در اینجا دولت) تأمین میشود (سازمان بورس و اوراق بهادار.)۱۳۹۹ ،
از این رو مشخص میشود که امالک مازاد بانکها را نمیتوان به طور مستقیم در این قالب واگذار کرد .ولی میتوان امالک را به تملک

یک شرکت فرعی درآورد و سهام آن شرکت را واگذار کرد.

نکته بعدی در این خصوص اینکه بر اساس ماده  ۱۴اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال ،ارزش خالص

دارایی هر واحد سرمایهگذاری در روزهای معامالتی در هر دو دقیقه یکبار باید محاسبه شود (سازمان بورس و اوراق بهادار ،)۱۳۹۹ ،هر چند

این نکته برای همه انواع صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله صدق میکند .از این رو باید سهام شرکتهایی به عنوان دارایی در این صندوقها
نگهداری شود که بتوان ارزش سهام آنها را در هر دو دقیقه به روز کرد .از این رو سهام شرکتهایی به عنوان دارایی در صندوقها میتواند قرار

بگیرد که در بازار سهام پذیرفته شده باشد و قیمت سهام آنها در بورس یا فرابورس بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شود .از این رو بخش
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قابل توجهی از اموال مازاد بانکها که در قالب سهام شرکتهای غیر بورسی هستند نیز نمیتواند به صورت مستقیم از این طریق واگذار شود.

راه حل رفع این مشکل نیز این خواهد بود که شرکتهای غیربورسی بانکها در بورس یا فرابورس پذیرفته شوند و درصد کمی از سهام آنها
برای کشف قیمت در بازار عرضه به صورت خرد عرضه شود و سپس مابقی سهام این شرکتها در این قالب واگذار گردد.
ب) مدیریت و مالکیت

تصمیمگیریها در خصوص صندوق به عهده مجمع و مدیر صندوق (که مدیر صندوق نیز توسط مجمع تعیین میشود) است .تنها دارندگان

واحدهای سرمایهگذاری ممتاز حق رأی در مجمع صندوق دارند و واحدهای سرمایهگذاری عادی حق رأی ندارند .این تفکیک واحدهای
سرمایهگذاری به ممتاز و عادی امکان مجزا کردن مالکیت از مدیریت را ایجاد میکند .در واقع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی مالک
داراییهای صندوق و جریان درآمدی ناشی از آن هستند ،اما در خصوص نحوه مدیریت داراییها و صندوق دارندگان سهام ممتاز (به طور

غیر مستقیم و از طریق قدرت مجمع صندوق) تصمیمگیری میکنند .البته در صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله معمولی امکان انتقال
واحدهای سرمایهگذاری ممتاز (با تأیید سازمان بورس) امکان پذیر است .اما صندوقهای با مدیریت غیر فعالی که دولت از آن استفاده
میکند ،انتقال واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تنها پس از تأیید در هیئت وزیران امکان پذیر خواهد بود .از این رو واگذاری از طریق
صندوقهای سرمایهگذای قابل معامله این امکان را برای بانکها ایجاد میکند که مدیریت بنگاهها را با وجود فروش آن حفظ کند .این ویژگی

برای واگذاری آن گروه از بنگاهها که در خط کسبوکار بانکها به صورت غیرمستقیم دخیل است و نحوه عملکرد و مدیریت آن بنگاهها اثر

مستقیمی بر بانک دارد میتواند مفید باشد .به این دلیل که با واگذاری سهام این شرکتها در قالب صندوق قابل معامله و خریداری سهام
ممتاز صندوق توسط بانک ،هم دارایی بانکها آزاد میشود و هم مدیریت این بنگاهها تحت نظر بانک خواهد بود.

البته تفکیک مالکیت از مدیریت بنگاههای واگذار شده با توجه به اینکه حاکمیت شرکتی در آن بنگاه را تضعیف میکند ،میتواند کارایی

و عملکرد بنگاهها را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد .در واقع زمانی که تصمیمگیر برای یک بنگاه مالک اصلی بنگاه نیست ،ممکن

است اهدافی غیر از منافع خود بنگاه را دنبال کند و از این منظر ممکن است اینگونه بنگاهها را به سمت ورشکستگی سوق دهد .از این رو
اگر در واگذاریها عملکرد و کارایی بنگاههای واگذار شده مدنظر باشد ،نمیتوان این ساختار واگذاری (از طریق صندوق قابل معامله) را
ساختاری مطلوب دانست.

ج) بازارگردانی

بر اساس اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله متعارف ،ارکان صندوق متشکل از مجمع صندوق ،مدیر صندوق،
متولی صندوق ،بازارگردان و حسابرس است .در این صندوق ،صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری به عهده بازارگردان است .بازارگردان

بر اساس امیدنامه متعهد است برای اینکه قیمت واحدهای سرمایهگذاری صندوق را نزدیک ارزش فعلی خالص )NAV( ۱صندوق نگه

دارد ،مبلغ حداقلی در روز معامله انجام دهد .با توجه یه اینکه این صندوقها دارای سرمایه متغیر هستند زمانی که عرضه واحدهای

سرمایهگذاری در بازار بیش از حد میشود بازارگردان درخواست ابطال واحدهای سرمایهگذاری را به مدیر میدهد و مدیر صندوق موظف

است ظرف مدت مشخصی از وجه نقدی که صندوق نگه داری میکند برای ابطال واحدها پرداخت کند ،زمانی که وجه نقد کافی برای ابطال

وجود نداشته باشد ،مدیر صندوق موظف است که بخشی از داراییها (سهام و اوراق) را بفروشد و این کار باعث کاهش سرمایه صندوق

میشود .برای این نوع صندوقها حداقل و حداکثر واحد سرمایهگذاری تعیین میشود که باید صندوق در آن بازه فعال باشد (سازمان بورس

و اوراق بهادار.)۱۳۹۹ ،
تفاوتی که صندوق قابل معامله با مدیریت غیرفعال با صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله متعارف دارد ،این است که این صندوق
رکن بازارگردان ندارد .از این رو وظیفه بازارگردانی بر عهده مدیر صندوق است .اما نکتهای که بازارگردانی در این نوع صندوق را با مشکل

مواجه میکند ،نبود رکن بازارگردانی نیست ،بلکه نبودن ابزار کافی برای بازارگردانی است .بر اساس مستندات ،مدیر صندوق میتواند 5
درصد از وجوه جمعآوری شده از پذیرهنویسی را بهصورت وجه نقد نگهداری کند و در صورت لزوم از آن برای بازخرید واحدهای

سرمایهگذاری استفاده کند .در صورتی که فشار عرضه در فروش واحدهای صندوق به هر دلیلی باال باشد ،برخالف صندوقهای قابل معامله

متعارف که میتوانند هنگام کمبود وجه نقد ،داراییهای خود را بفروشند و واحدهای سرمایهگذاری را بازخرید کنند ،در این صندوقها (با
مدیریت غیرفعال) این امکان فراهم نیست و صندوقها نمیتوانند دارایی خود را بفروشند .لذا ممکن است در شرایطی که فشار عرضه

واحدهای سرمایهگذاری بیش از حد باشد ،کاهش شدیدی در قیمت آنها اتفاق بیفتد و یا نقدشوندگی آنها دچار مشکل شود (سازمان بورس
و اوراق بهادار.)۱۳۹۹ ،

)Net asset value (NAV
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تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
د) طبقهبندی پرتفوی صندوقها

بهطور کلی صندوقهای سرمایهگذاری با توجه به رشتههای مورد عالقه برای سرمایهگذاری ،اهداف و درجه پذیرش ریسک با یکدگر
متفاوتاند و همین امر باعث میشود که صندوقهای مختلف ،بازدهیها و ریسکهای متفاوتی داشته باشند و هر صندوق سرمایهگذار را

با توجه به درجه ریسکپذیریاش جذب کند .از این رو قبل از اینکه صندوقی بخواهد شکل بگیرد ،ویژگیهای پرتفوی آن باید تعیین شود.
مانند اینکه گفته شود این صندوق با تمرکز بر صنعت پتروشیمی فعالیت میکند و آستانه پذیرش ریسک باالیی نیز دارد .این طبقهبندی کمک

میکند که حوزه ریسکپذیری و رشته فعالیتهایی که صندوق در آن سرمایه گذاری میکند ،مشخص گردد و همین امر باعث میشود که
سرمایهگذاران مختلف با توجه به درجه ریسکپذیری و عالئق سرمایهگذاری خود اقدام به انتخاب صندوق برای سرمایهگذاری کنند .از این
رو زمانی که بحث واگذارای داراییهای مازاد بانکها در قالب صندوق مطرح میشود ،داراییهای مازاد بانکها باید حداقل از دو بعد

تقسیمبندی شوند؛ حوزه فعالیت و سطح ریسک.

همانطور که گفته شده ،میتوان امالک مازاد بانکها را نیز در قالب شرکتهایی تعریف کرد و بر اساس آن صندوقهایی که در زمین و

ساختمان تعریف میشوند سهام این شرکتها را داشته باشند .این کار در واگذاری دولت نیز انجام شد و مقرر شد سهامی که به دنبال

واگذاری آنها بود را بر اساس حوزه فعالیت بنگاهها در سه صندوق واسطهگری مالی ،خودروسازی و صنایع فلزی و صنایع پاالیش نفت و
پتروشیمی عرضه نماید .به نظر میرسد با توجه به تنوع داراییهای بانکها برای واگذاری از طریق صندوق ،حتما باید طبقهبندی داراییها
بر اساس رشته فعالیت صورت گیرد.

داراییها عالوه بر حوزه فعالیت باید بر اساس ریسکشان نیز طبقهبندی شوند .اوراق بهادار مانند اوراق قرضه بر اساس اینکه از طرف

چه ناشری منتشر شده رتبه بندی میشوند و ریسک آنها مشخص میشود و بر همان اساس نرخ آن تعیین میشود .بنگاههایی که بانکها

مالک آنها هستند نیز با توجه به سابقه ،عملکرد و حوزه فعالیت ریسکهای مالی متفاوتی دارند .از این رو میتوان صندوقها را بر اساس

سطح ریسکی که داراییهای پرتفوی آن صندوقها دارند ،طبقهبندی کرد .این طبقهبندی این امکان را میدهد که سرمایهگذاران با طیف
ریسکپذیری مختلف جذب صندوقهای با سطوح ریسک پذیری متناسب شده و جذابیت صندوقها بیشتر خواهد شد.

 ۲.۶واگذاری از طریق تشکیل شرکت مدیریت دارایی ()AMC

شرکت مدیریت دارایی ( )AMCبا هدف جمعآوری داراییهای غیرجاری از بانکها و مدیریت آنها به صورت متمرکز راهاندازی میشود.

اینگونه شرکتها دو نوع دارند :نوع اول شرکتهایی که در چهارچوب قوانین و مقررات بانکی به تجدید ساختار ،فروش دارایی و نقدکردن

داراییهای بانکها و بدهکاران بانکی ورشکسته میپردازند و در آنها هیچگونه خرید و فروش دیون و مطالبات بانکی صورت نمیگیرد .نوع
دوم ،شرکتهایی هستند که مطالبات غیرجاری و دیگر داراییهای غیرنقدشونده را خریداری میکنند و به منظور حل و فصل مطالبات ،به
انتشار اوراق بدهی دارای تضمین دولتی میپردازند.

در این میان ،تشکیل شرکت مدیریت دارایی به عنوان یکی از مهمترین رویکردها جهت حل و فصل مشکل داراییهای بد بانکی

(مطالبات غیرجاری و داراییهای منجمد) در کشورهای مختلف تجربه شده است .ارزیابی شرایط محیطی و داخلی شبکه بانکی کشور
مبتنی بر تجربه کشورهای مختلف در حوزه اصالح ساختار مالی بانکها ،رویکرد تشکیل شرکت مدیریت دارایی برای حل مشکل

داراییهای بد ۱بانکی در ایران را ،به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت اموال مازاد بانک ها و کاهش مشکل داراییهای منجمد بانکی
قابل طرح مینماید.

از آنجا که عموم تجربههای موفق تأسیس شرکتهای مدیریت دارایی جهت حل و فصل مشکل داراییهای منجمد بانکی با حمایتهای

نهادهای حاکمیتی کشورها به ثمر نشسته است و همچنین با توجه به این موضوع که مشکل اموال مازاد بانکی در ایران ،مشکلی نسبتاً فراگیر

در شبکه بانکی کشور بوده و صرفاً مختص یک یا چند بانک خاص نیست ،چنین شرکتی باید با حمایت ،مشارکت و نظارت نهادهای

حاکمیتی اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی و شبکه بانكی كشور تشکیل شود .این شرکت میتواند سازوکار الزم جهت

حل و فصل مشکل اموال مازاد بانکهای کشور را فراهم نماید.
برخی از مهمترین مزایای تشکیل شرکت مدیریت دارایی در شبکه بانکی کشور عبارتند از:
• مدیریت اموال مازاد بانکی به صورت تخصصیتر
• تمرکز بیشتر بر وظیفه تجدید ساختار بانکی

• امکان اصالح ساختار ترازنامه کلیه بانکهای دارای مشکل به صورت متمرکز
Bad assets
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پژوهشکدٔه پولی و بانکی
• افزایش حمایت حاکمیتی و قانونی از فرآیند تجدید ساختار بانکی

• عدم بروز چالش تعارض منافع در بانکها
به منظور تشکیل «شرکت مدیریت دارایی» ،برخی از مهمترین مولفهها که باید مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند از :نوع مالکیت ،ساختار

حقوقی ،اهداف اصلی ،سازوکار تامین مالی ،ساختار حاکمیت ،طول عمر شرکت ،نوع انتقال داراییها ،قوانین و مقررات الزم ،اختیارات
قانونی خاص ،مطالبات واجد شرایط و الزامات افشا.

شایان ذکر است تجربه تشکیل یک شرکت برای مدیریت اموال مازاد بانکها در سالهای گذشته وجود دارد .در واقع «شرکت فروش
اموال مازاد بانک ها (فام)» بر اساس مصوبه هیئت وزیران و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی

ایران و مشارکت و سهم  ۱0بانک دولتی کشور در تاریخ  ۱۳۸7/۹/۳فعالیت خود را آغاز نموده است .این شرکت تالش کرده تا با بهره
گیری از متخصصان در زمینههای مختلف ملکی از جمله کارشناسی (توسط کارشناسان رسمی دادگستری) ،آمادهسازی ،اخذ استعالمات،

بازاریابی ،برگزاری مزایده (با شرایط نقد و اقساط) ،عقد قرارداد ،تحویل ملک ،تهیه مقدمات انتقال سند و نهایتاً انتقال سند به نام

خریداران ،تا حدی وظیفه فروش اموال مازاد بانکها را بر عهده گیرد.

از آنجا که این شرکت تنها مجوز فروش امالک بانکی را داشت ،نمیتوانست در حوزه سایر اموال غیرمنقول و نیز اموال منقول بانکی

فعالیت کند .از این رو تالش کرد تا با اصالح اساسنامه خود ،فروش اموال مازاد متعلق به تمام اشخاص حقوقی ،دولتی ،غیردولتی،

سازمانها ،نهادها ،شرکتها و  ...را نیز انجام دهد.

فلسفه وجودی این شرکت ،ساماندهی داراییهای مازاد بانکهای دولتی بهخصوص در اموال تملیکی و ملکی بوده است .هرچند بنا بر آن

بوده که تمام بانکها به صورت فعال وارد این مزایدهها شوند و داراییهای مازاد خود را از طریق آن عرضه کنند ،ولی متاسفانه به دالیل مختلف
از جمله خودداری بانکها از معرفی اموال مازاد ،عدم تمرکز و انسجام درونی بانکها ،رکود مسکن و  ...این امر در سطح مطلوب تحقق

نیافت .حتی بعد از راهاندازی این شرکت ،برخی از بانکهای تازه خصوصی شده خود را مکلف به شرکت در فروش امالک مازاد ندیدند.
بنابراین در صورت استفاده از راهکار «شرکت مدیریت دارایی» باید ساختار و ارکان آن به گونهای طراحی و اجرا شود که مشکالت
پیشین به حداقل برسد و از مزایای این نوع شرکتها به بهترین وجه استفاده شود .شایان ذکر است تشکیل این شرکت میتواند ضمن فروش
اموال مازاد بانکها ،در ساماندهی مطالبات غیرجاری و سالمسازی ترازنامه بانکها نیز مورد استفاده قرار گیرد ،کما اینکه در بسیاری موارد،

انگیزه اصلی از تشکیل این نوع شرکتها ،ساماندهی مطالبات غیرجاری بانکها است.

 ۳.۶صندوقهای زمین و ساختمان ۱و صندوق امالک و مستغالت

۲

صندوق زمین و ساختمان و صندوق امالک و مستغالت میتوانند در جهت حل مشکل واگذاری امالک مازاد بانکها موثر باشند .امیدنامه

و اساسنامه صندوق زمین و ساختمان مدتها در سازمان بورس و اوراق بهادار به رسمیت شناخته شده ولی صندوقهای امالک و مستغالت

هنوز در کشور وجود ندارد و الزم است که زیرساختهای آن فراهم شود.

الف) صندوق زمین و ساختمان
موضوع فعالیت صندوق زمین و ساختمان ،جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران و ساخت پروژه ساختمانی از محل منابع سرمایهگذاران صندوق است

که در پایان عمر صندوق واحدهای ساختمانی پروژه یادشده به فروش رفته و درنهایت عواید ناشی از آن میان سرمایهگذاران تقسیم میگردد .ارکان

این صندوقها عبارتند از :مجمع صندوق ،مدیر صندوق ،مدیر ساخت ،ناظر ،متولی ،متعهد پذیره نویسی ،بازارگردان ،حسابرس و هیات مدیره.

هدف اعضای ارکان این است که با تکیه بر دانش خود ،سرمایه جمع شده از سرمایهگذاران را در بهترین پروژههای عمرانی سرمایه گذاری کنند ،تا
سود حاصل از آن حداکثر شود .در سال  ۱۳۸7امیدنامه و اساسنامه صندوقهای زمین و ساختمان (سازمان بورس و اوراق بهادار)۱۳۸7 ،

تصویب شد و در سالهای اخیر نیز مورد بازبینی و اصالح قرار گرفته است ،اما مورد اقبال قرار نگرفته است.

از این صندوقها میتوان در واگذاری امالک مازاد بانک و به طور خاص زمینهای تحت تملک بانکها استفاده کرد .زمینهایی که در

تملک بانکها هستند و امالک ساخت و ساز در آنها وجود دارد از طرف بانک به صندوق منتقل میشود و به ازای آن واحدهای سرمایهگذاری
صندوق به بانک اعطا خواهد شد .سپس مبالغ مورد نیاز برای ساخت و ساز از طریق بازار سرمایه جمعآوری میشود .بانک میتواند به مرور
زمان واحدهای سرمایهگذاری خود را در طول انجام پروژه به فروش برساند .این روش باعث میشود که نقدشوندگی امالک بانکها بیشتر
شود و امکان واگذاری آنها نیز فراهم شود.

۶۹

Construction Fund

1

)Real Estate Investment Trusts (REITs

2

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
ب) صندوق امالک و مستغالت

در این ساختار مالی که در بازارهای مالی بینالمللی نیز مورد استفاده قرار میگیرد وجوه جمعآوری شده در صندوق به معامالت امالک و
مستغالت اختصاص مییابد و سود سرمایهگذاری از محل معامالت و درآمدهای اجاره داراییهای ملکی تحت مدیریت صندوق حاصل

میشود .الزم به ذکر است که صندوقهای امالک و مستغالت ( )REITsبا صندوقهای زمین و ساختمان متفاوت است .گرچه هنوز
صندوقهای امالک و مستغالت در سازمان بورس اوراق بهادار نهایی نشده و چنین صندوقهایی به طور رسمی در بازار کشور تعریف

نشده است ،اما معرفی و نهایی کردن ساختار قانونی این صندوقها از اقدامات در دست انجام سازمان است و باید منتظر بود که در آینده
نزدیک این ساختار معرفی شود.
این صندوقها میتوانند در واگذاری امالک مازاد بانکها کمک قابل توجهی داشته باشد .بانکها میتوانند آپارتمانها و امالک مسکونی،

تجاری یا اداری خود را به این صندوق منتقل کنند و در ازای آن واحدهای سرمایهگذاری دریافت کنند .صندوق میتواند با خرید و فروش
این امالک یا اجاره دادن آنها سود کسب کند .بانک نیز ضمن منتفع شدن از سود صندوق هر زمان که نیاز به واگذاری داشت میتواند

واحدهای سرمایهگذاری خود را در بازار به فروش برساند .با توجه به تجمیع امالک و مستغالت در یک صندوق و امکان پیگیری بهتر
مشکالت حقوقی احتمالی امالک در قالب صندوق میتوان گفت که این ساختار میتواند به حل مشکالت کنونی در مسیر واگذاری امالک

مازاد بانکها کمک نماید.

 ۴.۶سایر روشهای واگذاری

روشهای متعددی برای واگذاری دارایی مازاد بانکها میتوان در نظر گرفت .با توجه به اینکه داراییهای مازاد بانکها طیف وسیعی از
داراییها از بازارهای مختلف را شامل میشود که از طرق مختلف بدست آمده است .از این رو روشهای واگذاری منحصر به یک یا دو
روش نخواهد بود و با توجه به نوع دارایی میتوان روش متناسب را ارائه کرد .در زیر به سه روش مبتنی بر ابزار بازار سرمایه اشاره میشود.

الف) واگذاری بلوکی اموال مازاد

بانکها میتوانند سهام شرکتهای تحت تملک خود را به صورت بلوکی واگذار کنند .در این روش که از طریق مزایده در بستر بورس یا

خارج از بورس صورت میگیرد ،بانکها  nدرصد از سهام یک شرکت را به صورت یکجا به مزایده میگذارند .مهمترین ویژگی این روش

این است که با توجه به اینکه درصد باالی مالکیت سهام شرکت ها حق مدیریتی نیز به همراه دارد ،قیمت در این روش بهگونهای تعیین
میشود که عالوه بر در نظر گرفتن ارزش سهام  ،مبلغی نیز به عنوان حق مدیریت لحاظ میشود .لذا قیمت در این روش بیشتر از قیمت

سهام در بازار خواهد بود .البته مشکالت نظارتی در خصوص بررسی اهلیت خریدار از سوی نهادهای نظارتی از موانع این روش بهحساب
میآيد .همچنین با توجه به عمده بودن مبلغ ،جامعه خریداران بالقوه نیز محدود خواهد بود .اگر بانکها میخواهند که واگذاری بلوکی
سهام از طریق بازار سرمایه صورت گیرد ،باید شرکتی که به دنبال واگذاری آن هستند در بورس یا فرابورس پذیرفته شده باشد.

ب) واگذاری خرد اموال مازاد

با توجه به گسترش قابل توجه بازار سهام در سال اخیر میتوان عرضه خرد سهام شرکتها در بازار بورس و فرابورس را یکی از روشهای
واگذاری سهام متعلق به بانکها درنظر گرفت .البته این روش برای حالتهایی کاربرد خواهد داشت که بانکها مالکیت درصد قابل توجهی
از سهام را در اختیار نداشته باشند .در دسترس بودن این روش از مزیتهای آن و عدم امکان فروش سهام عمده از محدودیتهای این روش

به حساب میآید.

ج) عرضه اموال غیرمنقول در بورس

یکی از اهداف راهاندازی بازار فرعی بورس کاالی ایران ،معامله اموال غیرمنقول بوده است .اگرچه هنوز به صورت عملی این هدف محقق

نشده است ولی به نظر میرسد که زیرساختهای آن فراهم باشد .لذا میتوان از این بستر برای واگذاری امالک مازاد بانکها بهره برد.
اگرچه برخی شرایط پذیرش در بازار فرعی مانند مشاع نبودن مال میتواند محدودیتی برای این روش به حساب بیاید ولی باتوجه به عدم
تمرکز و عدم تقارن اطالعات در بازار امالک و مستغالت ،راهاندازی چنین بازاری میتواند فرایند واگذاری امالک بانکها را تسریع و
تسهیل کند .البته بحثهای در خصوص راهاندازی بورس مستقل امالک و مسکن نیز مطرح است که در این صورت واگذاری در این بستر

راحتتر خواهد بود.
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توان وامدهی بانکها که محور اصلی تامین مالی در کشور هستند اهمیت زیادی برای سیاستگذار اقتصادی دارد زیرا کاهش توان وامدهی

سیستم بانکی میتواند نظام تأمین مالی را با اختالل همراه نماید .یکی از معضالت بانکها که به قدرت تسهیالتدهی بانکها آسیب وارد
کرده ،ترکیب دارایی بانکهاست .بخش قابل توجهی از داراییهای بانکها بهجای اینکه در گردش تسهیالتدهی قرار بگیرد در فرآیند

مالکیت اموال منقول و منقول قرار گرفته است .این وضعیت داراییها معلول دالیل مختلف است .اما در مجموع میتوان گفت که تملک
بخشی از این داراییها به صورت ارادی توسط بانکها صورت گرفته است و بخشی نیز به صورت غیرارادی و در ازای بدهیها و تسهیالت
نکول شده (که بدهیهای بخشهای دولتی و حکومتی نیز در آن قابل توجه است) به تملک بانکها در آمده است .به منظور چابکسازی

ترازنامه بانکها و افزایش قدرت تسهیالتدهی سیستم بانکی الزم است که راهکاری برای واگذاری و فروش داراییهای مازاد بانکها در

نظر گرفته شود .مسئله واگذاری اموال مازاد بانکها از سال  ۱۳۸۶با تصویب آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور بانکها شروع
شد و در سال  ۱۳۸7با تاسیس شرکت فروش اموال مازاد بانکها ادامه پیدا کرد .اما تا سال  ۱۳۹۴که قانون رفع موانع تولید ابالغ شد و
در آن بانکها ملزم به واگذاری شدند ،عمال عملکرد قابل قبولی در این حوزه اتفاق نیفتاد .مهمترین نقطه عطف اقدامات اجرایی در راستای
رفع معضل اموال مازاد بانکها تصویب و اجرای قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بود که در سال ۱۳۹۴

ابالغ شد و بانکها را مکلف کرده که اموال مازاد خود را در سه سال واگذار کنند .اگرچه این قانون بهطور کامل اجرا نشد و بانکها تمام
تعهدات خود را انجام ندادند اما ابالغ این قانون توانست سرعت واگذاریهای اموال مازاد بانکها را چند برابر کند .در راستای اجرای این
قانون دولت در سال  ۱۳۹۹دستورالعمل نحوهی واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری را ابالغ کرد .برنامهریزی در جهت کاهش تعداد

شعبهها و ادغام بانکها ،تقویت حاکمیت شرکتی در بانکهاو استفاده از بسترهای کارآمد مانند بورس کاال برای واگذاری اموال مازاد از

جمله اقدامات سازنده ای بوده است که دولت در راستای مدیریت و واگذاری اموال مازاد بانکها در سالهای اخیر به آنها پرداخته است.
ایجاد محدودیتها و سختگیریها توسط دستگاههای نظارتی ،ریسک مشکالت حقوقی برای مدیران ،عدم شفافیت در تعریف

مسئولیتها و عدم رغبت مدیران بانکها در واگذاریها مهمترین چالشهای واگذاریهای داراییهای مازاد بانکها از جنبه فروشنده است.

همچنین عدم دسترسی مناسب خریداران به اطالعات مربوط به واگذاریها ،عدم تمایل خریداران به پذیرش ریسک خرید این اموال و
ساختار انگیزشی نامناسب در ارزشگذاری از چالشهای سمت خریدار این واگذاریها است .عالوه بر این چالشها تصمیم ارادی بانکها
برای نگهداری داراییها به جای وامدهی از عوامل مهم تجمیع داراییها در بانکها شده است .بانکها به واسطه ریسک باالی نکول و
بازدهی پایین نسبت به ریسک (به واسطه تعیین دستوری نرخ سود) نگهداری داراییهای دیگر را بر وارد کردن نقدینگی در وامدهی ترجیح
میدهند و از این رو یکی از چالشهای واگذاریها عدم همکاری مناسب بانکها در این فرآیند به دالیل فوقالذکر است.

اگرچه برای ادامه موفقیت آمیز پاالیش داراییهای بانکها و واگذاری داراییهای مازاد بانکها نیاز به سیاستگذاری همه جانبه
وجود دارد تا بتوان با طراحی سازوکارهای انگیزشی مناسب بر چالشها فائق آمد ،اما یکی از مهمترین راهکارها برای کارامدی در فرآیند

واگذاری اصالح و ارتقای روشهای واگذاری است .از این رو پیشنهادات زیر در راستای بهبود روشهای واگذاری دارایی مازاد بانکها
قابل طرح است:

 .۱روشهای متناسب با نوع دارایی
اولین نکتهای که در واگذاری داراییها باید توجه کرد این است که داراییهای مازاد بانکها همگن و یکسان نیستند که بتوان یک روش بهینه

برای واگذاری تمام آنها معرفی کرد .از این رو بر حسب نوع دارایی و ویژگیها میتوان آنها را طبقهبندی کرد و برای هر نوع دارایی روش
متناسب را معرفی کرد .به عنوان نمونه روش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول با توجه به ماهیت گوناگونی که دارند باید تفاوت داشته

باشد .واگذاری داراییهای مالی مانند سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی از طریق ابزارهای بازار سرمایه مانند صندوقهای سرمایهگذاری
میتواند راهحل مناسبی باشد .در حالی که واگذاری امالک و داراییهای غیرمنقول بانکها راههای متفاوتی را میطلبد .البته تجمیع این

داراییها در یک شرکت و سپس واگذاری آن شرکت از طریق بورس میتواند یکی از راهحلها باشد .در غیر اینصورت مزایده و حراج اموال

چه از سامانههای متصل به بازار سرمایه و یا خارج از آن میتواند راهحل دیگر واگذاری داراییهای مالی باشد .عالوه بر منقول و غیرمنقول
بودن داراییها ویژگیهای دیگری مانند نوع تملک دارایی توسط بانک ،داشتن یا نداشتن شریک در دارایی ،پذیرفته بودن یا نبودن سهام
شرکتهای تحت تملک ،درصد مالکیت و اندازه دارایی از ویژگیهایی است که تغییر آنها میتواند روش مناسب برای واگذاری را تغییر

دهد .از این رو برای روش واگذاریها نمیتوان یک نسخه واحد پیچید و باید روش واگذاریها متناسب با نوع دارایی باشد .همچنین الزم
است به منظور بهبود سازوکار واگذاری اموال مازاد ،دستورالعملهای مشخصی از سوی مقام ناظر برای روند قیمتگذاری و عرضه اموال،
شیوه مذاکره و مانند آن تدوین شود.
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 .۲واگذاری از طریق صندوقهای سرمایهگذاری

یکی از راهکارهای واگذاری سهام بانکها از طریق تشکیل یک صندوق قابل مبادله در بورس و فروش آن صندوق خواهد بود .مهمترین

ویژگی این نوع واگذاری این است که مالکیت این شرکتها از بانکها گرفته میشود ،ولی بانکها میتوانند همچنان مدیریت آنها را در
اختیار داشته باشند .این ویژگی شاید برای برخی شرکت هایی که مدیریت و نحوه عملکرد آن بر روی کارکردهای بانک اثر مستقیم میگذارد
راهحل مناسبی باشد اما در کل تفکیک مالکیت از مدیریت باعث تضعیف اصول حاکمیت شرکتی شده و میتواند عملکرد شرکتهای
واگذار شده را به شکل منفی تحت تاثیر قرار دهد .امکان تجمیع و طبقه بندی داراییها بر حسب ریسک و صنعت از دیگر ویژگیهای

واگذاری از طریق این صندوقها است که میتواند این روش را جذابتر کند.

البته واگذاری داراییها از طریق این صندوقها برای سهام شرکتهایی است که در بورس پذیرفته شدهاند و از این رو سایر داراییها
مانند اموال غیرمنقول و یا سهام شرکتهای غیربورسی قابلیت واگذاری در ساختار فعلی را ندارد .از این رو اگر شرکت غیربورسی بخواهد

از این طریق واگذار شود نخست باید بخشی از سهام آن برای کشف قیمت در بورس عرضه شود و سپس مابقی سهام در قالب صندوق
واگذار شود .البته سهام خرد و غیر مدیریتی بانکها (که بانکها درصد کمی از از سهام آن شرکتها را دارند) میتواند از طرق دیگر مانند
عرضه مستقیم بلوکی و خرد در بازار نیز واگذار گردد.

یکی از چالشهای واگذاری از طریق صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال نوع بازارگردانی آن است .چون یکی از

راههای تامین نقدینگی برای این صندوقها فروش داراییها است که اگر قرار باشد این امکان برای مدیر صندوق وجود نداشته باشد ،ابزار

الزم برای بازارگردانی این صندوقها وجود نخواهد داشت .البته واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه بانکی از طریق ایجاد انواع دیگر
صندوقهای سرمایهگذاری نیز قابل بررسی خواهد بود.

 .۳ایجاد شرکت مدیریت دارایی

این رویکرد عمدتاً برای داراییهایی است که عمدتا به عنوان وثایق تسهیالت غیرجاری بوده و از طرف بانک مصادره شده است .ایجاد این

چنین شرکتی میتواند مشکالت حقوقی که ممکن است در تملک این داراییها وجود داشته باشد را برطرف کند و از این رو برای این نوع
داراییها میتواند راهکار مناسبی باشد .از آنجا که بخش قابل توجهی از داراییهای بانکها از این طریق حاصل شده است توجه به این
روش در کنار سایر روشها امری ضروری است.

 .۴صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای امالک و مستغالت

صندوقهای زمین و ساختمان (که جز صندوقهای مجوز دار از سازمان بورس و اوراق بهادار است وبرای آن ساختار قانونی تعریف شده) و
صندوقهای امالک و مستغالت (که معرفی این صندوقها از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در دست اقدام است) میتوانند در کنار

یکدیگر ابزاری کارامد برای واگذاری امالک مازاد بانکها باشند .بانکها میتوانند با وارد کردن امالک و زمینهای خود در این صندوقها آنها
را تبدیل به واحد سرمایهگذاری این صندوقها کرده و از این طریق هم نقدشوندگی آنها را افزایش داده و هم امکان واگذاری آنها را فراهم آورند.

 .5سایر روشهای واگذاری
فروش بلوکی سهام شرکتهای تحت تملک بانکها در واقع به معنی واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت شرکتها است و از این جهت

کارایی باالتری نسبت به ایجاد یک نهاد واسط دارد .قیمت واگذاری در این روش با توجه به لحاظ حق مدیریت باالتر از قیمت سهام در

بازار و حالت خرده فروشی خواهد بود .البته مسائلی مانند اهلیت خریدار و نبود خریدار از مشکالت این روش است .همچنین فروش خرد

سهام در بازار نیز روش دیگر واگذاری است که برای حالتهای که بانک سهامدار عمده نیست توصیه میشود .همچنین عرضه امالک و

اموال غیرمنقول در بورس یکی از پیشنهادها برای واگذاری امالک مازاد بانکها است که با توجه به بازار شفاف و گستردهای که ایجاد
میکند واگذاری امالک را تسهیل میکند.

 .۶اصالح سازوکارهای انگیزشی

همانطور که اشاره شد یکی از علل تجمیع اموال مازاد در بانکها انتخاب ارادی بانکها برای ورود به بازارهای دیگر مانند امالک و
بنگاهداری است .لذا تا زمانی که بانک تمایل به بنگاهداری و سرمایهگذاری در بازارهای دیگر مانند امالک و مسکن و ارز و غیره دارند،
تمایلی به واگذاری اموال خود نخواهند داشت .همان طور که اشاره شد مهمترین دلیل بانکها برای این انتخاب پرریسک بودن تسهیالت

دهی (با توجه به نرخ نکول باالی تسهیالت) و بازدهی کم آن با توجه به ریسکش است .از این رو بانکها با مقایسه بازده و ریسک
تسهیالتدهی و بازده و ریسک سایر بازارها تصمیم عقالیی برای ورود به دیگر بازارها میگیرد .در این راستا سیاستگذار باید با ابزارهای

گوناگونی همچون مالیات و منطقی کردن نرخهای سود به دنبال حل اساسی مشکل اموال مازاد بانکها باشد و آنها را بیشتر به سمت
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پژوهشکدٔه پولی و بانکی
فعالیتهای اصلی و محوری کسبوکار بانکی (از قبیل پرداخت تسهیالت ،ارائه خدمات و  )...سوق دهد .برای مثال اعمال نرخ مالیات

عایدی سرمایه برای درآمد بانکها از سایر بازارها میتواند تمایل بانکها را برای ورود به سایر بازارها کاهش دهد.

 .7جلوگیری از انباشت اموال مازاد بانکها

عمده موارد ذکر شده ،ناظر به حالتی است که اموال مازاد بانکها ایجاد شده و حال بانک به دنبال کاهش اموال مازاد است .ولی باید توجه
داشت اگر قرار باشد ،مشکل اموال مازاد بانکها حل شود ،الزم است تا ضمن رفع مشکل اموال کنونی ،از انباشت جدید اموال مازاد نیز
جلوگیری شود .این امر کمک میکند تا در آینده ورودی اموال مازاد بانکها کنترل شود و این معضل به صورت ریشهایتر حل شود .در این

راستا مواردی همچون افزایش گستره اموال قابل توثیق در نظام بانکی ،نظارت مستمر خود بانک در درجه اول و بانک مرکزی در وهله بعد

و اعمال اقدامات تنبیهی و تشویقی مناسب برای جلوگیری از ظهور مجدد این مشکل ضرورت دارد.
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خالصه مدیریتی

قانون اصالح قانون صدور چک که بهعنوان آخرین نسخه اصالحی قانون چک در آذر ۱۳۹7توسط بانکمرکزی برای اجرا به بانکها و

موسسات اعتباری ابالغ شد ،تغییرات زیادی را در رویه ناظر بر چک به همراه داشت .این تغییرات که بیشتر مبتنی بر بسترهای سامانهای

تدوین شده بودند ،نیاز مبرمی به بازهای زمانی برای پیادهسازی موثر زیرساختهای فنی و تغییرات حاصله در رویههای ناظر بر صدور و

تسویه چک داشتند .از این رو اگرچه تمامی ابعاد زیرساختی مورد نیاز این قانون تاکنون پیادهسازی نشدهاند ،اما در ابعاد عملیاتیشده نیز به
دلیل پیچیدگیهای موجود بانکها و موسسات اعتباری با چالشهایی برای تمکین موثر به قانون مواجه هستند.
از این رو برای شناسایی چالشهای موجود در رویه و زیرساختهای فعلی در کنار زیرساخت های مورد نیاز و پیادهسازینشده و از

این رو اقدامات مورد نیاز ،جلساتی با نمایندگانی از بانکمرکزی ،بانک ها و خبرگان این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

براساس مباحث مطرح شده در این جلسات با تمرکز بر ابعاد عملیاتی مواد قانون اصالح قانون صدور چک ،چالشهایی در  ۱۴حوزه
کلی مورد توجه قرار گرفت که موارد زیر را تحت پوشش قرار میدهند :چک الکترونیک؛ اطالعرسانی به صاحب حساب از برگشت

چک؛ عدم وجود رویکرد واحد در اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به صاحب حساب چک برگشتی؛ مشکالت بانکمرکزی در

تعلیق محدودیتها برای بنگاههای اقتصادی بااهمیت در امنیت اقتصادی؛ رفع سوءاثر از چکهای برگشتی با رضایتنامههای صوری؛

مشکل بانکها در استعالم عدم طرح دعاوی در خصوص چک برای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی؛ زمانبر بودن رویههای رفع سوءاثر
از چکهای برگشتی بهدلیل عدم وجود ارتباط سیستمی؛ الگوی تعیین سقف اعتبار؛ مشخص نبودن تاریخ اعتبار چکها؛ چکهای
موردی؛ رویه و دامنه اطالعات قابل استعالم؛ مشکالت بانکها در اعالم مفقودی؛ مشکالت بانکها در جعل چک؛ و سوء استفاده

برخی افراد غیرواجدشرایط در اخذ دسته چک.

با مقایسه این چالشها با اقدامات در دست انجام در نهادهای ذیربط مشتمل بر بانکمرکزی ،قوه قضائیه و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،مشاهده شد گامهای موثری در حوزههای سامانهای ،مقرراتی و رویهای برداشته شده است و حتی با انعقاد برخی تفاهمنامهها،

مشکالت مورد اشاره بانکها و موسسات اعتباری در آینده نزدیک در حوزه چک تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

از جمله این اقدامات میتوان بهصورت خالصه به راهاندازی سامانه پیچک در پیگیری مبادالت چک و از این رو کاهش مشکالت

موجود در مفقودی و جعل چک ،حتی ارتقای سامانههای موجود صیاد و چکاوک ،تدوین دستورالعمل جدید حساب جاری و الگوی
مسدودی حسابها توسط بانکمرکزی ،رویههای ناظر بر ارسال درخواست تعلیق محدودیتها برای بنگاههای با اهمیت در امنیت اقتصادی

و صدور چکهای جدید صیادی با درج تاریخ دقیق اعتبار چک ،تفاهمنامه در حال انعقاد بین بانکمرکزی و قوه قضائیه در دسترسی برخط
به آرای قطعی محاکم ،و راهاندازی سامانه سجل محکومیتهای مالی اشاره کرد.

با این وجود در برخی موارد همچنان چالشهایی برای پیاده سازی این قانون در شبکه بانکی برای افق زمانی بلندمدتتر مشاهده
می شود که عموماً مبتنی بر عدم فراهمشدن زیرساخت های الزم در حوزه فنی و یا مقرراتی است .در این زمینه می توان به عنوان مثال به
فراهم نبودن بسترهای فنی الزم در استفاده از چک الکترونیک اشاره کرد که نه تنها در بانکمرکزی ،بلکه در بانک ها و موسسات اعتباری

نیازمند انجام اقدامات اساسی است .همچنین گسترش درگاه های استعالم از وضعیت دارنده حساب ،به ویژه از طریق  ،QR Codeدر

قالب ارتقای زیرساخت های فنی طبقهبندی می شود .تکمیل سامانه نهاب و سیستماتیک شدن احراز هویت نیز از دیگر کاستیهای

سامانهای و فنی فعلی است.

در حوزه مقرراتی نیز ابالغ بخشنامهای از طرف بانکمرکزی در شفافسازی رویه اطالعرسانی برگشت چک به صاحب حساب و ملزم

کردن بانکها و موسسات اعتباری به اجرای آن ،تنظیم مقررات سفت و سخت در الزام بانکها و موسسات اعتباری به مسدودی حسابهای

مشتری دارنده چک برگشتی نزد خود ،و مشخص شدن و ابالغ الگوی سقف اعتبار در قالب بخشنامه توسط بانکمرکزی میتواند بسیاری
از چالشهای اجرایی در این زمینه را برطرف کند و به پیادهسازی موثر این قانون در شبکه بانکی منتهی شود.
با این حال در کنار دو حوزه فوق ،ضرورت ارتقای رویههای فعلی به ویژه در تعداد اقالم قابل اطالعرسانی در استعالم از وضعیت

اعتباری دارنده حساب جهت پوشش اقالم مدنظر قانون ،همزمانسازی ثبت چک در پیچک با استعالمگیری برای اطمینان از صحت

اطالعات و ارتقای فرهنگ ثبت چک در این سامانه و کاهش مشکالت چکهای برگشتی ،در کنار اثربخشی رضایتنامه در رفع سوءاثر از

چک صرفاً پس از تایید آن بهصورت سیستمی توسط دارنده نهایی چک در سامانه پیچک مشاهده میشود .همچنین افزایش اقتدار این قانون
در اعمال مجازاتهای ماده  ۶در کاهش میزان قصور مسئولین شعب در عدم التزام به تکالیف قانونی مربوطه نیز از اهمیت زیادی در
پوشش لغزشهای موجود توسط این افراد برخوردار است.
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عالوهبراین ،نظر به سامانهمحور بودن عمدهترین تحول اجرایی پیشرو و مبتنی بر سامانه پیچک ،باید در طراحی این سامانه مقوله

کاربرپسندی مورد توجه قرار گرفته و تدابیری برای افراد فاقد گوشی هوشمند و یا بدون دسترسی به اینترنت در رویه جدید پیگیری مبادالت
چک منظور شود .در این راستا با توجه به نقش آگاهی کاربران و فرهنگسازی الزم در موفقیت این تحول ،ضروری است اقدامات الزم
توسط بانکمرکزی و بانکها در حمایت از حقوق مصرفکننده با عملیاتیشدن این سامانه در شبکه بانکی انجام شود.
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فرشته

خوشنود

مالکریمی

 ۱مقدمه

مشکالت زیاد ناشی از چکهای برگشتی در سالهای اخیر در شبکه بانکی و انتقال اثرات منفی آن به دستگاه قضایی و در نهایت به اقتصاد

کشور ،در کنار نقش کلیدی شکافهای موجود در قانون صدور چک در شکلگیری این مشکالت ،منجر به همگرایی دستگاههای ذیربط

در تدوین نسخه جدیدی از این قانون و ابالغ آن برای اجرا در کشور شد .در حقیقت این هدف در سال ۱۳۹7با ابالغ اصالحاتی کلیدی در

قانون صدور چک ۱در قالب "قانون اصالح قانون صدور چک" پوشش داده شد .هر چند برخی از مواد این قانون در سالهای ۱۳7۶ ،۱۳7۲
و  ۱۳۸۲نیز اصالح شده بود ،با این وجود اصالحات سال  ۱۳۹7با تاکید بر پوشش تحوالت حاصله در دوره زمانی  ۱۶ساله پس از آخرین
اصالحات ،ابعاد متنوعتری را تحت پوشش قرار داده است.

در حقیقت پس از سال  ۱۳۸۲بیشتر تحوالت در حوزه مقرراتی چک ،در قالب دستورالعمل حساب جاری و ابالغ نسخههای مختلف

آن به شبکه بانکی انجام شده بود .با این وجود بهدلیل رویکرد قانونگذار در ضرورت اعمال تحوالت کلیدی در حوزه این ابزار پرداخت،

نسخه جدید این قانون با رویکرد گذر به بسترهای الکترونیک تنظیم و در آذر  ۱۳۹7برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ شد .۲رویکرد قانون

جدید در راستای بازگردان اعتبار به چک بهعنوان یک ابزار پرداخت ،و حرکت بهسمت الکترونیکی کردن رویههای ناظر بر صدور ،ظهرنویسی

و انتقال ،تسویه و حتی پیگیری رویههای قضایی ناظر بر آن بوده است که با پیادهسازی زیرساختهای الزم در یک دوره زمانی حداکثر دو
ساله در نظر گرفته شده در متن قانون ،۳انتظار میرود در آینده نزدیک منجر به تحقق تحوالت مورد انتظار در این زمینه شود.
این تحوالت منجر به ایجاد نظم در رویه صدور دسته چک و اعمال مقررات همسان در دستیابی افراد به دسته چک شده و نظارت بانکمرکزی

بر صدور دسته چک را نیز افزایش داده است .در حقیقت اختیار صدور دسته چک به بانکمرکزی  -و براساس رویه و اصول یکسان برای همگان
 -محول شده و تورشهای موجود در امکان دستیابی افراد بدحساب به این ابزار پرداخت با محدودیتهای جدی مواجه شده است.

حتی فراهم کردن امکان استعالم از وضعیت اعتباری دارنده چک در این قانون ،گام موثری در ایجاد شفافیت و کاهش مشکالت موجود

در ایجاد پروندههای ناشی از چکهای برگشتی بهشمار میرود که با افزایش تعداد اطالعات قابل استعالم از این سامانه در بلندمدت و
براساس موارد اشاره شده در متن قانون ،ظرفیت پایش اعتباری صاحب حساب برای گیرنده چک ارتقا داده خواهد شد.

همچنین امکان درنظر گرفتن هزینههایی برای دارنده چک برگشتی با فاصله زمانی اندک پس از برگشت چک در قالب عدم دسترسی به

دامنه گسترده ای از خدمات مالی قابل ارائه از طریق شبکه بانکی ،بر قدرت اجرایی این قانون از منظر اقدامات تنبیهی نافذ افزوده است .در
 عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
 پژوهشگر پژوهشکدٔه پولی و بانکی
۱

نسخه اولیه قانون صدور چک در سال  ۱۳55ابالغ شده بود.

۲

بخشنامه شماره  ۹7/۳۲0۴۶5مورخ  ،۱۳۹7/۹/۱۲بانکمرکزی جمهوری اسالمی.

۳

در متن این قانون برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز ،به بازههای زمانی مختلفی تا حداکثر دو سال ،به شرح زیر اشاره شده است:

 بازه ز مانی سه ماهه به منظور تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی مربوط به تعلیق محدودیت های ارائه خدمات مالی به صاحب حساب دارای چک برگشتی در صورتتشخیص شورای تامین استان،

 بازه زمانی یک ساله برای انجام اقدامات الزم در خصوص چکهای الکترونیک داده پیام ،نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری ،ضوایط و زیرساختهای الزمبرای پیادهسازی چک موردی،

 بازه زمانی دو ساله جهت عدم ارائه دسته چک به افراد ورشکسته ،معسر و دارای چک برگشتی ،افزایش دامنه اطالعات قابل استعالم در مورد صادرکننده چک مشتملبر سقف اعتبار ،و ثبت فرآیند انتقال چک بهصورت الکترونیکی در سامانه مربوطه.

7۹

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
زمینه دادرسی پرونده چکهای برگشتی نیز نظر به تنظیم استانداردهای مشخص و صریح ،کوتاهی رویه دادرسی حاصل شده است.

با این وجود دستیابی به تمامی اهداف مورد انتظار این قانون بدون پیادهسازی زیرساختهای پیشنیاز آن و در سطح مورد انتظار ،و
موشکافی چالش های موجود در حوزه اجرا و تدوین راهکارهایی برای مدیریت آنها محقق نخواهد شد .از آنجا که در تدوین این قانون،

رویکردی سامانهمحور جهت گذر به پوشش الکترونیک تمامی رویههای ناظر بر چک دنبال شده است؛ بنابراین بررسی ابعاد مختلف این

قانون در حوزه اجرا در شبکه بانکی در طول دوره زمانی تقریباً دو ساله اجرای آن میتواند ابعاد مختلفی از چالشها در پیادهسازی رویه

جدید را به تصویر بکشد .بررسی این چالشها در کنار اقدامات در دست اجرای بانکمرکزی و قوه قضائیه برای پوشش ابعاد اجرایی نشده
این قانون نیز میتواند برداشت دقیقتری از این مشکالت را در اختیار قرار دهد.

از این رو در این مطالعه ابتدا با ارائه تصویری دقیق از ضرورت تحقیق ،نظر به نقشکلیدی شناسایی مشکالت و چالشها در برداشتنگامهایی

برای پوشش آنها ،با تشکیل کارگروهی از خبرگان در این حوزه ،تمامی مواد این قانون  -قانون اصالح قانون صدور چک  -به بحث گذاشته شد.

براساس تبادل نظرات انجامشده در این کارگروه ،چالشهایی بهصورت اجماع شناسایی شد که در ادامه پس از بیان ضرورت تحقیق ،ارائه شدهاند.
با تحلیل این چالشها امکان ارائه نتایج و پیشنهادهای حاصل از این بحث و تبادل نظر در بخش پایانی فراهم شده است.

 ۲ضرورت و رویه تحقیق

در نسخه جدید مواد الحاقی به قانون صدور چک تحت عنوان «قانون اصالح قانون صدور چک» که مورد توجه این مطالعه است ،۱در
تنظیم مواد ناظر بر رویههای دربرگیرنده صدور ،انتقال تا تسویه چک ،وظایفی برای بانکها و موسسات اعتباری ،بانکمرکزی ،و قوه قضائیه

بهعنوان نهادهای ملکف به اجرای ابعاد مختلف این قانون ،در نظر گرفته شده است که بیشتر این مواد قانونی نیز ناظر بر وظایف بانکمرکزی

بوده و این نهاد با مخاطب قرار گرفتن در  ۶ماده از  ۱0ماده تشکیلدهنده این قانون ،۲در مقام اول قرار دارد .پس از آن ،بانکها و موسسات

اعتباری ۳و قوه قضائیه 4با پوشش  5و  ۲ماده در مقامهای دوم و سوم قرار دارند .در حقیقت در این قانون ،نظر به ایجاد تحوالت بنیادی
در عرصه انواع مختلف چک و چگونگی درخواست و انتقال آنها ،در کنار تغییرات در رویه صدور اجرائیه ،نیازمند زیرساختهایی است
که از این منظر وظایف بیشتری را برای بانکمرکزی در مقایسه با بانکها و موسسات اعتباری کاربر این قانون ،بهویژه در زمینه پیادهسازی

این زیرساختها بههمراه داشته است.

به بیان دقیقتر این قانون که تحول بزرگی در حوزه چک و پوشش شکافهای قانونی در این عرصه را بههمراه دارد ،بهصورت مستقیم

در برخی مواد قانونی به ضرورت تنظیم زیرساختهای مقرراتی الزم در قالب دستورالعمل ،آییننامه و ضوابط مربوطه اشاره کرده است

(جدول  )۱که عبارتند از:
-

دستورالعمل چک الکترونیک (ماده ،)۱

-

ضوابط ناظر بر شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار (ماده )5

-

-

آییننامه اجرایی ناظر بر تعلیق یک ساله محرومیتهای برخی دارندگان چکهای برگشتی برحسب نظر شورای تامین استان و نظر
به اثرگذاری آن بنگاه بر امنیت اقتصادی استان مربوطه ( تبصره  ۱ماده ،)۴
ضوابط ناظر بر خدمات برداشت مستقیم بهصورت چک موردی (تبصره  ۲ماده .)5

۱

از این رو مواد قانونی مورد ارجاع در این مطالعه به مواد «قانون اصالح قانون صدور چک» ابالغی از طرف اداره مطالعات و مقررات بانکی بانکمرکزی مورخ

۲

این مواد عبارتند از ماده  ۸ ،7 ،5 ،۴ ،۱و ماده  ۱0قانون اصالح قانون صدور چک که بهصورت کلی به ترتیب مشتمل بر موارد زیر هستند :چک الکترونیک؛ ترتیب

 ۱۳۹7/0۹/۱۲اشاره دارند.

اعالمی بانکمرکزی در الگوی برداشت از حسابهای صادرکننده چک در دیگر بانکها و تعلیق محدودیتهای ناشی از غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در
سامانه یکپارچه بانکمرکزی؛ سقف اعتبار و چک موردی؛ تجمیع اطالعات گواهینامههای عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم در سامانه یکپارچه بانکمرکزی؛ گسترش
ظرفیت سامانه صیاد در دو سال بعد از اجرای قانون به ثبت انتقال چک ،عدم ارائه دسته چک و یا صدور چک جدید توسط افراد خاص و گسترش تعداد اقالم قابل

استعالم از سامانه صیاد؛ و رسیدگی به تخلفات بانکها یا موسسات اعتباری از تکالیف مقرر در این قانون.
۳

مواد ناظر بر وظایف بانکها و موسسات اعتباری عبارتند از ماده  5 ،۴ ،۳ ،۲و ماده  ۸قانون اصالح قانون صدور چک که بهصورت کلی به ترتیب مشتمل بر موارد زیر

هستند :وظایف این نهادها در رویه ناظر بر غیرقابل پرداخت بودن چک؛ کسری حساب صادرکننده چک؛ اعمال اقدامات تنبیهی و محدودیت در دسترسی به خدمات

بانکی درصورت برگشت و یا غیرقابل پرداخت بودن چک؛ نحوه صدور دسته چک و ارائه اطالعات مورد نیاز برای اعتبارسنجی مشتری در محاسبه سقف اعتبار؛ و الزام
به عدم پرداخت چکهایی که مالکیت آنها بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون در سامانه صیاد ثبت نشده است.
4

در دو ماده  7و  ۹وظایفی برای این نهاد بهترتیب در راهاندازی سامانه سجل محکومیتهای مالی در دسترس بانکمرکزی و رویه ناظر بر صدور اجرائیه از طریق

دادگاههای صالح ،منظور شده است.

۸0

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
از بین زیرساختهای مقرراتی فوق تاکنون الزامات ،ضوابط و فرایندهای اجرائی چک الکترونیک (اداره نظامهای پرداخت۱۳۹7 ،؛

بانکمرکزی ،)۱۳۹۹ ،آییننامه اجرایی تبصره  ۱ماده  5مکرر قانون صدور چک (هیات وزیران ،)۱۳۹۸ ،و دستورالعمل اجرایی ماده ()۶
اصالحی قانون اصالح قانون صدور چک (اداره مطالعات و مقررات بانکی )۱۳۹۹ ،تنظیم و به شبکه بانکی ابالغ شدهاند .از بین دیگر
زیرساختهای مقرراتی نیز پیشنویس دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و شرایط استفاده از چکهای تضمینشده (بانکی) در قالب
نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری در حال بررسی و نهایی شدن در بانکمرکزی است .این پیشنویس هر چند به مقوله نحوه محاسبه

سقف اعتبار و چک موردی نیز پرداخته است ،با این وجود به نظر میرسد برای پوشش تمامی ابعاد دو مقوله فوق ،نیاز به دستورالعملهای
جداگانهای توسط بانکمرکزی باشد.
از دیگر زیرساختهای مقرراتی که بهصورت غیرمستقیم نیاز به آن در قانون اصالح قانون صدور چک مشاهده میشود ،دستورالعمل ناظر

بر الگوی اعالمی بانکمرکزی در مسدود کردن حسابهای دارنده چک برگشتی (ماده  )۴است .بانکمرکزی هر چند نسخهای از این

دستورالعمل را تهیه کرده بود ،با این وجود در نهایت به علت نهایی نشدن آن در  ۹۹/۹/۱۹با ابالغ بخشنامهای ،۱بانکها و موسسات اعتباری

را موظف به رعایت بندهای  5-۱7و  ۶-۱7دستورالعمل حساب جاری صادره قبل از تصویب نسخه جدید قانون اصالح قانون صدور چک
در اجرای الگوی برداشت از حساب نزد خود برای جبران کسری نمود و الگوی جدیدی ارائه نکرد.

جدول  .۱زیرساختهای مقرراتی مورد نیاز در پیادهسازی قانون اصالح قانون صدور چک
حوزه مقررات مورد نیاز

ماده ذیربط

نام مقررات صادره

زمان ابالغ

دستورالعمل چک الکترونیک

ماده ۱

الزامات ،ضوابط و فراینـدهای

اسفند ۱۳۹7

دستورالعمل ناظر بر الگوی اعالمی بانکمرکزی در مسدود کردن

ماده ۴

اجرائی چـــک الکترونیکی
۱۳۹۹/0۳/۱۹

مستندات فنی پیادهسازی سامانه
چک الکترونیک
-

-

۱

حسابهای دارنده چک برگشتی
آییننامه اجرایی ناظر بر تعلیق یک ساله محرومیتهای برخی دارندگان

تبصره  ۱ماده ۴

چکهای برگشتی

آییننامه اجرایی تبصره ( )۱ماده

۱۳۹۸/۶/۱۲

( )5مکرر قانون صدور چک
-

الگوی بانکمرکزی در محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی

ماده 5

-

ضوابط ناظر بر شرایط دریافت دسته چک

ماده 5

دستورالعمل اجرایی ماده ()۶

ضوابط ناظر بر خدمات برداشت مستقیم بهصورت چک موردی

تبصره  ۲ماده 5

۱۳۹۹/۱0/۱۶

اصالحی قانون اصالح قانون
صدور چک
-

۳

۲

-

یادداشت.

 -۱براساس بخشنامه شماره  ۹۹/۲۹۸۹۱۹۶مورخ  ۹۹/۹/۱۹الگوی خاص و متفاوتی در مسدودی حساب ها معرفی نشده و بانک ها ملزم به رعایت بندهای 5-۱7
و  ۶-۱7دستورالعمل حساب جاری صادره قبل از تصویب نسخه جدید قانون اصالح قانون صدور چک شده اند که ناظر بر برداشت از حساب ها نزد همان بانک و
نه بانک دیگر اســت .البته دســتورالعملی در این زمینه در بانک مرکزی تنظیم شــده و به علت نهایی نشــدن اطالعاتی در زمینه نحوه تســری مســدودی و برداشــت از

حساب های نزد دیگر بانک ها در دسترس نیست.

 -۲دستورالعمل حساب جاری ریالی و شرایط استفاده از چکهای تضمینشده (بانکی) در بانکمرکزی نیز که موضوع فوق را پوشش میدهد تدوین اما نهایی نشده است.
 -۳در ن سخه نهایی ن شده د ستورالعمل ح ساب جاری ریالی و شرایط ا ستفاده از چکهای ت ضمین شده (بانکی) ،بخ شی به این مو ضوع اخت صاص داده شده ا ست اما
دستورالعمل جداگانهای برای آن تدوین نشده است.
ماخذ :یافتههای تحقیق.

در کنار زیرساختهای تکمیلی مقرراتی مورد نیاز در پیادهسازی موثر قانون اصالح قانون صدور چک ،نیاز مبرم به زیرساختهای
سامانهای در اجرای این قانون مشهود است .در حقیقت ماهیت سامانهمحور بودن این قانون ،و تاکید آن بر استفاده از سامانههای الکترونیک

و برقراری ا رتباط بین آنها در تمامی فرآیندهای ناظر بر صدور ،ظهرنویسی و انتقال ،تسویه و حتی پیگیری رویههای قضایی آن در الگوی
 ۱بخشنامه شماره  ۹۹/۲۹۸۹۱۹۶مورخ  ،۹۹/۹/۱۹بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

۸۱

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
بهینه بلندمدت ،منجر به اشاره صریح به سامانههایی در این راستا در متن قانون شده است .این سامانهها که در جدول  ۲به آنها اشاره شده

است ،باید توسط بانکمرکزی و قوه قضائیه راهاندازی میشدند که براساس اطالعات در دسترس ،تاکنون دو سامانه ملی اعتبارسنجی و
سجل محکومیتهای مالی به ترتیب توسط بانکمرکزی و قوه قضائیه راهاندازی نشدهاند.
براساس سال راهاندازی دیگر سامانههای مورد توجه این قانون نیز مشاهده میشود که بیشتر این سامانهها قبل از تصویب قانون ذیربط

طراحی و به کار گرفته شدهاند و با توجه به نیازهای ناظر بر رویه صدور تا ابطال چک ،در حال ارتقا هستند ۱و یا سامانههای جدیدتری ذیل

شبکه اصلی ،طراحی و بهکار گرفته شدهاند .۲البته صرف سامانههای مندرج در قانون ،نیاز سامانهای موردنیاز را برطرف نکرده است و از این
رو مشاهده میشود که در بانکمرکزی سامانههای دیگری طراحی شده و یا در حال نهایی شدن هستند که از جمله آنها میتوان به سامانه
پیچک در پیگیری مبادالت چک ،سامانه سما چک در ثبت چکهای برگشتی ،سامانه چکاد در صدور چک الکترونیک دیجیتال و سامانه

سیاح در یکپارچهسازی اطالعات حسابها اشاره کرد.

جدول  .۲زیرساختهای سامانهای مورد نیاز در پیادهسازی قانون اصالح قانون صدور چک

۱

نام سامانه

نهاد متولی

سال راهاندازی

سامانه صیاد

بانکمرکزی

۱۳۹۶

سامانه چکاوک

بانکمرکزی

۱۳۹۳

سامانه نهاب

بانکمرکزی

۱۳۹5

سامانه ملی اعتبارسنجی

بانکمرکزی

-

شبکه ملی عدالت

قوه قضائیه

۱۳۹۱

سامانه سجل محکومیتهای مالی

قوه قضائیه

-

یادداشت.
 -۱این سامانهها صرفاً مشتمل بر سامانههای مورد اشاره در متن قانون هستند.
ماخذ :یافتههای تحقیق.

از این رو در مجموع انتظار میرود با پوشش شکافهای سامانهای و مقرراتی مورد نیاز برای پیادهسازی کامل این قانون در شبکه بانکی

کشور در آینده نزدیک ،بتوان شاهد سطح مورد انتظار تامین اهداف این قانون باشیم .با این وجود برای دستیابی به اهداف فوق ،بررسی هر

یک از مواد این قانون و آشنایی با مشکالت و معضالت پیشروی شبکه بانکی بهعنوان مقام کاربر این قانون ،در کنار گامهای برداشتهشده
توسط بانکمرکزی بهعنوان نهاد فراهمکننده بخش اعظم زیرساختهای اجرایی قانون فوق ،میتواند افق بهتری را برای ارتقای
زیرساختهای سامانهای و مقرراتی مورد نیاز در اختیار قرار دهد.۳

جدول  .۳اطالعات چکهای مبادلهای ،وصولی و برگشتی در چند سال اخیر
سال

مبادله ای
تعداد

وصولی
مبلغ

تعداد

۱

برگشتی
مبلغ

تعداد

درصد برگشتی
مبلغ

تعداد

مبلغ

۱۳۹۶

۱٬۱۳0٬57۹

7٬۴۸۸٬۶۲0

۹5۶٬۶5۸

5٬۸7۶٬۳۸0

۱7۳٬۹۱۱

۱٬۶۱۲٬۲۳۹

۸.۳۳

۱۲٬0۶

۱۳۹7

۹7۲٬5۳7

۸٬۶۳۳٬0۳۲

۸۴۹٬۲5۲

۸٬0۸۱٬7۹۱

۱۲5٬۹۸۴

۱٬۳۶۹٬0۴۲

۶.۹۲

۸٬۱۹

۱۳۹۸

۹۱۱٬۱۹۸

۱۱٬5۶0٬5۸۲

۸۲۸٬۴۹۶

۱0٬۲77٬0۲۱

۸۲٬70۲

۱٬۲۸۳٬5۶۱

۴.75

5٬۸۸

۱۳۹۹

۳۹5٬۶۶5

7٬5۴7٬0۴۴

۳۴۹٬05۴

۶٬۶7۸٬7۹۶

۴۶٬۶۱۱

۸۶۸٬۲75

۶.۲۶

۶٬۱0

یادداشت.
 -۱واحد ستونهای تعداد و مبلغ در سه ستون مبادلهای ،وصولی و برگشتی ،برای متغیر تعداد برابر با  ۱00فقره و برای متغیر مبلغ معادل میلیارد ریال است.
ماخذhttps://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspx :

 ۱در این زمینه میتوان به نسخههای صیاد  ۲و چکاوک  ۴اشاره کرد که در بانکمرکزی در حال طراحی و نهاییشدن هستند.
 ۲مانند سامانه ثنا ذیل شبکه ملی عدالت برای استعالم ابالغیههای قضایی.

 ۳گزارشی نیز توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه عملکرد اجرای قانون چک (بنیطبا )۱۳۹۹ ،به تازگی انجام شده است که میتوان برای
شناخت بندهای اجرایینشده قانون فوق ،به آن رجوع کرد.

۸۲

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
توجه به این نکته ضروری است که بررسی درصد چکهای برگشتی در طول دوره زمانی تقریباً دو ساله اجرای این قانون نسبت به دو

سال قبل که اطالعات آن در سایت بانکمرکزی در دسترس است (جدول  ،)۳بیانگر آن است که با وجود اجرای ناقص قانون فوق در شبکه
بانکی به دلیل مهیا نبودن تمامی زیرساختهای مورد نیاز ،اما با افزایش مبلغ چکهای مبادلهای در سال  ۱۳۹۸بهعنوان سال اول اجرای
این قانون ،تعداد و مبلغ چکهای برگشتی روندی نزولی به خود گرفته است (این روند در نمودار  ۱نیز مشهود است) .این رویه در نمودار

 ۲و براساس نسبتهای مبلغ و تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای نیز قابل مشاهده است .این در حالی است که اگر تمامی ظرفیتهای

سامانهای و مقرراتی قانون فوق بهکار گرفته شده بود ،مسلماً مقدار کاهش در ارقام فوق بیشتر بود .البته برای سال  ۱۳۹۹با توجه به اینکه
صرفاً اطالعات این سال تا پایان ماه مرداد در دسترس است و این بازه زمانی با وقوع رکود تورمی شدید به واسطه تحریمها و شرایط
گسترش بیماری کرونا و آسیبپذیری کسبوکارها همراه بوده است ،نمیتوان فعالً جمعبندی کاملی از رفتار متغیرهای فوق ارائه کرد.
14.00

9.00

12.00

8.00

درصد چک برگشتی برحسب مبلغ

10.00

6.00

8.00

5.00

6.00

4.00
3.00

4.00

2.00

2.00

درصد چک برگشتی برحسب تعداد

7.00

1.00
0.00

0.00
1399

1397

1398

درصد چک برگشتی برحسب مبلغ

1396

درصد چک برگشتی برحسب تعداد

نمودار  .۱روند درصد چک برگشتی برحسب مبلغ و تعداد
ماخذhttps://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspx :

0.18

0.25
نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای

0.2

0.14
0.12

0.15

0.1
0.08

0.1

0.06
0.04

0.05

0.02
0

0
1399

1397

1398

نسبت مبلغ چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای

1396

نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای

نمودار  .۲روند نسبت چکهای برگشتی به مبادلهای برحسب تعداد و مبلغ
ماخذhttps://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspx :

۸۳

نسبت مبلغ چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای

0.16

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
بنابراین با توجه به ظرفیت باالی این قانون در حل مشکالت چکهای برگشتی ،بررسی چالشهای بانکها در حوزه اجرا و پیادهسازی

آن میتواند منجر به ارائه راهکارهایی برای ارتقای ظرفیت بالقوه این قانون در دستیابی به اهداف مورد انتظار ،بهویژه در فاصله زمانی تدوین
و راهاندازی دیگر زیرساختهای مقرراتی و سامانهای مورد نیاز شود.
از این رو جلساتی با نمایندگانی از بانکها ،بانکمرکزی و خبرگان در حوزه قانون چک در این پژوهشکده برگزار شد و با بررسی ابعاد

اجرایی هر یک از مواد قانون اصالح قانون صدور چک در عرصه عمل در شبکه بانکی ،شناخت دقیقتری از گامهای بعدی مورد نیاز برای

کاهش شدت مشکالت اجرایی این قانون در کنار شناخت اقدامات در دست پیادهسازی توسط بانکمرکزی و قوه قضائیه در اختیار قرار
گرفت .در ادامه موارد فوق در قالب عناوین کلی پوششدهنده موضوعی مواد این قانون و براساس جمعبندی مطالب بحثشده در جلسات

فوق ،ارائه میشوند.

 ۳چالشهای اجرایی
 ۱.۳چک الکترونیک

زیرساخت اولیه سامانهای مورد نیاز این ابزار الکترونیک که در ماده  ۱قانون به آن اشاره شده است ،به سفارش بانکمرکزی توسط شرکت
خدمات الکترونیک و با عنوان سامانه چکاد (سامانه چک الکترونیک دیجیتال) طراحی شده و در اختیار بانکها قرار گرفته است .حتی

اداره نظامهای پرداخت بانکمرکزی در حوزه زیرساخت مقرراتی اولیه برای پیادهسازی این ابزار ،سندی با عنوان «الزامات ،ضوابط و

فرآیندهای اجرائی چک الکترونیک» را در اسفند  ۱۳۹7در اختیار بانکها و موسسات اعتباری قرار داد (اداره نظامهای پرداخت.)۱۳۹7 ،
هدف از ارائه این سند ،ارتقای زیرساخت های فنی چک الکترونیک در شبکه بانکی بوده که متاسفانه در این مدت زمانی ،صرفاً تعداد
بانکهای محدودی گامهایی در این زمینه برداشتهاند .البته در خرداد  ۱۳۹۹نیز بانکمرکزی در بخشنامهای مستندات فنی پیادهسازی سامانه

چک الکترونیک را به همراه مستنداات سامانه پیگیری مبادالت چک به بانکها و موسسات اعتباری ابالغ کرد (اداره نظامهای پرداخت،

 .)۱۳۹۹با این وجود هنوز بسیاری از بانکها اقدامات الزم در حوزه فنی و تکنولوژی اطالعاتی الزم برای پیشبرد چک الکترونیک را انجام
ندادهاند و به نظر میرسد نیاز به برگزاری جلساتی در این زمینه با بانکها برای دستیابی به اهداف مربوطه در کنار تنظیم و ارائه

دستورالعملهای تکمیلی مورد نیاز است.

توجه به این نکته ضروری است که هر چند راهاندازی سامانه پیچک که ناظر بر رویه الکترونیک انتقال چک است ،تا حدودی مسیر

پیادهسازی چک الکترونیک را در آینده نزدیک فراهم خواهد کرد ،با این وجود مقوله امضای دیجیتال بهعنوان یکی از زیرساختهای کلیدی
مورد نیاز کارکرد موثر چک الکترونیک ،هنوز در دسترس نیست .از این رو در صورت اولویت قرارگرفتن امضای دیجیتال در سطحی مشابه

سامانه پیچک ،و تامین زیرساختهای فنی و امنیتی آن ،میتوان افق نزدیکتر و میسرتری را برای عملیاتیشدن این ابزار الکترونیک ،در

پیشروی ترسیم کرد.

۱

 ۲.۳اطالعرسانی به صاحب حساب از برگشت چک

براساس مفاد مواد  ۲و  ۳قانون اصالح قانون صدور چک ،بانک مکلف شده بنا به درخواست دارنده چک ،فوراً غیرقابل پرداخت بودن

چک و یا کسری مبلغ آن را در سامانه یکپارچه بانکمرکزی ثبت و با دریافت کدرهگیری ،گواهینامه عدم پرداخت را به وی برای پیگیری در
مراجع قضایی و ثبتی ارائه کند.۲

همچنین بانک مکلف شده برای اطالع صادرکننده چک ،فوراً نسخه دوم گواهینامه فوق را به آخرین نشانی صاحب حساب در بانک،

ارسال کند .این در حالی است که در عرصه عمل بیشتر بانکها بهدلیل هزینهبر بودن و عدم شمول کارمزد بانکی به خدمت فوق ،از تمکین
به این موضوع اجتناب میورزند.
هر چند به نظر میرسد استفاده از شیوههای الکترونیک مانند ایمیل و پیامک بتواند از بار هزینهای این خدمت بر بانکها بکاهد و با

 ۱البته برای کارکرد موثر سامانه پیچک نیز نیاز فراوانی به فرهنگسازی موثر برای کاربران ،قبل از راهاندازی و در دسترس قرار گرفتن ،مشاهده میشود .از آنجا که این
سامانه باید مورد استفاده بخش اعظمی از مشتریان سنتی شبکه بانکی قرار گیرد ،نیاز به آشناسازی آنها با رویه الکترونیک مربوطه و فراهمساختن زمینه پذیرش آن توسط

کاربران است .البته در این زمینه اخیراً کمیته اطالعرسانی مربوطه توسط بانکمرکزی و با همکاری روابطعمومی این سازمان تشکیل شده است و انتظار میرود در آینده

نزدیک ،آگاهسازی عموم از طریق وسایل ارتباط جمعی مختلف در دسترس انجام شود.

 ۲البته به دلیل آنکه تا زمان پایان کار سامانه چکاوک در طول روز ،صاحب حساب می تواند با تامین موجودی از برگشت چک جلوگیری کند ،بنابراین در عرصه عمل،
دریافت کد رهگیری و گواهینامه عدم پرداخت با وقفه یک روز کاری انجام می شود .هر چند این مقوله ممکن است مشکلی جدی برای دارنده چک برگشتی بهدنبال

نداشته باشد ،با این وجود تطابق کامل با متن قانون در عرصه عمل وجود ندارد.

۸۴

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
استناد به قانون تجارت الکترونیک امکان اجرایی شدن این نوع رویههای اطالعرسانی را فراهم کرد ،با این وجود براساس نظر اداره نظامهای

پرداخت بانکمرکزی ،الزام ارائه نسخه کاغذی به آدرس پستی و تقبل هزینه مربوطه توسط بانک مطرح است و در کل امکان اخذ این هزینه
از مشتری بدون اخذ مجوز از بانکمرکزی ممنوع شده است.
با این وجود پس از راهاندازی سامانه ثنا توسط قوه قضائیه در استعالم ابالغیههای قضایی ،مباحثی مبنی بر سوق دادن دارندگان حساب

جاری به ثبت نام در این سامانه برای دریافت هرگونه ابالغیه مبتنی بر این نوع حساب بهصورت الکترونیک مطرح شده است .حتی برخی
بانکها نیز در اعطای تسهیالت ،راهبرد الزام ثبتنام تسهیالتگیرنده در این سامانه را دنبال کردهاند .هر چند این راهبرد میتواند شفافیت
و سرعت بیشتری را در اطالعرسانی به دارنده حساب بهدنبال داشته باشد و حتی میتواند به کوتاه شدن رویههای قضایی بیانجامد ،با این
وجود با ابهاماتی در اجرا در بانکهایی مانند بانک کشاورزی مواجه است که بیشتر مشتریان آن افرادی در مناطق روستایی و با عدم دسترسی

و آ گاهی الزم به خدمات الکترونیک هستند .البته از نظر حقوقی نیز ابهاماتی در صورت اطالعرسانی اولیه این سامانه به ذینفع توسط
بارگزاری ابالغیه در قالب پیامک مطرح شده است ،زیرا در صورت عدم دریافت پیامک و از این رو واردشدن ضرر و زیان به دارنده حساب

شاهد ایجاد مشکالتی در حوزه حقوق مصرفکننده در شبکه بانکی خواهیم بود.

 ۳.۳عدم وجود رویکرد واحد در اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به صاحب حساب چک برگشتی

براساس ماده  ۴قانون اصالح قانون صدور چک ،بانکها و موسسات اعتباری موظف شدهاند بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری
مبلغ چک ،محدودیتهایی را در ارائه خدمات بانکی برای صاحب حساب اعمال کنند .از جمله این محدودیتها ،مسدود کردن وجوه کلیه

حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده ،براساس ترتیب اعالمی از سوی بانکمرکزی است.
هر چند الگویی در این زمینه در بانکمرکزی تنظیم شده است ،اما بهدلیل نهایی نشدن و عدم اشتراک آن با بانکها و موسسات اعتباری
برای دریافت نظر کارشناسی ،اطالعات دقیقی از این الگو در دسترس نیست .همچنین بانکمرکزی در  ۱۳۹۹/0۹/۱۹با ابالغ بخشنامهای

۱

الگوی خاص و متفاوتی در مسدودی حسابها معرفی نکرد و صرفاً بانکها را مجدد ملزم به رعایت بندهای  5-۱7و  ۶-۱7دستورالعمل
حساب جاری صادره قبل از تصویب نسخه جدید قانون اصالح قانون صدور چک در الگوی برداشت از حسابها برای تامین مبلغ کسری

چکها نمود .با این وجود برای کارکرد موثر الگوی فوق ،سامانه سیاح در یکپارچهسازی اطالعات حسابها در بانکمرکزی طراحی شده

تا با شناسایی دقیق اطالعات حسابهای دیگر صادرکننده چک در بقیه بانکها و موسسات اعتباری (نوع حساب و مقدار مانده آن)،

اولویتبندی موثری از مسدودی حسابها ارائه شود.

با این حال تا کنون اغلب بانکها با وجود آنکه صرفاً به اطالعات موجودی حساب صادرکننده چک در بانک خود دسترسی داشتهاند،
عموماً از مسدود کردن دیگر حسابهای صادرکننده چک نزد خود امتناع ورزیدهاند و این مساله مشکالتی را برای بانکهای تمکینکننده به

این بخش از ماده قانونی فوق بهوجود آورده است .از این رو انتظار میرود با الزام بانکها از طریق بانکمرکزی به حداقل مسدود کردن موجودی
دیگر حسابهای صادرکننده چک نزد خود ،نه تنهای الگوی رفتاری همسانی در شبکه بانکی پیادهسازی شود ،بلکه تمکین از قانون در حد

امکانات موجود حاصل شود .۲البته انتظار میرود این مساله از طریق ضمانتهای اجرایی در دست بانکمرکزی با ابالغ بخشنامه مورخ
 ۹۹/0۹/۱۹انجام شود تا در بلندمدت بستر اجرایی الزم در اعمال تمامی محدودیتهای عنوانشده در قانون در مسدودی دیگر حسابهای
فرد دارای چک برگشتی نزد دیگر بانکها و برداشت از آنها فراهم شود.

 ۴.۳مشکالت بانکمرکزی در تعلیق محدودیتها برای بنگاههای اقتصادی بااهمیت در امنیت اقتصادی

از آنجا که اعمال محدودیتهای مورد نظر ماده  ۴قانون اصالح قانون صدور چک میتواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور ،اخالل در

امنیت اقتصادی در برخی استانها را به همراه داشته باشد ،براساس تبصره  ۱ماده  ۴این قانون که منجر به تنظیم آییننامه اجرایی ذیربط
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکمرکزی شد ،این امکان برای شورای تامین هر یک از استانها در نظر گرفته شده است تا

براساس شاخصهای مندرج در این آییننامه ،تعلیق محدودیتهای فوق بهمدت یک سال را از بانکمرکزی درخواست نمایند.

از آنجا که برخی از این درخواستها در چارچوب شاخصهای معرفیشده در آییننامه ذیربط قرار نگرفته و بانکمرکزی نیز براساس

این قانون موظف به اجرای درخواستهای ارسالی از طرف شورای تامین استان مربوطه شده که الزاماً پوشش کامل ضوابط مربوطه را تامین
نمیکند ،بنابراین در مواردی فلسفه این ماده در عرصه عمل زیر سوال رفته است .از این رو برای مدیریت این ریسک در سیستم ،براساس
 ۱بخشنامه شماره  ۹۹/۲۹۸۹۱۹۶مورخ  ،۹۹/۹/۱۹بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

 ۲از این رو اعمال محدودیت مسدودی حسابها در صورتی کارا خواهد بود که توسط همه بانکها و به صورت همزمان انجام شود .در غیر اینصورت منجر به استقبال
افراد بدحساب از بانک خاطی خواهد شد.

۸5

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
مذاکراتی که با وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام شده است ،بررسی و ارزیابی درخواستهای این موضوع براساس معیارهای آییننامه

ذیربط و با استعالمگیری از نهادهای مربوطه توسط سامانه بهینیاب در این وزارت انجام خواهد شد .به این ترتیب در آینده نزدیک ،تورش
در درخواستهای ارسالی به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت و رویه ارسال درخواستها به بانکمرکزی بهصورت سیستمی و نه مکاتبه
کاغذی خواهد بود .از این رو درخواستهای پاالیششده فوق با ثبت سیستمی در سامانه مربوطه ،منجر به اعمال تعلیق در محدودیتهای

ارائه خدمات بانکی به مدت یک سال برای افراد معرفیشده خواهد شد.

 5.۳رفع سوءاثر از چکهای برگشتی با رضایتنامههای صوری

بهدلیل مشخص نبودن ذینفع چک ۱در اطالعات سیستمی در دسترس بانکهای واگذارنده به علت عدم پیادهسازی کامل سامانههای مورد
نیاز ،برخی افراد با سوء استفاده از این شکاف سیستمی اقدام به تنظیم رضایتنامههای صوری توسط فردی غیر از ذینفع اصلی در دفاتر
اسناد رسمی کرده ،و به راحتی به رفع سوءاثر از چک – براساس رویه مندرج در بند ج تبصره  ۳ماده  ۴قانون – پرداختهاند .برای برطرف

کردن این شکاف سیستمی میتوان در نسخههای جدید سامانههای مرتبط با چک فیلدی برای اتصال به ثبت برای صحتسنجی و بررسی

اصالت این رضایتنامهها تعبیه کرد که منوط به فراهم بودن امکان اتصال سیستمی از طرف سازمان ثبت است .از این رو در شرایط فعلی،
بانکها برای مدیریت این ریسک عموماً رضایتنامههای صادره توسط خود ذینفع و نه وکیل وی را در رفع سوءاثر از چکهای برگشتی
اثردهی میکنند ،چون حتی درج اعطای وکالت برای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی در وکالتنامه وکیل ذینفع ،نمیتواند به جلوگیری از
سوءاستفادههای احتمالی در شبکه بانکی منجر شود .البته در خود قانون نیز صرفاً رضایتنامه رسمی از دارنده چک و نه وکیل ذینفع مورد

اشاره قرار گرفته است.
در کنار راهکار استعالم سیستمی از ثبت در مورد اصالت رضایتنامهها ،در سامانه سما چک نیز که به ثبت چکهای برگشتی میپردازد ،فیلدی

برای بانکها بهمنظور درج اطالعات ذینفع هنگام ثبت چک برگشتی منظور شده تا هنگام رفع سوءاثر چک برگشتی ،صرف استعالم از ثبت اسناد
رسمی ،منجر به سوء استفاده برخی از دارندگان چک برگشتی با تنظیم رضایتنامه جعلی نشود .البته با راهاندازی سامانه پیچک و ثبت سیستمی

ال در بلندمدت رفع خواهد شد .در این رویکرد نیز ترتیب اثر دادن رضایتنامه پس از تایید آن بهصورت
ذینفعان چک ،مشکل شناسایی ذینفع کام ً
سیستمی توسط دارنده نهایی چک در سامانه پیچک ،میتواند مشکالت ناشی از جعل آن را به شدت کاهش دهد.

بهاین ترتیب انتظار میرود در آینده نزدیک با ارتقای سامانههای ذیربط نه تنها در بانکمرکزی ،بلکه در قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد

رسمی ،امکان رفع سوءاثر به صورت سیستمی و با سرعت و دقت بیشتر فراهم شود و وقوع سوءاستفادههای موردی به شدت کاهش یابد.

 ۶.۳مشکل بانک ها در استعالم عدم طرح دعاوی در خصوص چک برای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی

از آنجا که یکی از روشهای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی ،گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح
دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده (بند و تبصره  ۳ماده  ۴قانون اصالح قانون صدور چک) است ،بانکها بنا به
درخواست صاحب حساب در استفاده از این روش ،ملزم به استعالم مورد فوق از قوه قضائیه هستند.

در ابتدا به علت عدم راهاندازی سامانه استعالم طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط قوه قضاییه ،بانکها براساس بخشنامه

ذیربط ۲در بانکمرکزی ملزم به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه جهت اخذ استعـالم و احـراز عدم دعـوای کیفری و
حقوقی در خصـوص چـکهای مشـمول مرور زمـان سه سال شده بودند و این رویه مشکالتی را در فرایند استعالم به دلیل الزامی نبودن ثبت

کدملی صاحب حساب و کد رهگیری چک برگشتی در طرح دعاوی چکهای برگشتی در قوه قضائیه بهوجود آورده بود .با این وجود با

مذاکرات انجام شده بین بانکمرکزی و قوه قضائیه ،از آذر  ۱۳۹۸این اطالعات بهعنوان فیلدهای اجباری در ثبت دعاوی در این قوه تبدیل

شده و با گذر زمان ،این مشکل بهصورت کامل در اخذ استعالمها رفع خواهد شد.

البته پس از آذر  ،۱۳۹۸با وجود فراهم شدن دسترسی بانکها به سامانه ثنا در استعالم آنالین توسط قوه قضائیه و انتظار بر کوتاهتر

شدن رویه فوق ،مشاهده میشود که این مشکل در استعالمهای آنالین همچنان موجود است .درحقیقت در گزارش استعالم ،اطالعات
 ۱البته نمایندگان بانکها در جلسات برگزارشده به عدم امکان شناسایی ذینفع در برخی موارد در چک های تضمینی هم اشاره کردند که مسلماً این مقوله با تبدیل این
چکها به چک های صیادی و ثبت انتقال آنها در پیچک ،در حال حاضر برطرف شده است .تصویب الیحه ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل در تاریخ

 ۱۳۹۹/7/۲7در مجلس شورای اسالمی و بخشنامه شماره  ۹۹/۲۹۸۱۹۶مورخ  ۱۳۹۹/۹/۱۹بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از
 ۱۳۹۹/۱0/۲0زمینه الزم برای اجرای این مقوله در شبکه بانکی را فراهم آورده است هر چند اجرای آن تا حدودی در شبکه بانکی به تعویق افتاده است .البته توجه شود

که در این زمینه بخشنامهای نیز قبالً توسط بانکمرکزی در سال  ۱۳۹7صادر شده بود (بخشنامه شماره  ۹7/۳۱۸۱75مورخ  ،۱۳۹7/۹/۱۱بانکمرکزی جمهوری

اسالمی ایران).

 ۲بخشنامه شماره  ۹۸/۲5۸۳۹0مورخ  ،۱۳۹۸/7/۳0بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.

۸۶

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
تعداد زیادی پرونده مرتبط با چک در اختیار بانک قرار میگیرد که بهعلت عدم ثبت کد رهگیری چک برگشتی در ثبت دعاوی قبلی ،الزام

استعالم مجدد کتبی از قوه قضاییه بر بانکها بار میشود و رویه قبلی در استعالمگیری به رویه طوالنیتری با وجود دسترسی به سامانه آنالین
استعالمگیری تبدیل شده است که انتظار می رود با گذر زمان و اثربخشی الزام ثبت کدملی و کد رهگیری چک برگشتی در ثبت دعاوی ،این
مشکل حل شده و کارایی مورد انتظار از استعالم آنالین از سامانه ثنا تحقق یابد.

با این وجود توجه به این نکته ضروری است که براساس ماده  7قانون اصالح قانون صدور چک ،بانکمرکزی مکلف به تجمیع آرای

قطعی محاکم درباره چک در کنار اطالعات گواهینامههای عدم پرداخت با امکان دسترسی برخط برای بانکها و موسسات اعتباری ،و
همچنین ملزم به فراهم کردن امکان استعالم گواهینامههای عدم پرداخت برای مراجع ثبتی و قضایی از طریق شبکه ملی عدالت شده است.
هر چند دسترسی مراجع ثبتی و قضایی به کد رهگیری گواهینامههای عدم پرداخت توسط بانکمرکزی فراهم شده است ،با این وجود تجمیع

آرای قطعی محاکم درباره چک در بانکمرکزی تا کنون میسر نشده است .البته توجه به این نکته ضروری است که این امر در شرایطی میسر خواهد
شد که سامانه سجل محکومیتهای مالی در قوه قضاییه راهاندازی شده و امکان دسترسی برخط بانکمرکزی به این سامانه فراهم شده باشد که با

توجه به عدم راهاندازی این سامانه تاکنون در قوه قضائیه ،امکان ارائه خدمت فوق نیز به بانکها توسط بانکمرکزی مقدور نیست .۱این در حالی

است که برای اجرای ماده  ۸این قانون -مبتنی بر جلوگیری از ارائه دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای اشخاص ورشکسته ،معسر
از پرداخت محکومبه یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده – از آذر  ۱۳۹۹نیاز مبرمی به استعالم از سامانه سجل محکومیتهای مالی است.

 7.۳زمانبر بودن رویههای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی بهدلیل عدم وجود ارتباط سیستمی

هرچند در برخی موارد با برقراری امکان استعالم از سامانه آنالین ثنا سعیشده رویه ناظر بر استعالمگیری در رفع سوءاثر از چکهای برگشتی
و در گذر از استعالم کاغذی به استعالم آنالین کوتاه شود ،با این وجود رویه فوق ،ناظر بر تمامی بندهای مندرج در تبصره  ۳ماده  ۴قانون

اصالح قانون صدور چک نیست .به بیان دقیقتر تا کنون امکان استعالم سیستمی و آنالین در خصوص رضایتنامهها و طرح دعاوی حقوقی

یا کیفری از سازمان ثبت اسناد رسمی و قوه قضایه مطرح شده و نامههای رسمی از مراجع قضایی یا ثبتی ذیصالح مبنی بر اتمام عملیات
اجرایی در خصوص چک و احکام قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در مورد چک ،بهصورت کاغذی استعالم میشوند .این

درحالی است که برای کارکرد موثر این رویهها و کاهش زمان اختصاص یافته به رفع سوءاثر چک باید امکان ابالغ سیستمی موارد فوق از
طرف قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد رسمی به سامانه یکپارچه بانکمرکزی فراهم شود تا به محض موثر واقعشدن امکان استفاده از هر یک

از رویههای فوق ،این امر در سیستم تحقق پیدا کند.

البته این مشکل در صورت راهاندازی سامانه سجل محکومیتهای مالی و امکان دسترسی برخط بانکمرکزی به آن میتواند در حد
زیادی برطرف شود که این امر نیز نیازمند تعریف روابطی در سامانه برای اثربخشی مستقیم اطالعات موجود در سامانه فوق بر رویهها بدون

طی کردن رویه استعالمگیری است.

 ۸.۳الگوی تعیین سقف اعتبار

از آنجا که هر گونه خطا و اختالل در محاسبه سقف اعتبار (مندرج در ماده  5قانون) میتواند یکی از ابعاد محدود کننده برای کاربران دسته
چک باشد و با توجه به عدم آشنایی دارندگان دسته چک به مقوله اثربخشی آن بر دامنه معامالت و کسبوکارهای آتی خود و عدم آگاهی

از راهکارهای افزایش این سقف از طریق ارتقای امتیاز اعتباری خود ،انتظار میرود با اجرایی شدن این مقوله و در صورت عدم اتخاذ

تدابیر ویژه ،مشکالت زیادی بر بخش حقیقی اقتصاد و کسبوکارها بار شود.

از این رو طراحی این الگو باید با دقت زیادی در بانکمرکزی انجام شود و توصیه میشود قبل از اجراییشدن ،تا مدتی محاسبه و مقدار آن

به دارندگان حساب ابالغ شود تا بتوانند اقدامات الزم در راستای بهبود امتیاز اعتباری خود در افزایش سقف اعتبار را پیگیری کنند.

با توجه به آنکه سقف اعتبار مجاز از پیشنیازهای گسترش تعداد اقالم استعالمی از وضعیت صادرکننده چک (ماده  ۸قانون اصالح قانون

صدور چک) بوده و کارکرد موثر سامانه پیچک در عدم امکان ثبت چک با مبلغی بیش از سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویهنشده

(همان ماده) است ،بنابراین ضرورت طراحی و نهایی کردن این الگو حداقل قبل از راهاندازی سامانه پیچک در حد انتظارات تصویر شده از

 ۱با این وجود ،تفاهمنامهای بین بانک مرکزی و قوه قضائیه در حال نهایی شدن است که در صورت تایید ،رویکردی دوسویه در زمینه انتقال اطالعات بین بانکمرکزی و

قوه قضائیه را تحت پوشش قرار خواهد داد .در مجموع قوه قضائیه در بلندمدت از طریق شبکه عدالت ،اطالعات جامعی مشتمل بر احکام ورشکستگی ،اعسار از

پرداخت محکومبه ،آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده  ۱۴را در اختیار بانکمرکزی قرار خواهد داد و سپس امکان استعالم این
اطالعات در قالب بستری توسط بانکمرکزی برای بانکها و موسسات اعتباری فراهم خواهد شد .از این رو استعالم بانکها از سامانه ثنا فعالً بهعنوان راهکار کوتاهمدت
در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است.

۸7

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
این سامانه در قانون مشاهده میشود که تحقق نیافته است .همچنین رعایت ماده  ۸این قانون مبتنی بر بیشتر نبودن مبلغ چک از اختالف سقف

اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویهنشده ،نیازمند ابالغ دستورالعمل محاسبه سقف مربوطه توسط بانکمرکزی و عملیاتیشدن آن است.
از این رو با توجه به ابعاد مختلف سقف اعتباری و عدم آمادگی کاربران و پیچیدهتر شدن فرآیند راهاندازی و عملیاتی سامانه پیچک،

شاید بتوان راهبرد محاسبه و ابالغ این سقف و عدم اعمال آن را برای یک دوره زمانی کوتاهمدت دنبال کرد تا امکان بهکارگیری موثر آن در
آینده با مشکالت کمتر در بخش حقیقی اقتصاد در اختیار قرار گیرد .همچنین در این رویکرد باید برای مردم و کاربران این مساله خوب

فرهنگ سازی شود که سقف اعتباری محاسبه شده به منزله وجود آن مقدار دارایی یا وجه نقد در حساب صادرکننده چک نیست ،بلکه
حداکثر مقداری است که وی امکان صدور چک را دارد؛ به این معنی که بیش تر از آن مبلغ ،احتمال نکول دارنده چک خیلی زیاد است.
توجه شود که اطالعاتمحور بودن الگوی محاسبه سقف اعتبار و در برخی موارد بهروزنبودن پایگاهدادههای مورد نیاز میتواند بر

مشکالت عملیاتی در این زمینه بیافزاید .در حقیقت صرف ذکر الزام بانکها و سایر اشخاص به ارائه اطالعات صحیح و کامل به مقام

ذیربط در محاسبه سقف اعتبار در تبصره  ۱ماده  ۸قانون اصالح قانون صدور چک ،نمیتواند به دریافت اطالعات بهروز و مناسب از آنها

منتهی شود .از این رو به فرصتی زمانی برای ارتقا و بهروزرسانی پایگاهدادههای موجود در این موسسات براساس تناوب زمانی کوتاه نیاز

است که با دنبال کردن راهبرد محاسبه و نه اعمال سقف اعتباری برای یک دوره زمانی خاص ،قابل تامین خواهد بود.

 ۹.۳مشخص نبودن تاریخ اعتبار چکها

از آنجا که براســاس ماده  5این قانون ،ضــروری اســت در هر چک شــناســه یکتا و مدت اعتبار آن درج شــده باشــد ،عدم درج این تاریخ در

برگهای چک صیادی قدیمی طراحی شده توسط بانکمرکزی در تضاد با این ماده بود .با این وجود در طراحی نسخههای جدید چکهای
صیادی که با تمرکز بر رویکرد شخصیسازی و ارتقای آیتمهای امنیتی انجام شده است ،تاریخ صدور با دامنهای نوسان روی برگه چکهای

جدید دسته چکهای صیادی درج میشود تا تاریخ اعتبار دسته چک در اختیار گیرنده چک قرار گیرد.

 ۱0.۳چکهای موردی

هر چند تا کنون تمهیدات الزم توسط بانکمرکزی برای استفاده از چک موردی فراهم نشده و بهصورت ضمنی تا زمان ابالغ نسخه جدید
دستورالعمل حساب جاری این مساله مغفول مانده است ،با این وجود توصیه میشود در تنظیم ابعاد پیادهسازی آن ،به مواردی از جمله
تعداد متفاوت چک موردی قابل صدور برای اشخاص حقیقی و حقوقی ،الزام ثبت آن در پیچک با وجود عدم امکان انتقال آن به غیر،۱

الزام وابستگی آن به حساب جاری ،صدور در قالب فرمت چک صیادی و شمول تمامی ضمانتهای اجرایی چک به این نوع جدید از چک

نیز در تنظیم نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری اشاره شود.

 ۱۱.۳رویه و دامنه اطالعات قابل استعالم

هر چند استعالم از اعتبار دارنده حساب در قالب استعالم پیامکی بهعنوان رویه معرفیشده توسط بانکمرکزی در دسترس پذیرندگان چک

قرار گرفته بود ،با این وجود به دلیل الزام وزارت ارتباطات بر استفاده از کیف پول الکترونیک برای استعالمگیرنده ،دسترسی به سامانه
پیامکی بسیار سخت شده و کاربرانی که دسترسی به اینترنت دارند در حال حاضر میتوانند از طریق سایت بانکمرکزی و بدون پرداخت

هزینه این رویه را پیگیری کنند .البته در صورت اتصال فینتکها به این سایت و ارائه خدمت فوق به مشتریان ،میتوان انتظار داشت دامنه
کاربری این خدمت افزایش یابد.
با این وجود شاید استفاده از  QR Codeنیز بتواند به گسترش حوزه کاربری استعالم منجر شود .هرچند این رویه در بیشتر کشورها

مورد استفاده است ،با این وجود بهدلیل مشکالت فنی موجود در بانکها بهدلیل تحریم و حتی هزینهبر بودن این رویه ،زیرساختهای فنی

الزم در همه بانکها در شرایط فعلی در دسترس نبوده و در حال حاضر به نظر میرسد اطالعرسانی بیشتر در زمینه امکان استعالم از سایت

بانکمرکزی بهجای رویه مبتنی بر سامانه پیامکی باید در اولویت قرار گیرد.
همچنین نظر به آنکه اطالعات قابل استعالم از سامانه فوق صرفاً محدود به تعداد چکهای برگشتی است و تمام اقالم مدنظر قانون
مندرج در ماده  ۸و مشتمل بر سقف اعتبار مجاز ،سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویهنشده را برای

دریافتکننده چک پوشش نمیدهد ،ضروری است با توجه به امکانات موجود ،گامهایی در این زمینه برداشته شود .هر چند اعالم سقف
اعتبار مجاز منوط به فراهمشدن امکان محاسبه در بانکمرکزی و عملیاتیشدن آن در شبکه بانکی است ،با این وجود شاید بتوان با اعالم
میزان تعهدات چکهای تسویهنشده ،شفافیت اطالعاتی بیشتری را در کوتاهمدت برای گیرنده چک ،جهت ارزیابی ریسک صادرکننده ،به

 ۱این مقوله به شفافیت سیستمی در ثبت ذینفع چک در سامانه پیچک بهعنوان سامانه مرجع شناسایی ذینفعان چک در شبکه بانکی کمک قابل توجهی خواهد کرد.

۸۸

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
وجود آورد و انتظارات ماده قانونی ذیربط را نیز تامین کرد .حتی اطالعات گزارششده در سامانه استعالم پیامکی مبتنی بر تعداد چکهای

رفع سوءاثر نشده است ،۱در حالیکه در ماده قانونی فوق به رفع سوءاثرنشده اشارهای نشده و سابقه کلی چک برگشتی ،اعم از رفع سوءاثرشده
و نشده در سه سال اخیر باید به اطالع استعالمگیرنده برسد .حتی گسترش دامنه اطالعات قابل استعالم در آینده میتواند بر سطح شفافیت

اطالعاتی بیشتر گیرنده چک بیافزاید .بهعنوان مثال ارائه مانده تعهدات فرد قبل و بعد از تاریخ چک صادرشده میتواند تورش در سطح
اعتبار صاحب چک را کاهش دهد . ۲حتی اعالم مفقودی چک براساس پایگاهدادههای چکهای مفقودی در بانکها که احتماالً در

بانکمرکزی هم تجمیعشده ،میتواند مشکل فروش دسته چک در جامعه با اعالم مفقودی صوری را کاهش دهد.
عالوهبراین ،از آنجا که در شبکه بانکی کشور استعالم از آخرین وضعیت صادرکننده چک بهعنوان یک امکان و نه یک اجبار منظور شده ،بهنظر

میرسد با راهاندازی سامانه پیچک در ثبت انتقال چک ،همزماننمودن ثبت چک با ارائه استعالم به گیرنده چک نه تنها بتواند فرهنگسازی الزم
را در استفاده از پیچک و کاربری استعالم افزایش دهد ،بلکه امکان کاهش مشکالت و خطاهای احتمالی موجود در ثبت اطالعات در پیچک با

الزام تایید اطالعات ثبتی صادرکننده در مورد برگه چک توسط گیرنده را نیز فراهم آورد .در حقیقت در این حالت نه تنها گیرنده چک قبل از قبول
این برگه ملزم به تایید اطالعات چک دریافتی و از این رو به صفر رساندن خطاهای احتمالی در ثبت چک میشود ،بلکه با دریافت دیگر اطالعات

گزارش استعالمی مشتمل بر آخرین وضعیت صادرکننده چک ،آگاهی و ارزیابی اعتباری مورد انتظار وی قبل از قبول چک محقق خواهد شد .به

این ترتیب استعالم بهعنوان بخشی از رویه ثبت چک در پیچک میتواند تبدیل شود.

۳

 ۱۲.۳مشکالت بانکها در اعالم مفقودی

در برخی موارد ،افرادی که دارنده واقعی چک نیستند با رجوع به بانک و اعالم مفقودی ،به نفع صاحب حساب منجر به اعالم ماده  ۱۴برای چک،
و به ضرر دارنده واقعی چک منجر به عدم امکان صدور گواهینامه عدم پرداخت برای استفاده از مزایای ماده  ۲۳قانون صدور چک مبنی بر اخذ
سریع اجرائیه میشوند .در موارد دیگر نیز ذینفع واقعی که دارنده چک است با اعالم واقعی مفقودی منجر به درج ماده  ۱۴برای چک ذیربط

میشود که با عدم رجوع به مراجع قضایی برای ادامه روند قضایی منجر به معلق ماندن سیستم در ارتباط با وضعیت چک در سامانههایی میشود
که الزام تعیین وضعیت  7روز کاری برای این شرایط در آنها فعال نشده است .البته در نسخههای جدید سامانه چک برگشتی این مشکل رفع شده

است و با گذر فعلی به سامانه پیچک و مشخص بودن دارنده نهایی چک ،دیگر مشکل اعالم مفقودی توسط افرادی که دارنده واقعی چک نیستند

نیز بر سیستم تحمیل نخواهد شد .با این وجود در صورت راهاندازی سامانه چکاد و چک الکترونیک در بلندمدت ،مشکالت بانکها در زمینه

چکهای مفقودی ،مخدوشی ،سرقتی و کالهبرداریشده و جعل به مقدار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.

 ۱۳.۳مشکالت بانکها در جعل چک

با توجه به آنکه چکهای جدید همه بانک در قالب چک صیادی از شکل یکسانی برخوردار شدهاند و تفاوت آنها صرفاً در لوگوی بانک و شناسه
یکتای چک است ،بنابراین فرد جاعل با دسترسی به شناسه صحیح و معتبر صیاد میتواند با جعل آن روی برگه چک صیاد تقلبی به راحتی برگه
چک تقلبی صادر کند .در حقیقت چون شناسه معتبر صیاد در این برگه چک درج شده ،گیرنده چک حتی با استعالم از سامانه بانکمرکزی با

مشکل مواجه نمیشود .به بیان دقیقتر تا چند وقت قبل ،امکان بررسی اصالت چک بهصورت سیستمی وجود نداشت و تمام مسئولیت شناسایی
اصالت چک از منظر غیرجعلی بودن بر عهده کاربر بانک واگذارنده بود .با این وجود انتظار میرود با راه افتادن سامانه پیچک در افق زمانی

کوتاهمدت و بهویژه چک الکترونیک در افق زمانی بلندمدت ،این مساله تا حد زیادی مدیریت شده و این ریسک به حداقل ممکن برسد.

البته به دلیل دیده نشدن راهکاری برای صحت سنجی چکهای تضمینی در این قانون ،الزم است امکان استعالم مدنظر قانون برای این

نوع چکها هم فراهم شود تا امکان جعل آنها نیز کاهش یابد .با این وجود توجه شود که با پوشش این چکها در افق زمانی بلندمدت در
قالب الزامات سامانه صیاد و لزوم ثبت در سامانه پیچک ،امکان جعل آنها نیز کاهش خواهد یافت.

 ۱۴.۳سوء استفاده برخی افراد غیرواجدشرایط در اخذ دسته چک

در برخی موارد مشاهده میشود که به علت ضعف در تشخیص و احراز هویت صاحبان امضا در حسابهای مشترک و حقوقی ،و اتکا بر

خوداظهاری بانکها به اجای استعالم از ثبت شرکتها به صورت سیستمی توسط سامانه صیاد و نهاب ،افرادی که دسته چک شخصی آنها
 ۱این در حالی است که براساس قانون از آذر سال جاری ،فردی که دارای چک رفع سوءاثر نشده است نباید از امکان استفاده از دسته چک برخوردار باشد.

 ۲عدم اطالع از زمان تسویه مانده تعهدات دارنده حساب نسبت به مانده تعهدات وی در قبال گیرنده چک میتواند به اشتباه منجر به لحاظ ریسک اعتباری باال برای
صاحب حساب شود.

 ۳از این رو در این رویه باید امکان عدم پذیرش چک توسط گیرنده در سامانه پیچک ،براساس استعالم دریافتی از وضعیت اعتبار صاحب حساب چک در حال ثبت ،قبل
از تکمیل و نهاییشدن رویه ثبت صدور چک منظور شده باشد.

۸۹

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
دارای چک برگشتی است ،از دسته چک گروهی استفاده میکنند .این در حالی است که اگر حساب جاری انفرادی فرد دارای چک برگشتی

است ،نباید امکان استفاده از دسته چک حساب مشترک هم به وی داده شود .براساس شواهد موجود در مواردی نیز که فرد متقاضی دسته
چک دارای چک برگشتی است ،درخواست اخذ دسته چک با ارائه اطالعات فردی دیگر با سابقه سفید انجام شده و پس از دریافت شناسه
یکتا ،نام فرد متقاضی اصلی اضافه شده است و از آنجا که صرف خوداظهاری بانک برای مشخص کردن ذینفع در صدور دسته چک کفایت

میکند ،این افراد به راحتی از این روش به دسته چک دسترسی پیدا میکنند .از این رو به نظر میرسد ضعف در تشخیص و احراز هویت
صاحبان امضا در حسابهای مشترک و حقوقی و اتکا بر خوداظهاری بانکها به جای استعالم از ثبت شرکتها بهصورت سیستمی توسط
سامانه صیاد و نهاب ،از یک سو به عنوان دلیل اصلی و از طرف دیگر به علت پررنگ نبودن الزام اجرایی مجازاتهای ذیربط حسب ماده

 ۶قانون اصالح قانون صدور چک ،منجر به قصور مسئولین شعب در پایبندی به تکالیف قانونی فوق شده و امکان سوءاستفاده برخی افراد
فراهم شده است که باید اقدامات الزم در این زمینه انجام شود.

 ۴تحلیل چالشهای اجرایی

در بررسی چالشهای مطرحشده در جلسات هماندیشی در حوزه پیادهسازی و اجرای قانون اصالح قانون صدور چک در شبکه بانکی در
بازه زمانی تقریباً دو ساله از زمان ابالغ آن توسط بانکمرکزی  -گردآوریشده در جدول  - ۴مشاهده میشود که برای برخی از این چالشها

در نظام بانکی راهکارهایی در حال پیادهسازی است و از این رو انتظار میرود در بازه زمانی کوتاهمدتی این مشکالت برطرف شود .این
موارد نیز بیشتر براساس احکام و تکالیف قانونی در قالب دستورالعملهای تدوینشده اما نهایی و ابالغنشده در بانکمرکزی ،۱تفاهمنامههای

در حال امضا بین بانکمرکزی و قوه قضائیه ،۲رویههای در حال تغییر در بانکمرکزی ۳و یا بین بانکمرکزی و وزارت صنعت ،معدن و

تجارت ،4و تحوالت مورد انتظار در اجرای قانون چک پس از پیادهسازی پیچک 5شکل گرفتهاند.

با این وجود در مقام مقایسه این ابعاد با حوزههاییکه نیازمند برداشتنگامهایی بهویژه توسط بانکمرکزی برای ارتقای رویهها و حل چالشهای
موجود است ،نیاز مبرمی به اخذ راهبردهای الزم مشاهده میشود .این راهبردها براساس نوع چالشهای طبقهبندیشده در این جدول ،میتوانند

در قالب رویکردهای زیرساخت فنی ،6مقرراتی ،7رویهای ،۸وابستگی به دیگر زیرساختهای سامانهای ۹و الزام اجرایی ۱0طبقهبندی شوند.

از این رو انتظار میرود برای برطرفکردن چالشهای موجود ،در ابتدا تسریع راهکارهای در دست اجرا در دستور کار قرار گیرد و به

موازات آن نیز رویکردها و راهبردهایی برای پیشبرد راهکارهای معرفیشده در حوزههایی که اقداماتی در این زمینه انجامنشده اتخاذ شود.
این موارد میتوانند در کارگروه ذیربط در بانکمرکزی بررسیشده و برنامه زمانبندیشدهای برای اولویتبندی اقدامات مورد نیاز در دستور
کار قرار گیرد تا با همکاری نهادهای مربوطه ،پیشبردی در این زمینه انجام شود .البته اخذ بازخورد این راهکارها و بهبود و ارتقای آنها قبل

از اجرا میتواند کمک شایانی در کاهش مشکالت احتمالی آتی نماید.

 ۱ردیفهای  ۳و  ۱0در جدول  ۴و مشتمل بر تنظیم الگوی مسدودی حسابها از طرف بانکمرکزی و ابعاد پوششدهنده چک موردی در دستورالعمل جدید حساب جاری.
 ۲ردیفهای  ۶و  7در جدول  ۴و مشتمل بر تفاهمنامه این سازمان در تجمیع اطالعات گواهینامههای عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه
بانکمرکزی و امکان دسترسی برخط بانکمرکزی به احکام ورشکستگی ،اعسار از پرداخت محکومبه و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی

مطروحه طبق ماده  ۱۴قانون چک از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی.
 ۳ردیف  ۹در جدول  ۴و مشتمل بر رویه ناظر بر طراحی چکهای جدید صیادی در بانکمرکزی.

 4ردیف  ۴در جدول  ۴و مشتمل بر رویه ناظر بر ارسال درخواستهای تعلیق محدودیت برای بنگاههای بااهمیت در امنیت اقتصادی به بانکمرکزی از شوراهای تامین استان.
 5ردیفهای  5و  ۱۲در جدول  ۴و مشتمل بر ثبت سیستمی ذینفعان چک در حل مشکل رفع سوءاثر از چکهای برگشتی با رضایتنامههای صوری و اعالم مفقودی
توسط فردی غیر از دارنده نهایی چک.

 6ردیفهای  ۱و  ۱۱در جدول  ۴و مشتمل بر فراهمسازی زیرساختهای فنی چک الکترونیک و استعالم وضعیت اعتباری صاحب حساب جاری از طریق . QR Code

 7ردیفهای  ۳ ،۲و  ۸در جدول  ۴و مشتمل بر لزوم تنظیم بخشنامهای توسط بانکمرکزی در رویه ناظر بر اطالعرسانی به صاحب حساب از برگشت چک ،الزام وضع
جرایمی بر بانکهای عدولکننده از مسدودی حساب های مشتری دارنده چک برگشتی ،الگوی تعیین سقف اعتبار و کاربری آن در شبکه بانکی تا زمان ارتقای نحوه
محاسبه و آشنایی ذینفعان با چگونگی ارتقای امتیاز اعتباری.

 ۸ردیفهای  5و  ۱۱در جدول  ۴مشتمل بر ضرورت ترتیب اثردادن رضایت نامه پس از تایید آن به صورت سیستمی توسط دارنده نهایی چک در سامانه پیچک ،الزام
اطالعرسانی میزان تعهدات چکهای تسویهنشده ،و ضرورت پیوند ثبت چک در پیچک با استعالمگیری.

 ۹ردیفهای  ۱۳ ،۱۲و  ۱۴در جدول  ۴مشتمل بر نقش دیگر سامانهها از جمله پیچک و چکاد و راهاندازی زیرساخت چک الکترونیک ،و ضرورت تکمیل سامانه نهاب
در سیستماتیک شدن احراز هویت.

 ۱0ردیف  ۱۴در جدول  ۴مشتمل بر ضرورت الزام اجرایی مجازاتهای ماده  ۶قانون قانون اصالح قانون صدور چک در قصور مسئولین شعب در عدم پایبندی به تکالیف قانونی.

۹0

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
جدول  .۴چالشهای اجرایی
ردیف
۱
۲

حوزه
چک الکترونیک
اطالعرسانی به صاحب حساب از
برگشت چک

چالش

راهکار

 -فراهم نبودن زیرساخت فنی

اقدام۱

تمرکز بر فراهمسازی زیرساختهای فنی

 -تحقق نیافتن امضای دیجیتال

پس از راهاندازی پیچک

هزینهبربودن اطالعرسانی فیزیکی و

لزوم وارد شدن بانکمرکزی برای حل این

عدم

شمول کارمزد۲

×
×

مشکل با انتشار بخشنامه

 الزام بانکها به مسدود کردن حسابهایعدم رویکرد واحد در محدودیت
۳

خدمات بانکی برای صاحب حساب

چک برگشتی

نزد خود با اعمال جرایم برای بانکهای

نهایی نشدن الگوی ترتیب مسدودی

×

خاطی توسط بانکمرکزی

حسابها از طرف بانکمرکزی
 تنظیم و ابالغ الگوی مسدودی حسابهااز طرف بانکمرکزی



عدم تمکین دقیق به معیارهای
۴

مشکالت بانکمرکزی در تعلیق

مندرج در آییننامه اجرایی تبصره

محدودیتها برای بنگاههای بااهمیت

( )۱ماده ( )5در ارسال

در امنیت اقتصادی

درخواستها از طرف شورای تامین

تمکین دقیقتر به معیارها با استعالم آنها قبل
از ارسال درخواست شورای تامین

استان۳



استان
 راهاندازی سامانه پیچک و الزام به ثبت5

رفع سوءاثر از چکهای برگشتی با
رضایتنامههای صوری

سوءاستفاده از شکاف سیستمی عدم

سیستمی ذینفعان چک

اطالع بانکها از اطالعات دارنده

 -ترتیب اثر دادن رضایتنامه پس از تایید

چک۴

آن بهصورت سیستمی توسط دارنده نهایی

چک در سامانه پیچک
۶

مشکالت بانکها در استعالم عدم

طرح دعاوی در خصوص چک در رفع

سوءاثر از چکهای برگشتی

رویه طوالنی نهایی شدن استعالمها
به علت عدم ثبت کد ملی و کد

رهگیری چک برگشتی در ثبت
دعاوی چک در قوه

قضائیه5



×

الزام به دسترسی برخط بانکها به آرای

قطعی محاکم در مورد چک از طریق تجمیع



این اطالعات در بانکمرکزی

استعالم کاغذی نامههای رسمی از
7

زمانبر بودن رویههای رفع سوءاثر از

مراجع قضایی یا ثبتی ذیصالح

مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در

و دسترسی برخط بانکمرکزی و بانکها به

ارتباط سیستمی

خصوص چک و احکام قضایی مبنی

آن

چکهای برگشتی بهدلیل عدم وجود

بر برائت ذمه صاحب حساب

راهاندازی سامانه سجل محکومیتهای مالی


 عدم طراحی الگو توسطبانکمرکزی

۸

الگوی تعیین سقف اعتبار

۹

مشخص نبودن تاریخ اعتبار چکها

۱0

چک موردی

۱۱

رویه و دامنه اطالعات قابل استعالم

 -عدم آشنایی کاربران با

ضرورت دنبال کردن راهبرد محاسبه و نه

راهکارهای ارتقای امتیاز اعتباری

اعمال این سقف برای یک بازه زمانی تا

ذیربط برای افزایش سقف اعتباری

هنگام افزایش دقت اطالعات مورد نیاز و

مربوطه

تناوب آنها ،در کنار ارتقای فرهنگ استفاده

 -عدم وجود پایگاههای اطالعاتی

×

از این متغیر در شبکه بانکی

بهروز و با تناوب زمانی باال برای

پیادهسازی الگوی مناسب

عدم درج مدت اعتبار چک در

طراحی چکهای جدید صیادی براساس

عدم تدوین الزامات مقرراتی ناظر بر

تدوین ابعادی در پیادهسازی این چک در

اجرای آن توسط بانکمرکزی

نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری

 -محدود شدن اطالعرسانی به

 -گسترش درگاههای استعالم ،بهعنوان مثال

سایت بانکمرکزی

از طریقQR Code

برگههای چک صیادی

 عدم پوشش تمامی اطالعاتقابل استعالم مندرج در قانون

۹۱

دستور بانکمرکزی




×

 اطالعرسانی میزان تعهدات چکهایتسویهنشده برای پوشش حداقلی شکاف
اطالعاتی قابل استعالم

×

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
حوزه

ردیف

راهکار

چالش

اقدام۱

 اطالعرسانی تعداد چکهای برگشتی اعماز رفع سوءاثر شده و نشده
 پیوند ثبت چک در سامانه پیچک با عدم آشنایی کاربران با ضرورت ونقش استعالم

استعالم برای ارتقای فرهنگ ثبت و استعالم
چک و کاهش مشکالت ناشی از خطا در

×

ثبت چک
 پیادهسازی سامانه پیچک و مشخصشدن۱۲

مشکالت بانکها در اعالم مفقودی

۱۳

مشکالت بانکها در جعل چک

سوءاستفاده از ماده  ۱۴با اعالم

دارنده نهایی چک

مفقودی توسط دارنده حساب یا

فردی غیر از دارنده

چک۶

 راهاندازی سامانه چکاد و استفاده از چکالکترونیک

عدم امکان بررسی اصالت چک
بهصورت سیستمی و محول شدن

این وظیفه به کاربر بانک واگذارنده

۱۴

غیرواجدشرایط در اخذ دسته چک

درخواست دسته چک گروهی و یا
استفاده از دسته چک گروهی با

وجود برخورداری از چک برگشتی

×

راهاندازی سامانه پیچک



راهاندازی چک الکترونیک

×

 تکمیل سامانه نهاب و سیستماتیکشدنسوءاستفاده برخی افراد



احراز هویت

×

 ضرورت الزام اجرایی مجازاتهای ماده ۶قانون برای قصور مسئولین شعب در عدم

×

پایبندی به تکالیف قانونی
یادداشت.
 -۱در صورت اجرایی شدن و یا در حال انجام بودن اقداماتی در زمینه راهکارهای پی شنهادی در سی ستم چه از طرف بانکمرکزی و چه از طرق قوه ق ضائیه و دیگر
نهادهای ذیربط ،از عالمت  در جلوی راهکار مربوطه استفاده شده است و در صورت عدم اتخاذ اقدامات ذیربط ،از عالمت × در مقابل راهکار مربوطه استفاده

شده است.

 -۲هر چند برخی از بانکها از سامانه ثنا بهاین منظور استفاده کردهاند ،اما لزوم اتخاذ راهکار یکپارچهای در این زمینه در همه بانکها مشاهده میشود.
 -۳در این راستا استعالم معیارهای شمول بهصورت برخط از نهادهای ذیربط توسط سامانه بهینیاب در وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حال پیگیری است.
 -۴فیلدی به این منظور در سامانه سما چک برای درج اطالعات ذینفع هنگام ثبت چک برگشتی توسط بانکها در نظر گرفته شده است.

 -5الزام به ثبت کد ملی و کد رهگیری چک برگشتی در ثبت دعاوی چک در قوه قضائیه از سال قبل انجام شده و به مرور زمان مشکل ناشی از عدم ثبت موارد فوق

در خصــوص پرونده های قدیمی از موضــوعیت خارج خواهد شــد .همچنین گذر به اخذ اســتعالم مســتقیم بانکها از ســامانه ثنا به جای مکاتبه با مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوه قضائیه بر سرعت رویه استعالم خواهد افزود.

 -۶البته با الزام  7روزه تعیین وضعیت پس از اعالم مفقودی ،این مشکل در سامانه جدید چک برگشتی رفع شده است.
ماخذ :یافتههای تحقیق.

 5جمعبندی و پیشنهادها

تحوالت موجود در عرصه بانکداری و ابزارهای پرداخت در کنار عدم تناسب مقررات موجود در حوزه این ابزارها عموماً منجر به ایجاد

شکافهایی در مقررات و از این رو شکلگیری روندی در جهت خالف مورد انتظار از ابزار مربوطه میشود .این مساله در مورد چک نیز به

دلیل گذر به بانکداری الکترونیک و ثبات رویه ناظر بر چک به فرمت ابزار پرداختی با سبک و سیاق سنتی در شبکه بانکی ،منجر به شکلگیری
روندی در افزایش سوءاستفاده از این ابزار و انباشت پروندههای منتج از چک برگشتی در قوه قضائیه شده بود .از این رو انجام اصالحاتی در

قانون ناظر بر صدور چک تحت عنوان قانون اصالح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت و با رویکردی سامانهمحور و در تناسب با

نیازهای روند رو به رشد بانکداری الکترونیک ،تحوالتی در زمینه مقررات ناظر بر استفاده از این ابزار پرداخت در شبکه بانکی به وقوع پیوست.

هر چند به دلیل سامانهمحور بودن این قانون ،رویه مورد انتظار در پیادهسازی تمامی ابعاد اجرایی آن در فاصله زمانی دو ساله پیشبینیشده

در قانون ،تاکنون تحقق نیافته است؛ با این وجود براساس نتایج مستخرج از جلسات هماندیشی با خبرگان فعال در این زمینه مشاهده شد

که روند موجود در راستای برطرفکردن برخی چالشهای کلیدی جهتگیری شده است ،هر چند تعداد دیگری از این چالشها تا کنون مورد
توجه الزم واقع نشدهاند.

۹۲

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
مسائلی از جمله در دستور کار قرار گرفتن پیادهسازی سامانه پیچک در پیگیری مبادالت چک در کنار ارتقای سامانههای صیاد و

چکاوک ،دستورالعملهای تدوینشده اما نهایی و ابالغنشده بانکمرکزی در مورد حساب جاری و الگوی مسدودی وجوه حسابها به میزان
کسری مبلغ چک ،تفاهمنامههای در حال امضا بین بانکمرکزی و قوه قضائیه در مورد سامانههای اطالعاتی مورد نیاز در اخذ استعالم

توسط بانکها و موسسات اعتباری و یا حتی بانکمرکزی ،صدور چک صیادی نوین در بانکمرکزی و یا رویکرد جدید در ارزیابی اولیه

درخواستهای ارسالی توسط شوراهای تامین استان ،و برخی تحوالت در اجرای قانون چک پس از پیادهسازی پیچک ،از جمله مواردی
هستند که در آینده نزدیک به تسهیل رویه ناظر بر اجرای ابعاد مختلف قانون چک منتهی خواهند شد.
با این وجود چالشهایی همچنان در حوزههای زیرساخت فنی بهویژه در مورد چک الکترونیک و رویکردهای جدید در اخذ استعالم

مبتنی بر  QR Codeمشاهده میشود .البته نظر به نقش کلیدی زیرساختهای سامانهای پیچک و چکاد در برخی چالشهای موجود ،بهنظر
میرسد پس از راهاندازی سامانه پیچک باید سامانه چکاد و زیرساختهای فنی مورد نیاز آن در بهکارگیری چک الکترونیک در اولویت
اقدامات مورد نیاز از طرف بانکمرکزی قرار گیرند .تکمیل سامانه نهاب و سیستماتیک شدن احراز هویت نیز از دیگر کاستیهای سامانهای

و فنی موجود است.

البته انجام اقداماتی از طرف بانکمرکزی در حوزه مقرراتگذاری در رویه ناظر بر اطالعرسانی به صاحب حساب از برگشت چک ،الزام

وضع جرایمی بر بانکهای عدولکننده از مسدودی حسابهای مشتری دارنده چک برگشتی ،و الگوی تعیین سقف اعتبار نیز از اهمیت وافری
برخوردار است .با این وجود از بین ابعاد مقرراتی فوق ،به نظر میرسد تدوین الگوی تعیین سقف اعتبار چالش برانگیزتر باشد.

در حوزه رویه فعلی ناظر بر صدور چک نیز انجام اقداماتی در اطالعرسانی میزان تعهدات چکهای تسویهنشده و تعداد چکهای برگشتی

اعم از رفع سوءاثر شده و نشده ،ضرورت برقراری پیوند ثبت چک در پیچک با استعالمگیری ،و ترتیب اثر دادن رضایتنامه در رفع سوءاثر

از چک پس از تایید آن بهصورت سیستمی توسط دارنده نهایی چک در سامانه پیچک مشاهده میشود که به نظر میرسد در مقایسه با دو

حوزه قبلی ناظر بر زیرساختهای فنی و مقرراتی ،مشکالت کمتری را در زمینه پیادهسازی بهدنبال داشته باشند ،هر چند موارد فوق تا
حدودی نیز از امکان طبقهبندیشدن در حوزه زیرساخت فنی برخوردارند.
در نهایت انجام اقداماتی در حوزه الزامات اجرایی مبتنی بر الزام به پایبندی سفت و سخت در اعمال مجازاتهای ماده  ۶قانون اصالح

قانون صدور چک در قصور مسئولین شعب در عدم التزام به تکالیف قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.

عالوه بر موارد فوق ،نظر به ماهیت سامانهمحوری عمدهترین تحول اجرایی پیشرو در زمینه چک و مبتنی بر سامانه پیچک ،ضرورت
توجه به ویژگی کاربرپسندی این سامانه و دیگر سامانههای تعاملی مربوطه که ممکن است در آینده مورد استفاده قرار گیرند ،از اهمیت باالیی

برخوردار است .توصیه میشود در این فرآیند با توجه به واقعیتهای معیشتی جامعه ،تدابیری برای افراد فاقد گوشی هوشمند و یا بدون
دسترسی به اینترنت نیز اندیشیده شود .البته در این راستا ،افزایش آگاهی بخشی موثر و آماده کردن کاربران از تحوالت پیش رو با

فرهنگسازی الزم -نه تنها صادرکنندگان و دریافتکنندگان چک ،بلکه کارمندان شعب -نقش موثری در موفقیت این تحول در جامعه ایفا

خواهد کرد .البته بانکها نیز باید نظر به گسترش ابعاد سامانهای چک ،به مدیریت پراکندگیهای ساختاری و در مواردی ارتباط اندک
سامانههای مربوطه در مجموعه خود بپردازند.

در پایان توصیه میشود با بررسی دقیقتر نتایج این مطالعه در کارگروههای ذیربط در بانکمرکزی ،امکان تدوین برنامه زمانی و

اولویتبندی دقیقتری از اقدامات مورد نیاز برای برطرفکردن چالشهای اشارهشده در اختیار قرار گیرد و در طراحی راهکارهای مورد
بحث ،از همکاری و نظرسنجی از کاربران اصلی قانون چک  -مشتمل بر بانکها و موسسات اعتباری  -استفاده شود.

۹۳

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد

منابع و مآخذ

اداره اطالعات بانکی ،)۱۳۹۸( ،نحوه احراز عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چکهای مشمول مرور زمان  ۳سال  .بخشنامه
شماره  ، ۹۸/۲5۸۳۹0مدیریت کل اعتبارات ،بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.

اداره مطالعات و مقررات بانکی ،)۱۳۹7( ،دستورالعمل حساب جاری ریالی ،مدیریت کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی،

بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.
اداره مطالعات و مقررات بانکی ،)۱۳۹7( ،قانون اصالح قانون صدور چک .بخشنامه شماره  ،۹7/۳۲0۴۶5مدیریت کل مقررات،
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ،بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.

اداره مطالعات و مقررات بانکی ،) ۱۳۹۹( ،ابالغ الزامات و تکالیف مقرر در قانون اصالح قانون صدور چک ،مدیریت کل مقررات،
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ،بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.
اداره مطالعات و مقررات بانکی ،)۱۳۹۹( ،پیشنویس دستورالعمل حساب جاری )ریالی) و شرایط استفاده از چکهای تضمینشده
(بانکی) ،مدیریت کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ،بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.

اداره مطالعات و مقررات بانکی ،)۱۳۹۹( ،دستورالعمل اجرایی ماده  ۶اصالحی قانون صدور چک ،مدیریت کل مقررات ،مجوزهای
بانکی و مبارزه با پولشویی ،بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.
اداره نظامهای پرداخت ،)۱۳۹7( ،الزامات ،ضوابط و فراینـدهای اجرائی چـــک الکترونیکی ،معاونت فنـاوریهای نوین ،بانکمرکزی
جمهوری اسالمی ایران.

اداره نظامهای پرداخت ،)۱۳۹۹( ،مستندات فنی پیادهسازی سامانه چک الکترونیک و سامانه پیگیری مبادالت چک ،معاونت فنـاوریهای
نوین ،بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.
بانکمرکزی ،)۱۳۹7( ،شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده ،بخشنامه شماره .۹7/۳۱۸۱75
بانکمرکزی ،)۱۳۹7( ،راهنمای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی .قابل دسترس در:

https://www.cbi.ir/page/4771.aspx

بنیطبا ،سید مهدی ،۱۳۹۹ ،گزارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون اصالح قانون صدور چک مصوب سال  ،۱۳۹7دفتر مطالعات
اقتصادی ،معاونت پژوهشهای اقتصادی ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شماره مسلسل .۲۲0۱7۱۸5 -

هیأت وزیران ،)۱۳۹۸( ،آییننامه اجرایی تبصره ( )۱ماده ( )5مکرر قانون صدور چک.

https://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspx

۹۴

رفع چالشهای مربوط به حوزٔه پرداختهای خرد از طریق
توسعٔه کیف الکترونیک پول

مقدمه

حدود یک دهه از آغاز فعالیت کیف پولهای الکترونیکی در ایران با هدف رفع دغدغٔه تهیٔه پول خُرد و سهولت پرداختهای کوچک برای

مردم و بانک مرکزی و همچنین افزایش رفاه اجتماعی میگذرد .مشکالت موجود در سایر ابزارهای پرداخت ازجمله برخط بودن پرداختهای

بانکی ،زمانبر بودن و عدم سهولت ،معضل امنیت ،باال بودن هزینهها ،و فقدان زیرساختهای الزم جهت مدیریت حجم باالی تراکنشها

موجب رویش این روش جدید برای تسهیل پرداختهای خرد شده است .بانک مرکزی در دوران دولت تدبیر و امید در جهت رفع چالشهای
مذکور و توسعٔه این ابزار ،فرایند مقرراتگذاری آن را در مراحل مختلف موردتوجه قرار داد.
این گزارش درصدد است ضمن موضوعشناسی دقیق کیف پول الکترونیک ،به بررسی ابعاد فقهی آن بپردازد .در همین راستا ،این گزارش

از دو بخش تشکیل شده است .در بخش اول به اهمیت پرداخت سیار و کاربردهای آن در اقتصاد دیجیتال پرداخته ،سپس ضمن بیان

اهمیت پرداختهای خرد و مزایای استفاده از ابزارهای الکترونیکی در پرداختهای خرد تالش شده است؛ مفهوم و ویژگیهای کیف پول

الکترونیک بهعنوان یکی از ابزارهای مناسب برای تسهیل پرداختهای خرد در اقتصاد کشور و رفع دغدغٔه تهیٔه پول خرد موردبررسی قرار
گیرد .ازاینرو ،ضمن بیان مزایا و کاربردهای کیف پول الکترونیک به تشریح طبقهبندی انواع کیف پولها پرداخته و سپس وضعیت استفاده

از کیف پول الکترونیک در جهان و کشورهای اسالمی بهعنوان تجارب کشورها برای بررسی وضع موجود در ایران مورد واکاوی قرار گرفته
است .در پایان این بخش نیز پس از مروری بر اقدامات انجامشده توسط بانک مرکزی در حوزٔه پرداختهای خرد و کیف پول الکترونیک
تالش شده است عوامل بازدارندٔه توسعٔه کیف پول الکترونیک در ایران معرفی شود .بخش دوم گزارش اختصاص به بررسی فقهی کیف پول

الکترونیک در ایران دارد .ضرورت بررسی ابعاد فقهی کیف پول از این جهت است که توسعه این ابزار مستلزم تطابق با چارجوبهای شرعی
و حقوقی کشور است .در این بخش ماهیت و ویژگیهای حقوقی کیف پول الکترونیک تبیین میشود .چالشهای فقهی کیف پول باز و بسته
مطرح میشود .درنهایت نیز مدلهای فقهی برای استفاده از کیف پول ارائه و ارزیابی میشود.

۹7

رفع چالشهای مربوط به حوزٔه پرداختهای خرد از طریق
توسعٔه کیف الکترونیک پول
فرشته

لیال

مالکریمی

محرابی

 .۱آشنایی با کیف پول الکترونیک ( )eWalletدر ایران و جهان
 ۱.۱ویژگی ها و کاربردهای کسبوکار (تجارت) سیار

تجارت سیار شکل گسترشیافتٔه تجارت الکترونیک است که از طریق اینترنت سیار صورت میگیرد .بهعبارت دیگر ،هرگونه انتقال
الکترونیکی و یا تبادل اطالعات که توسط ابزاری سیار و از طریق شبکهای سیار انجام شود و طی آن ارزش حقیقی یا پیشپرداخت پولی در
قبال دریافت کاال ،خدمات ،و یا اطالعات منتقل شود ،تجارت سیار محسوب میشود (کالی و منته.)۲0۱۸ ،

از ویژگیهای مهم تجارت سیار میتوان به قابلیت حملونقل و دسترسی گسترده اشاره کرد که با استفاده از گوشیهای قابل حملونقل

و سبک میتوان به اپلیکیشنهای بسیاری در تلفن همراه خود دسترسی داشت و از طریق شبکههای اجتماعی مختلف در موبایلها امکان
دسترسی راحت به خدمات و کاال فراهم میشود .در واقع ،مشتریان همواره عالقهمند به استفاده از روشهای ساده ،سریع ،امن ،و
قابلاستفاده در هر زمان و مکانی هستند که ابزارها و تجارت سیار بهدلیل مزایا و ویژگیهای منحصربهفرد آن ازجمله راحتی استفاده ،عدم
ِ
محدودیت زمانی و مکانی ،و عدم نیاز به پول نقد میتواند راهکاری مناسب جهت انجام دادن سریع پرداختها بهشمار رود.

۱

دستهبندی سیستم پرداخت سیار بر اساس میزان و ارزش مبلغ پرداختی از طریق موبایل و روشهای آن به پرداختهای خرد (کوچک)
و پرداختهای کالن( ۲درشت) تقسیم میشود .در کسبوکار پرداختهای سیار ذینفعان و یا بازیگران متعددی وجود دارند که برخی از

آنها در ایجاد زیرساخت اولیه و برخی نیز در امور مدیریت ،نگهداری ،و عملیات سیستم ایفای نقش میکنند .مهمترین ذینفعان در نظام

پرداخت سیار شامل گروههای زیر هستند :مشتریان ،بانکها ،فروشندگان ،تولیدکنندگان گوشی ،اپراتورهای شبکٔه تلفن همراه ،و

سرویسدهندگان امنیتی .عالوه بر نقش ذینفعان ،محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی ،آسان بودن ایجاد کسبوکارهای جدید،
حمایت از داراییهای شخصی و مالکیت فکری و سرمایهگذاری و حمایتهای دولت از زیرساختهای فنّاوری برای توسعه و ترویج تجارت
سیار بسیار حیاتی است (وارشنی و وتر.)۲00۲ ،

 ۱.۱.۱مدلهای کسب وکار در حوزٔه پرداخت سیار

چهار مدل کالن برای کسبوکار در حوزٔه پرداخت سیار وجود دارد که عبارتاند از( :رحمان)۲0۱۶ ،

 -۱مدل بانک محور ()Bank Centric Model؛

 -۲مدل اپراتور محور ()Operator Centric Model؛
 -۳مدل مشارکتی ()Colaboration Model؛ و
 -۴مدل نظیر به نظیر (.)Peer-to-Peer
 پژوهشگر پژوهشکدٔه پولی و بانکی
 پژوهشگر پژوهشکدٔه پولی و بانکی

۹۹

Micropayment

1

Macropayment

2
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 ۲.۱.۱اَشکال مختلف پرداخت سیار

پرداخت سیار را میتوان با توجه به عوامل مختلف ازجمله ویژگیهای پرداخت و طرفهای درگیر در عمل پرداخت در طبقهبندی ذیل قرار داد.
بر اساس مبلغ پرداخت

بر اساس مکان پرداخت

بر اساس منبع مورداستفاده برای پرداخت

 پرداختهای خرد

 پرداختهای حضوری

 پرداخت بر مبنای کیف پول الکترونیک

 پرداختهای کالن

 پرداختهای غیرحضوری

 پرداخت بر مبنای حساب بانکی
 پرداخت بر مبنای کارت اعتباری

بر اساس روش پرداخت

بر اساس نوع دستگاه

 روش پیشپرداخت

 پرداخت بر مبنای تلفن همراه ساده

 روش پسپرداخت

 پرداخت بر مبنای تلفن همراه هوشمند

 روش پرداخت در محل (فوری) و

 پرداخت بر مبنای دستگاههای مجهز به

غیره

 پرداخت بر مبنای قبض اپراتور تلفن همراه

NFCو یا اسکن کد QR

بر اساس طرفهای درگیر در عمل پرداخت
 انجام دادن تجارت کاال و خدمات و انتقال وجه میان دو مشتری (مصرفکننده) )C2C(-
 انجام دادن تجارت کاال و خدمات و انتقال وجه میان دو بنگاه )B2B( -
 انجام دادن عمل پرداخت و تجارت کاال و خدمات بین بنگاه و مشتری (سهم باالی خردهفروشی) – ( B2Cو )C2B
 انجام دادن تجارت کاال و خدمات و تراکنشهای مالی میان بنگاه و سازمانهای دولتی – ()B2A
 انجام دادن تجارت کاال و خدمات و تراکنشهای مالی میان مشتری و سازمانهای دولتی – ()C2A
منبع( :نوری و اسفیدانی ۱۳۹۴ ،و دژپسند)۱۳۸۸ ،

 ۳.۱.۱سرویسها و فنّاوری های معمول و مشهور در حوزه پرداخت سیار

تأمینکنندگان فنّاوری گردانندگان کلیدی بازار در حوزه پرداخت سیار بهشمار میروند و تا زمانی که تواناییهای فنّاورانه از توسعه و استقرار
الزم برخوردار نباشند ،بازارهای تجارت سیار رشد قابلتوجهی نخواهند داشت.

فنآوریها

سرویسها
 -کیف پول الکترونیک ()Mobile/eWallet

 -فنّاوری USSD

 -شارژ اعتبار ()Top-Up

 -فنّاوری WAP

 -پرداخت قبوض ()Bill Payment

 -فنّاوری JAVA/J2ME

 -نقلوانتقال پول الکترونیک ()Money Transfer/ Remittance

 -فنّاوری STK

 -پرداختهای خرد ()Purchase/ MicroPayment

 -فنّاوری NFC

 -خریدهای آنالین ()Online Buying

 -فنّاوری RFID

 -پرداختهای سریع ()Tap & Go/ Touch & pay

 -فنّاوری SMS

 کلمات عبور یکبارمصرف ()One Time Password کارت اعتباری مبتنی بر موبایل ()Mobile/Cell Phone Credit Card -درگاه پرداخت موبایل ()Mobile Payment Gateway

با توجه به فنّاوریهای موجود میتوان گفت امروزه ارتباطات از طریق اینترنت و تلفن همراه نقشی مهم در همگراییها ایفا میکند .در

بیشتر کشورهای توسعهیافته ،مشتریان از تلفن همراه برای خرید از مغازههای خردهفروشی ،همچنین برای ارتباط با بانکها و رزرو کردن

در مسافرتها ،استفاده از خدمات فرهنگی ،تفریحی و ورزشی و خدمات پارکینگ استفاده میکنند .با این اوصاف ،استفاده از فنّاوری کیف
پول موبایلی (الکترونیک) میتواند بهترین گزینه برای انجام دادن پرداختهای خرد و رفع دغدغٔه پول خرد در دنیای امروز محسوب شود.

 ۲.۱اهمیت پرداخت های خرد و ضرورت استفاده از کیف پول الکترونیک

نظامهای پرداخت ازجمله مهمترین زیرساختهای حیاتی یک کشور در بخش مالی بهشمار میرود .پرداختهای روزمرٔه ما از منظر مبلغ

پرداخت به دو دستٔه کمارزش و باارزش باال تقسیم میشود .این تقسیمبندی ازاینجهت صورت میگیرد که این دو نوع پرداخت تفاوتهایی

محسوس با یکدیگر دارند .در واقع ،تراکنشهای خرد تراکنشهایی است که اگرچه از منظر جذب منابع برای نظام بانکی ارزش چندانی ندارد
و مبالغ قابلِانتقال از طریق نظامهای پرداخت خرد ،چندان قابلِتوجه نیست ،این پرداختها بهلحاظ حجم و گستردگی ،تأثیری بسزا در نظام
۱00

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
مالی و اقتصادی کشور دارد .در این میان ،فرایندهای اجتماعی مانند حملونقل ،خرید شارژ تلفن همراه ،خرید طرح ترافیک ،پرداخت عوارض

حملونقل ،پرداخت هزینٔه پارکینگ ،و امثال اینها جزو آن دسته از عملیاتی است که در عین پرتکرار بودن ،نیاز به پرداختهایی با مبالغ پایین
دارد و در زمرٔه پرداختهای خرد گنجانده میشود (بولت و لورتا.)۲0۱7 ،

طی گزارشهای منتشرشده از سوی شاپرک ،سهم عمدهای از تراکنشهای شبکٔه شاپرک به پرداختهای خرد اختصاص داده شده است.

بر مبنای آمار بهدستآمده در سال  ،۱۳۹۸حدود  ۸۸درصد از تراکنشهای پرداخت کارتی (شاپرک) از طریق پایانههای فروشگاهی انجام

میشود و اغلب این نوع تراکنشها ارزش ریالی کمی دارند و زیر  50هزار تومان برآورد میشوند که نشان میدهد بیشتر مردم برای خریدهای
خرد از این کانال و ابزار پرداخت الکترونیک استفاده میکنند و نیاز است که با استفاده از فنّاوریهای جدید این روش پرداخت نسبتبه
گذشته سهلتر شود (ادارٔه نظامهای پرداخت ،آذرماه .)۱۳۹۸

جدول  ۱-۱وضعیت پرداختهای خرد مبتنی بر کارت را بر اساس تعداد و حجم مبالغ مبادلهشده در کانالهای پرداخت نشان میدهد.

همانگونه که مالحظه میشود ،حجم باالیی از تراکنشهای انجامشده از طریق پایانههای فروش بوده است که عمدتاً پرداختهای خرد را
تشکیل میدهد .مبلغ تراکنشها از طریق این کانال پرداخت از  ۲0۳7هزار میلیارد ریال در سال  ۱۳۹7با رشد  ۱۲درصدی به  ۲۲۸۲هزار
میلیارد ریال رسیده است .این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ،تعداد تراکنشهای انجامشده نیز از طریق پایانههای

فروش با رشد قابلتوجه  ۲۴درصدی به  ۱۹۶5میلیون تراکنش در سال  ۱۳۹۸افزایش یافته است .در سال موردبررسی ،تعداد کل

تراکنشهای انجامشده به ازای هر پایانٔه فروش ۳0۲ ،تراکنش بوده که نسبتبه آبانماه سال  ۲۶۴( ۱۳۹7تراکنش) افزایش داشته است .لذا
با توجه به روند صعودی حجم و تعداد تراکنشهای انجامشده از طریق پایانههای فروش در مقابل کاهش سهم تعدادی خودپردازها و پایانٔه

شعب ،توجه به پرداختهای خرد و استفاده از روشها و ابزارهای نوین پرداخت ازجمله کیف پول الکترونیک بهمنظور تسهیل و تسریع
عملیات پرداخت در معامالت روزانٔه افراد از اهمیت باالیی برخوردار است.

جدول  .۱-۱وضعیت پرداخت الکترونیک در کشور ازلحاظ مبلغ و تعداد تراکنشها (پرداختهای خرد مبتنی بر کارت)
تعداد (میلیون)
کانالهای پرداخت

مبلغ (هزار میلیارد ریال)
درصد

درصد

آبان ۱۳۹7

آبان ۱۳۹۸

پایانٔه فروش

۱5۸۸

۱۹۶5

۲۴

تلفن همراه

۱۱۱

۱۳0

۱7

7.۴

اینترنت

۹5

۱۳۳

۳۳

۱۶۹

۲۳۲

خودپرداز

۴۴۹

۴۳۶

-۲.۹

۱۳۲۳

۱۳۶۶

۳.۲

پایانٔه شعب

۳0

۲۹

-۳۳

۱0۶۴

۱05۱

-۴.5

تغییرات

آبان ۱۳۹7

آبان ۱۳۹۸

۲0۳7

۲۲۸۲

۱۲

۸.7

۱7.۶
۳7.۳

تغییرات

منبع :ادارٔه نظامهای پرداخت ،بانک مرکزی ج.ا.ا.

بهطورکلی ،تهیٔه پول خُرد بهویژه در سالهای اخیر که بسیاری از اسکناسها و مسکوکات خرد از چرخٔه تبادالت مالی اشخاص کنار
گذاشته شده است ،یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینههای زیادی را برای تهیه به شبکٔه پولی کشور تحمیل میکند.

در این میان ،بهکارگیری ابزارهای نوین بانکی ازجمله کارتهای بانکی که مدتهاست در دنیا و در کشور ما برای نبود نیاز به حمل پول نقد
مورداستفاده قرار میگیرد ،در حوزٔه پرداختهای خرد با چالشهایی همچون برخط بودن ،زمانبر بودن ،پایینبودن مبلغ خرید ،افزایش بار
ترافیکی ،و یا مشکالت مربوط به افشای رمز کارتهای بانکی مواجه است که وجود چنین دغدغههایی رویش روشی جدید برای پرداخت

خرد و لزوم گسترش کیف پول الکترونیک را بهصورت برونخط مطرح میکند بهعنوان روشی که سالهاست در دنیا مورداستفاده قرار
میگیرد.
با توجه به اهمیت موضوع ،در ادامه قبل از بررسی ابعاد و ویژگیهای کیف پول الکترونیک ،به توضیح مختصری از ویژگیها و مزایای
نظام پرداخت خرد و ضرورت استفاده از کیف پول الکترونیک میپردازیم.

۱0۱

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد

 ۱.۲.۱ویژگیهای پرداختهای خرد

۲

پرداخت خرد ۱به پرداختهای روزمرٔه کمارزشی گفته میشود که طبق استاندارد کشورمان مبالغی زیر  ۲00هزار تومان دارد .این مبلغ در

کشور انگلستان حدود  ۲0پوند است ،یعنی تا ارزش  ۲0پوند ،صاحبان کیف پول الکترونیک میتوانند بدون نیاز به وارد کردن رمز از

خدمات پرداخت استفاده کنند .از مهمترین شاخصههای پرداختهای خرد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 مبلغ پایین و اندک تراکنشها؛





تعداد باالی تراکنشها نسبتبه سایر پرداختها؛

ارتباط برونخط )(Offline؛

سرعت باال؛
ریسک پایین تراکنش و بدون نیاز به رمز پرداخت؛



کم هزینهبودن تراکنشها؛



پراکندگی و سیار بودن بسیاری از پذیرندگان؛ و



ارتباط غیرتماسی ابزار پرداخت با کارتخوان (جوانمردی.)۱۳۹۲ ،

 ۲.۲.۱مزایای نظام پرداخت خرد

استفاده از خدمات نظامهای پرداخت خرد ،فواید زیر را برای شرکتهای ارائهکنندٔه خدمات پرداخت خواهد داشت:




افزایش سرعت در توسعٔه محصوالت و خدمات پرداخت جدید؛
ایجاد دید یکپارچه در ارائٔه محصوالت و خدمات پرداخت خرد؛ و



استفاده حداکثری از ظرفیتها و امکانات اطالعاتی موجود.



حذف پول نقد از چرخٔه مالی جامعه؛

ازلحاظ اجتماعی نیز استفاده از ابزارهای الکترونیکی در پرداختهای خرد دارای مزایایی به شرح ذیل است:



کاهش قطع درختان برای چاپ اسکناس؛ و

افزایش سطح بهداشت عمومی با کاهش دستبهدست شدن اسکناس.

 ۳.۲.۱چالش های ابزارهای پرداخت الکترونیک در معامالت خرد

راهکارهای پرداخت الکترونیکی ازجمله کارت بانکی ،اینترنتبانک ،موبایلبانک ،تلفنبانک ،و غیره ازجمله ابزارهای رقابتی در شبکٔه بانکی

ایران و سایر کشورها بهشمار میرود که بانکهای کشور سعی میکنند تا با استفاده از این ابزارها عالوه بر کسب سهم بیشتر از تراکنشها،
سهم بیشتری از نقدینگی را بهسمت خود جذب کنند .بااینحال ،ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی ذاتاً دارای مشکالتی است که نمیتواند
در معامالت خرد مورداستفاده قرار گیرد .برخی از این مشکالت عبارتاند از:


پرداختهای بانکی اصوالً برخط (آنالین) است و به همین دلیل در این روشها ،پذیرندگان باید به شبکٔه پرداخت بانکی متصل

باشند .این در حالی است که پذیرندگان پرداخت خرد در بسیاری موارد اساساً کامالً توزیعشده و حتی متحرک هستند (مانند
اتوبوسها ،تاکسیها ،و…) و به همین دلیل نمیتوانند همواره برخط باشند.



پرداختهای بانکی فرایندهایی نسبتاً زمانبر است (بهدلیل ماهیت برخط ،پیچیدگی فرایندی مدل پرداخت ،درگیری سامانههای

مختلف در یک فرایند پرداخت ،و…) و این زمان اتالفی در معامالت خرد پذیرفتنی نیست .الزم به ذکر است ،در بسیاری از

کاربردهای این پرداختها ،تعداد کاربران بسیار زیاد است و اساساً شیؤه استفادٔه کاربران اجازٔه چنین تأخیری را نمیدهد (مانند



اتوبوس ،مترو و قطار شهری ،ورودی ورزشگاهها ،و…).
انجام دادن تراکنش بانکی نیازمند وارد کردن رمز عبور است که همین مسئله نیز فرایند پرداخت را در مقایسه با مبلغ تراکنش
پیچیده میکند .بهعالوه ،هنگام وارد کردن رمز عبور همواره ریسک تقلب و لو رفتن رمز بانکی وجود دارد که نمیتوان از کاربران
انتظار چنین ریسکی را برای انجام دادن تراکنشهای خرد داشت.

Low Value Payment

1

 ۲این مبلغ بر مبنای آییننامٔه کیپا  ۲به ارزش  ۴0هزار تومان بوده و بر مبنای دستورالعمل « ضوابط فعاليت مؤسسات اعتباری و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت
کشور» بانک مرکزی تابستان سال  ۱۳۹۹به ارزش  ۲00هزار تومان (حداکثر معادل سقف برداشت وجه نقد شتابی از دستگاههای خودپرداز است) افزایش یافته است.

۱0۲

پژوهشکدٔه پولی و بانکی


بهدلیل سربارهای فرایندی و اجرایی (و حتی مالی) پرداختهای بانکی ،شرکتهای ارائهدهندٔه این خدمات اصوالً تمایلی به
مدیریت پرداختهای خرد با تعداد زیاد ندارند .این حجم باالی تراکنشها باعث ایجاد ترافیک بیشازحد در شبکٔه پرداخت بانکی
میشود که از دید هیچیک از اجزای این سامانهها مطلوب نیست؛ تا جایی که متوسط مبلغ هر تراکنش بانکی یکی از معیارهای
مقایسٔه کیفیت شرکتهای ارائهدهندٔه خدمات بانکی بهشمار میرود .به همین دلیل ،این شرکتها اصوالً تمایلی به توسعٔه شبکٔه

پذیرندگی خود با هدف جمعآوری پرداختهای خرد ندارند.



بهدلیل تعداد باالی تراکنشهای خرد ،زیرساخت فعلی موجود برای مدیریت تراکنشهای بانکی هرگز پاسخگوی این حجم جدید
تراکنش نخواهد بود .به همین دلیل ،مدیریت این پرداختها عمالً از نظر فنی نیازمند سامانهای جدید است که تراکنشهای خرد با تعداد
زیاد را برای مدتی معلوم انباشته کند و با تبدیل آنها به تراکنشهای بزرگ ،آنها را بهصورت یکجا تسویه کند.

بلاستفاده است و مناسبترین نوع کارتی
با توجه به موارد مذکور ،کیف پول الکترونیک بهعنوان ابزاری جدید برای پرداختهای خرد قا ِ

که برای این طرح در نظر گرفته شده است ،کارتهای غیرتماسی ۱است .مهمترین مزیت کارتهای غیرتماسی سرعت و سهولت استفاده

از آن هاست و با توجه به اهمیت فاکتورهای سرعت و سهولت در پرداخت خرد ،فنّاوری ارتباط غیرتماسی مناسبترین گزینه محسوب
میشود .کارتهای غیرتماسی برخالف کارتهای تماسی نیاز به اتصال مستقیم به کارتخوان ندارند و از داخل فضایی بسته مانند کیف
پول هم با آن ارتباط برقرار میکند .این کارتها امکان خواندن محتویات کارت و نوشتن روی آن را بدون برقراری تماس فیزیکی میان کارت

و کارتخوان فراهم میسازد .ضمناً این ارتباط نیازمند وارد کردن رمز عبور نیست و امنیت آن با رمزنگاری ارتباطات تأمین میشود.

 ۳.۱تعریف کیف پول الکترونیک و سازوکار آن

امروزه ،انواع پولهای موجود محسوس و قابلِلمس نیست و اطالعات در مورد پول از خود پول ارزشمندتر شده است .اساساً پول نماد قدرت
و یک ارزش است که استفاده از آن بهمنظور تبادل ،واحد اندازهگیری ،و ذخیرهسازی قدرت خرید برای استفاده در آینده از کارکردهای پایٔه پول

بهشمار میرود .در این میان ،پول الکترونیکی ارزش پول رایج است که در محلی بهشکل دیجیتالی ذخیره شده است و از آن برای انجام دادن
تراکنش استفاده میشود .در واقع ،پول الکترونیک ارزش پول منتشرشده از سوی دولت (بانک مرکزی) است که به شکل الکترونیک و بهصورت

هویتدار و یا بینام بر روی یک وسیلٔه الکترونیک ذخیره شده است .هر یک از پولهای الکترونیک به دو شکل برخط ،نیازمند انجام دادن
فعلوانفعال با بانک ،یا برونخط و بدون درگیر کردن بانک قابلِاستفاده میشود.

با این اوصاف ،کیف پول الکترونیک یکی از انواع سرویسهای قابلِعرضه در حوزٔه پرداختهای سیار (الکترونیکی) است .این سرویس

بهمنظور انجام دادن عمل پرداخت الکترونیک به دارندٔه آن امکان دسترسی و مدیریت امن به ارزش پول ذخیرهشده در یک محل را با استفاده
از ابزارهای پرداخت و تعیین هویت میدهد .به عبارت ساده ،کیف پول الکترونیک به یک اکانت (حساب کاربری) در سایتهای ارائهدهندٔه
خدمات پرداخت گفته میشود که با ذخیرٔه اطالعات کارت و یا حسابهای بانکی میتوان آن را با وجه موردنظر شارژ کرد .سپس با استفاده
از پلتفرمهای مختلف مانند وب ،اپلیکیشن ،و  ...خرید کاال یا انتقال وجه انجام میشود .این سرویس ممکن است بر روی دستگاهی متعلق
به کاربر مانند تلفن همراه ،کارت ،و یا بر روی کامپیوتر شخصی باشد و یا ممکن است از راه دور و توسط یک سرویسدهنده (شخص
ثالث) اجرا شود .با توجه به اینکه تلفن همراه بهعنوان پرکاربردترین دستگاه جهت انتقال وجه مورداستفاده قرار میگیرد ،لذا کیف پول
الکترونیک به کیف پول موبایلی نیز مشهور است (تولتی.)۲0۱۸ ،

مطابق تعریف بانک مرکزی ،کیف پول الکترونیک (بهاختصار کیپا) ابزار پرداختی مبتنی بر فنّاوریهای نوین ارتباطی است که با قابلیت ذخیرٔه

پول الکترونیکی بر روی آن به مردم و کسبوکارها امکان میدهد تا مبادالت با مبالغ خرد را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی برونخطی

بهلحاظ اتصال به زیرساخت بانکی انجام دهند .شارژ کیف پول الکترونیک نیز از طریق حساب بانکی مشتری صورت خواهد پذیرفت (پیشنویس
مقررات عمومی سپاس و کیف وجه الکترونیک .)۱۳۹0 ،همچنین بر مبنای آخرین تعریف ارائه شده از سوی بانک مرکزی ،کیف پول الکترونیک

ابزاری است که توسط موسسه اعتباری صادر میشود و امکان پرداخت وجه از دارنده آن به پذیرنده را فراهم میسازد( .ضوابط فعاليت مؤسسات

اعتباری و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور)۱۳۹۹ ،
فرایند پرداخت با کیف پول الکترونیک به این صورت است که مشتری پس از درخواست و نصب اپلیکیشن موردنظر بر روی دستگاه
موردنظر (عموماً گوشیهای هوشمند) ،از طریق شارژ کردن کیف خود تا سقفی مشخص با روشهای مشخصشده (حساب متصل و

غیره) میتواند پول خود را تبدیل به اعتبار روی کیف کرده و سپس برای خرید و انتقال پول اقدام کند .در واقع ،فروشنده در زمان فروش

کاال ،قیمت محصول یا خدمت ارائهشده به مشتری را وارد دستگاه پذیرنده (پایانٔه فروش) کرده و مشتری کارت یا موبایل خود را به
Contactless

۱0۳

1

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
کارتخوان نزدیک و از طریق اسکن کد کیوآر ۱و یا فنّاوری ارتباط نزدیک (انافسی) ،۲در صورت وجود اعتبار کافی در کارت مشتری،

فرایند پرداخت ظرف چند ثانیه انجام میگیرد و تأییدیٔه آن صادر و اطالعات پرداخت از تلفن شما به دستگاه پرداخت فروشنده انتقال
مییابد .ازاینرو ،کیف پول الکترونیک امکان پرداخت بهجای استفاده از کارتهای گوناگون را از طریق گوشی تلفن همراه مهیا میکند
(پراتا و کومار بینها .)۲0۱۸ ،نمونٔه این فنّاوری در کشورمان کارتهایی است که در مترو و خطوط اتوبوسرانی یا غذاخوری دانشگاه از

آنها استفاده میشود.

بهطورکلی ،فرایند انتقال و پرداخت در کیف پول الکترونیک طی سه مرحله زیر انجام میشود:
 .۱انتقال واحدهای پول الکترونیکی از سوی دارندٔه کیف پول به صادرکنندٔه آن و درنتیجه ذخیره در تراشٔه هوشمند کیف پول
الکترونیک؛

 .۲انتقال واحدهای الکترونیک از سوی دارندٔه کیف پول به کارت فروشنده و درنتیجه بدهکار شدن مشتری و طلبکار شدن
فروشنده؛ و

 .۳درخواست فروشنده برای تبدیل واحدهای پول الکترونیک به وجه رایج و درنتیجه پرداخت نهایی توسط بانکها (بر اساس
مجوز بانک مرکزی).

نصب اپلیکیشن کیف پول موبایلی (الکترونیک) بر روی دستگاه تلفن همراه توسط دارندگان گوشیهای هوشمند
دارندٔه کیف پول موبایلی (الکترونیک) میتواند از طریق ثبتنام به ایجاد حساب کاربری برای خود اقدام کند.
پس از ثبت نام یک شمارٔه اختصاصی برای استفاده از خدمات کیف پول در اختیار دارندٔه کیف پول قرار میگیرد.
گزینههای موجود برای خدمات قابل ارائه بسته به هر نوع کیف پول متفاوت و معموالً شامل انتقال پول به بانک ،به دوستان ،خرید
کاال ،شارژ مجدد ،دریافت صورتحساب ،و سایر است.

دارندگان حساب بانکی میتوانند از طریق اتصال حساب بانکی ،کارت اعتباری ،و کارت بدهی (برداشت) به کیف پول اقدام به
شارژ آن کنند.

دارندگان حسابهای غیر بانکی میتوانند از طریق کیوسکهای مخصوص (خردهفروشی) با پول نقد اقدام به شارژ کیف پول کنند.

افراد میتوانند با وجه و اعتبار ذخیرهشده ،عملیات پرداخت و یا تراکنشهای مالی خود را با سرعت و امنیت باال از طریق کیف پول
موبایلی (الکترونیک) انجام دهند.
شکل  ۱-۱نحؤه کارکرد کیف پول الکترونیک

 ۱.۳.۱تفاوت میان کیف پول الکترونیک و کیف پول ارزهای دیجیتال

نگهداری بیتکوین و ارزهای دیجیتال بسیار متفاوت از ارزهای سنتی است  .بیتکوین برخالف سایر ارزهای سنتی ،یک ارز دیجیتال است،
بنابراین ،برای انتقال و نگهداری این ارز به رویکردی کامالً متفاوت نیاز داریم .بهطورکلی ،کیف پول رمزارزی یا ارز دیجیتال یک نرمافزار،

سختافزار ،یا برنامٔه کاربردی است که وظیفٔه نگهداری و ذخیرٔه رمزارز کاربران را بر عهده دارد .نحؤه کارکرد این کیف مبتنی بر اصول رمزنگاری
است .این کیف پولها میتوانند بهصورت برخط (آنالین) و یا برونخط (آفالین) در اختیار کاربر قرار گیرند.

۱0۴

Quick Respond, QR

1

Near-Field Communication, NFC

2

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
بهدلیل اینکه بیتکوین (ارز دیجیتال) فرم و شکل فیزیکی ندارد ،آن را نمیتوان در جایی ذخیره کرد ،بلکه فقط میتوان کلید خصوصی ۱آن

را که اجازٔه دسترسی به موجودی و امضای تراکنشها را میدهد در جای امنی ذخیره کرد .در واقع ،ترکیب کلید عمومی( ۲بهعنوان آدرس کیف
پول یا شماره حساب) و کلید خصوصی (بهعنوان رمز عبور) در کیف پول رمزارزی (ارز دیجیتال) امکان انجام دادن تراکنشهای بیتکوین را

برای کاربران فراهم میکند .صاحب کیف پول مجاز خواهد بود آدرس عمومی کیف پول را در اختیار اشخاصی که قصد واریز ارز دیجیتال به

حساب کاربر را دارند ،قرار دهد؛ اما کلید خصوصی کیف پول کامالً محرمانه است و نباید در اختیار کسی قرار بگیرد .دسترسی به کلید خصوصی
بهمعنای دسترسی کامل به موجودی حساب شماست و در صورت فاش شدن این کلید ،احتمال سرقت دارایی شما بسیار زیاد خواهد بود.

۳

در ادامٔه این بخش جهت آشنایی بیشتر با کیف پول ارزهای دیجیتال به معرفی انواع این قبیل از کیف پولها میپردازیم.

 ۲.۳.۱انواع کیف پول ارزهای دیجیتال

انواع مختلفی از کیف پولهای بیتکوین و کیف پول برای سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد که هرکدام نیازمندیها ،مزایا ،و معایب خاص
خودشان را دارند که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.

بهصورت کلی ،کیف پول بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دو نوع سرد و گرم تقسیم میشوند( :جوکیج)۲0۱۹ ،


کیف پول گرم :4این اصطالح به کیف پولهایی اطالق میشود که همواره به بستر اینترنت متصلاند .این کیف پولها از نظر

راهاندازی و دسترسی به سپرده ،کاربری آسان و راحتی دارند و برای کاربران و بازرگانان که معامالت روزانه و کوتاهمدت دارند،

بسیار مناسب است .ازاینرو ،این شیؤه ذخیرهسازی ارزهای دیجیتال ،دسترسی به داراییهای شما را از هر نقطهای از گوشهوکنار

دنیا امکانپذیر میسازد؛ اما در عوض ،احتمال سرقت دارایی دیجیتال شما توسط هکرها نیز افزایش خواهد یافت .انواع کیف



پول گرم شامل کیف پول تحت وب و نرمافزاری (موبایلی و دسکتاپ) است.
کیف پول سرد :5کیف پول سرد به کیف پولی گفته میشود که بهصورت مستقیم به اینترنت متصل نیست و تنها جهت جابهجایی

دارایی دیجیتال الزم است به اینترنت متصل شود .کیف پولهای سرد برای سرمایهگذاری بلندمدت گزینهای بسیار مناسب خواهد

بود .کیف پول سرد انواع مختلفی دارد .کیف پول کاغذی و کیف پول سختافزاری از این نوع بهشمار میرود .امنیت در این کیف
پولها بسیار باالست و سازوکار انجام تراکنش در این بستر نسبتبه کیف پولهای گرم دشوارتر است.

 ۴.۱مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک

کیف پول الکترونیک یک سرویس پرداخت است که به شرکتها و اشخاص (کاربران) اجازه میدهد تا با گوشی هوشمند خود پرداخت یا

پول دریافت کنند .با استفاده از کیف پول الکترونیک ،امکان پرداخت بدون در اختیار داشتن شماره کارت (یا حساب) مقصد و یکپارچه

کردن حسابها و کارتهای بانکی برای استفاده در هرگونه تراکنش مالی و پرداختهای روزمرٔه افراد فراهم میشود .انجام دادن

پرداختهای خرد از قبیل پرداخت کرایه تاکسی ،خرید از فروشگاهها ،دادن بدهی خود به دوستان ،پرداخت اینترنتی ،و غیره بهصورت
آفالین و با استفاده از مبلغی که در کیف پول الکترونیک شارژ شده است ،افراد را از دردسر نداشتن پول خرد ،صف خودپردازهای بانکی،
کارمزد کارت به کارت ،وارد کردن انواع اعداد از قبیل شماره کارت مبدأ و مقصد ،رمز دوم ،cvv2 ،و تاریخ انقضای کارت خود رها میکند.

در این روش ،تنها با وارد کردن نام یا نام خانوادگی یا نام کاربری یا شماره موبایل و با یک کلیک عملیات پرداخت انجام میشود و مبلغ
موردنظر از کیف پول الکترونیک یک فردبهفرد دیگر منتقل میشود.

ال با همکاری نهادهای مالی و بانکها انجام میشود و عالوه بر مزیتهای کیف پول الکترونیک برای کاربران ،توسعٔه
پرداختها معمو ً

پرداخت خرد و استفاده از کیف پول الکترونیک برای بانکها نیز از اهمیتی خاص برخوردار است .ازیکطرف ارائٔه ابزارهای الکترونیکی

باعث جذب منابع و مشتریان جدید در بانک شده و از طرف دیگر ،آوردن گردش مالی پرداختهای خرد در یک بانک موجب تثبیت موقعیت

رقابتی بانکها میشود .با این اوصاف ،فارغ از اینکه برای انجام دادن پرداخت از چه فنّاوری استفاده میشود ،به بررسی مزیتهای استفاده
از کیف پول الکترونیک میپردازیم.

Private Key

1

Public Key

2

 ۳بر مبنای دستورالعمل الزامات و ضوابط رمزارزها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مورخ بهمنماه  ۱۳۹7منتشر شده است ،کارکرد کیف پول رمزارزی تنها
محدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود و تعبیٔه راهکارهای خرید کاال یا خدمات در داخل کشور با استفاده از رمزارزها در کیف پولهای رمزارزی ممنوع است.

۱05

Hot Wallet

4

Cold Wallet

5

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد

 ۱.۴.۱سادگی و دسترسیپذیری

استفاده از کیف پول الکترونیک برای تراکنشهای روزانه و خرد آسان است و تنها چند دقیقه طول میکشد .تنها کافی است اپلیکیشن مربوط

به آن را دانلود کرده و طبق دستورالعمل آن با اضافه کردن جزئیات حساب بانکی خود ،یک حساب کاربری ایجاد کنید .بهعالوه ،بهراحتی

میتوانید کیف خود را شارژ کنید و همانطور که پول نقد جای خود را به کارت بانکی داده است ،پرداخت از طریق موبایل جایگزین پرداخت
از طریق کارت بانکی شده و بهمرورزمان فروشگاههای بیشتری از پرداختهای موبایلی پشتیبانی میکنند که به آنها اجازه میدهد تا کیف

پولهای الکترونیکی را بپذیرند .در هنگام خرید و زمان پرداخت نیز نیازی به واردکردن مشخصات و رمز کارت بانکی نیست و تنها کافی
است گوشی خود را نزدیک دستگاه پرداخت قرار دهید یا کد کیوآر را اسکن کنید یا نام کاربری آن را در اپلیکیشن وارد کنید .چون کیفهای

پول الکترونیکی ،شماره حساب شما را با یک شماره رمزنگاریشده جایگزین میکنند و با استفاده از آن پرداخت را انجام میدهند؛ بنابراین،

دیگر نیاز نیست چندین کارت خود را در همهجا همراه خود داشته باشید.

 ۲.۴.۱امنیت و اطمینان
کیف پول الکترونیک نسبتبه کارتهای بانکی و پول نقد از امنیت بیشتری برخوردار است .دلیل این امر نیز این است که این کیف پولها
برای انجام دادن پرداخت از کدهای رمزنگاریشده استفاده میکنند و اطالعات حساب روی تلفن ذخیره نمیشود؛ بنابراین ،مشخصات
شما در دسترس دیگران قرار نمیگیرد و برای تغییر و مشاهدٔه اطالعات باید رمز عبور را وارد کنید .لذا ،این روش خیلی امنتر از حمل پول
نقد یا کارت اعتباری است .در واقع ،زمانی که پرداختی از طریق کیف پولهای الکترونیکی انجام میگیرد ،فروشنده اطالعات و شماره

حساب بانکی شما را دریافت نمیکند و مجبور به ارائٔه رمز کارت خود نیستید .به این صورت ،اطالعات حساب شما از کالهبرداری در
امان خواهد بود .از طرفی ،اگر گوشی خود را گم کنید چون کیف پول الکترونیک دارای رمز عبور و چندین الیٔه امنیتی است ،هیچ جای
نگرانی وجود ندارد .حتی اگر کسی به اکانت شما دسترسی پیدا کند ،بهراحتی نخواهد توانست تراکنش مالی انجام دهد و بهاینترتیب
ریسک پایین خواهد آمد (چامسکی.)۲0۱۹ ،

 ۳.۴.۱سرعت باال
مشابه سایر روشهای پرداخت موبایلی ،تراکنشهای کیف پول الکترونیک هم بهصورت لحظهای روی میدهد و با تکمیل فرایند پرداخت،

تراکنش نیز بهصورت خودکار ذخیره میشود .در واقع ،تمام اطالعات کارتهای بانکی در کیف پول الکترونیک ذخیره میشود و با چند
کلیک میتوان حتی پرداختهای آنالین و خریدهای اینترنتی را بدون نیاز به وارد کردن رمز یا شماره کارت بانکی با سرعت و امنیت بیشتری
انجام داد .به همین صورت ،در هنگام مراجعه به بسیاری از فروشگاههای فیزیکی نیز واردکردن اطالعات حساب و رعایت موارد امنیتی،

پروسهای زمانبر بوده و باعث میشود تا در بسیاری از موارد صف تشکیل شود .لذا فرایند پرداخت با استفاده کیف پول الکترونیک بسیار
سریعتر انجام میشود .کافی است تا با استفاده از اپلیکیشن خود ،کد کیوآر را اسکن کنید یا گوشی خود را نزدیک به دستگاه پرداخت قرار

دهید ،تا پرداخت با استفاده از فنّاوری ارتباط نزدیک انجام شود (آمبیکا.)۲0۱7 ،

 ۴.۴.۱ارتباط آسان با سایر حسابها
استفاده از کیف پول الکترونیک این قابلیت را به کاربر میدهد تا از حسابهای مختلف خود بهصورت یکجا استفاده کند .شما میتوانید

تمام حسابهای بانکی خود را درون یک کیف پول الکترونیک وارد کنید و مدیریت همه آنها در اختیار داشته باشید .در این صورت ،در
کیف پول حقیقی خود هم فضای بیشتری خواهید داشت و نیازی به حمل کارتهای اعتباری ندارید.

 5.۴.۱مدیریت و کنترل بیشتر بر پرداختها

بهطورمعمول ،افراد روزانه ممکن است پرداختهای زیادی انجام دهند که شیؤه پرداخت آنها یکسان نباشد .تعداد زیاد تراکنشها میتواند

به از دست دادن کنترل خرج و مخارج افراد منجر شود .کیف پولهای الکترونیک این امکان را به کاربران میدهد که ریز حسابهای خود
را داشته باشند و بتوانند راحتتر خرج و مخارج خود را کنترل کنند .عالوه بر این مزیت ،برخی از این کیف پولها امکان زمانبندی

پرداختها را در تاریخهای مشخص فراهم میکند .بهعنوان مثال ،اگر قصد داشته باشید تا پرداختی را در زمان معینی مثالً روز شنبه انجام

دهید ،میتوانید کیف پول را تنظیم کنید تا در همان روز یا ساعت پرداخت را انجام دهد .این امکان باعث میشود تا خطر فراموشی پرداخت
کاهش یابد .ازاینرو ،کیف پولهای الکترونیک که این قابلیت را داشته باشد ،در فضای رقابتی موفقتر خواهند بود؛ زیرا کلیٔه کیف پولها

ممکن است این قابلیت را نداشته باشد (آمبیکا.)۲0۱7 ،

۱0۶

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

 5.۱فرصت ها و تهدیدهای مربوط به کیف پول الکترونیک

همانگونه که در بخشهای قبلی گفته شد ،کیف پولهای الکترونیک ابزارهایی است که فرایند پرداخت را برای کاربران خود تسهیل
میکند .این فنّاوری های پرداخت الکترونیک ،با مجموعه سیستمهای سختافزاری و نرم افزاری ،کاربر را قادر به خرید کاال و خدمات،
بدون حضور پول نقد و حتی کارت فیزیکی میکند .سختافزار در این سیستمها میتواند موبایل و ی ا کامپیوتر و یا ابزارهای جانبی باشد.

ارتباط بین خریدار و فروشنده می تواند از نوع اینترنتی ،بلوتوث ،ارتباط موبایلی ،یا انافسی باشد .در کیف پول الکترونیک ،معموالً

موجودی کیف پول بر روی کیف پول بهصورت آفالین ذخیره می شود و با هر بار پرداخت از طریق این نوع کیف پول نیازی به ارتباط با

سوئیچ مرکزی نیست.
با توجه به مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک میتوان فرصتهای ایجادشده از این ابزار نوین پرداخت را در موارد زیر برشمرد:


توسعٔه عملکرد تجارت و کسبوکارهای سیار علیالخصوص در حوزٔه خرد؛



تجمیع تراکنشهای خرد؛



کاهش بار ترافیکی و هزینههای سربار شبکٔه پرداخت (شتاب و شاپرک)؛ و
رفع دغدغههای بانک مرکزی در زمینٔه تهیٔه پول خرد و تسهیل عملیات پرداختهای خرد.



نبود بستر و زیرساختهای مقرراتی (سیاستهای پشتیبان کیف پول توسط قانونگذاران) مناسب جهت پذیرش پرداختهای خرد؛



علیرغم فرصتهای ایجادشده از طریق استفاده از کیف پول الکترونیک ،تهدیدهای موجود در این حوزه را میتوان در موارد زیر برشمرد:




تضاد منافع میان ذینفعان و نبود همکاری (تعامل) میان فعاالن اکوسیستم؛
پایین بودن آگاهی عمومی و مقبولیت باال در استفاده از کارتهای بدهی در میان مردم؛ و

تحمیل هزینههای باال برای بانکها در مقایسه با منافع کسبشده بهواسطٔه تجهیز و تعویض کارتها و پایانههای فروش به فنّاوری

انافسی و ماژول غیرتماسی و ارتقاء شبکه به حالت بدون پین.

 ۶.۱کاربردهای کیف پول الکترونیک
کیف پولها برای جذب کاربران قابلیتها و کاربردهای متنوعی را ارائه میدهد که هر یک از افراد با توجه به نیاز خود میتواند به انتخاب
کیف پول الکترونیک اقدام کند .مهمترین کاربردهای کیف پول الکترونیک در حوزههای ذیل قابلِتعریف است:







حوزٔه حملونقل عمومی (مترو ،اتوبوس ،تاکسی ،دوچرخه ،و )...؛

حوزههای خدمات بینشهری (قطار ،اتوبوسهای بینشهری ،عوارض بینشهری ،و )...؛

حوزههای خدمات پارک و پارکینگ (حاشیٔه خیابانها (پارکومترها) ،پارکینگهای عمومی ،پارکینگهای اختصاصی پایانهها،
سینما ،مراکز خرید ،کتابخانهها ،و )...؛
مراکز خرید خرد (دکههای روزنامهفروشی ،سوپرمارکتها ،نانوائیها ،و )...؛

حوزههای تفریحی و ورزشی (استخرها ،سالنهای ورزشی ،پیستهای تفریحی ،و )...؛ و

حوزههای فرهنگی (تئاتر ،سینما ،نمایشگاهها ،کتابخانهها ،و .)...

 7.۱انواع کیف پول الکترونیک

۱

انواع مختلف تراکنش از قبیل خرید کاال ،خدمات ،سرویسها ،یا تراکنش مالی توسط دستگاههای خودپرداز توسط کیف پولهای

الکترونیک انجام میگیرد .در این میان ،میزان استفاده از آنها و نوع خدمات قابلِارائه بستگی به نوع کیف پول دارد و در ادامه به معرفی

انواع کیف پولهای الکترونیک در جهان میپردازیم.

 ۱.7.۱کیف پولهای بسته

کیف پول بسته ۲توسط برخی از شرکتها به مشتریان خود بهمنظور خرید کاال و خدمات (فقط از همان شرکت) ارائه میشود .پولی که در این
کیف پولها قرار دارد ،فقط میتواند در معامالتی مورداستفاده قرار بگیرد که شرکتهای مشابه دیگری هم آن کیف پولها را صادر کرده باشند.

مبلغ ذخیرهشده در کیف پول بهصورت بلوکه به حساب شرکت منتقل میشود و در صورت لغو خرید کاال یا خدمات ،پول بهصورت اعتبار به

حساب بازگردانده (شارژ) میشود .در این مدل از کیف پول ،امکان برداشت پول وجود ندارد و بعضی شرکتها حتی از ماندٔه این مبالغ سود

۱07

)An Automated Teller Machine (ATM
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تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
کسب میکنند و یا تا زمانیکه توسط مشتری عمل پرداخت انجام نشده باشد بهعنوان بدهی در ترازنامٔه شرکت ثبت میشود.کیف پول فلیپکارت،۱

جابونگ ،۲و اُال ۳نمونههایی از این کیف پولها در جهان بهشمار میروند (راثی و پینالی.)۲0۱۶ ،

 ۲.7.۱کیف پولهای نیمهبسته

کیف پولهای نیمهبسته 4بسیار عمومیتر و در سیستم بسیاری از کشورها رایج است .برای راهاندازی و اجرای کیف پول نیمهبسته ،باید
تأییدیه و مجوز از سمت بانک مرکزی هر کشور اخذ شود .از این کیف پولها میتوان در خریدهای آنالین و آفالین مثل خرید کاال و
خدمات ،خدمات مالی ،پرداخت قبضها ،حق بیمه ،و غیره استفاده کرد .البته میتوان با بعضی فروشندهها که قراردادهای مشخصی با

صادرکنندٔه کیف پول هم دارند ،معامله کرد .این کیف پولها توسط مؤسسات و شرکتهایی بهجز بانکها مدیریت میشود ،اما این

مؤسسات موظفاند این پولها را با همکاری یک بانک ،بهصورت سپرده نگهداری کنند .سودی که به این سپردهها تعلق میگیرد ،وابسته به
توافقی است که بین شرکت پرداختی و بانک صورت گرفته است .کیف پولهای  ،Airtel Money ،Oxygen ،venmo ،Paytmو Citrus
نمونههای جهانی از کیف پولهای نیمهبسته بهشمار میروند.

 ۳.7.۱کیف پولهای باز

صدور کیف پولهای باز 5تنها از طریق بانکها یا توسط شرکتهاییکه با بانکها همکاری میکنند ،انجام میشود .پول موجود در اینکیف پولها

به حساب بانک منتقل میشود و بانکها مدیریت این کیف پولها را بر عهده دارند .از این کیف پولها میتوان برای خرید کاال و خدمات و انجام

دادن کلیٔه تراکنشهای مالی استفاده کرد و همچنین میتوان از دستگاههای خودپرداز و یا بانکها پول دریافت کرد و یا عملیات انتقال پول را انجام
داد .کیف پول  6،M-Pesaمسترکارت ،7ویزا ۸و  Rupayنمونٔه جهانی کیف پول باز بهشمار میرود (پراتا و کومار بینها.)۲0۱۸ ،

 ۸.۱وضعیت استفاده از کیف پول الکترونیک در جهان و کشورهای اسالمی

امروزه استفاده از کیف پول الکترونیک در بسیاری از کشورها از روند رو به رشدی برخوردار است .تعداد استفادهکنندگان از e-wallet

برای پرداخت یا انتقال پول در سراسر جهان با افزایشی نزدیک به  ۳0درصد از  ۱.۶میلیارد نفر در سال  ۲0۱7به  ۲.07میلیارد نفر در
سال  ۲0۱۹رسیده است ( .)GATE, 2019بر اساس بررسیهای انجامشده در سال  ،۲0۱۸سهم کیف پول الکترونیک در میان روشهای

پرداخت الکترونیکی حدود  ۳۶درصد برآورد شده است و پیشبینیها نشان میدهد که این سهم تا سال  ۲0۲۲به  ۴7درصد برسد.
ازاینرو ،میتوان گفت تا سال  ،۲0۲۲نیمی از پرداخت های الکترونیکی با کیف پول انجام خواهد شد .در این میان ،سهم پرداخت با
سایر روشها تا سال  ۲0۲۲کاهش خواهد یافت و پیشپرداخت به صفر خواهد رسید .بیشترین کاهش نیز مربوط به کارت اعتباری است
که از سهم  ۲۳درصدی در سال  ۲0۱۸به  ۱7درصد در سال  ۲0۲۲خواهد رسید (شکل  ،۲-۱گزارش پرداخت جهانی.)۲0۱۸ ،

۱0۸

Flipkart

1

Jabong

2

Ola

3

Semi-Closed Wallet

4

Open Wallet

5

M-Pesa by Vodafone and ICICI

6

MasterCard

7

Visa

8

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

شکل  .۲-۱روشهای پرداخت الکترونیکی در جهان (درصد)

بررسیهای انجامشده در روشهای پرداخت روی پایانههای فروش (شکل  )۳-۱نیز نشان میدهد اهمیت استفاده از کیف پول
الکترونیک بهاندازهای است که استفاده از این ابزار با رشد قابلتوجه از  ۱۶درصد به  ۲۸درصد در سال  ۲0۲۲به رتبٔه دوم صعود خواهد
کرد .پرداخت نقدی در پایانههای فروش در سال  ۲0۱۸سهم  ۳۱درصدی داشته است و پیشبینیها نشان میدهد سهم این روش پرداخت

در سال  ۲0۲۲به  ۱7درصد کاهش پیدا خواهد کرد .در میان روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی ،کارت برداشت رتبٔه سوم را در جهان

و رتبٔه دوم را در پرداختهای پایانٔه فروش دارد و در سال  ۲0۲۲کارت برداشت با سهم  ۳0درصدی در صدر جدول خواهد بود (گزارش
پرداخت جهانی.)۲0۱۸ ،

شکل  .۳-۱روشهای پرداخت روی پایانههای فروش در جهان (درصد)

۱0۹

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
بررسی استفاده از کیف پولهای الکترونیک در جهان نشان میدهد که در میان کشوهای مختلف ،چین بهعنوان بزرگترین پذیرندٔه

پرداختهای مبتنی بر کیف پول الکترونیک (موبایلی) شناخته شده است و هند رتبٔه دوم را به خود اختصاص میدهد .در این میان در آفریقا
نیز بهدلیل نبود موانع ورود به بازار ،شاهد رشد شدید کیف پولهای الکترونیک هستیم (رولف .)۲0۱۹ ،همانگونه که در شکل ۴-۱
مالحظه میشود ،سهم کیف پول الکترونیک در میان سایر روشهای پرداخت الکترونیکی در چین حدود  5۴درصد بوده و بیشترین مقدار

را به خود اختصاص داده است.

کیف پول الکترونیک

۵۴

کارت بانکی

۲۱

انتقال بینبانکی

۱۱

نقد

۱۰

سایر

۴

شکل  .۴-۱سهم روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی در چین (درصد)

در حال حاضر کشور چین با توسعٔه کیف پولهایی همچون پِیپال ،۱ویچت ،۲و علیپِی ۳بههمراه توسعٔه فنّاوری( ...انافسی) 4و کد

کیوآر 5توانسته است بیش از  ۱.۶میلیارد حساب کاربری فعال داشته باشد (.)GATE, 2019
6
عالوه بر چین ،هند توانسته است در جایگاه دوم ازلحاظ استفاده از کیف پول الکترونیک در پرداختها قرار گیرد .در این میان پِیتیام

بهعنوان کیف پول نیمهبسته ،از پرکاربردترین کیف پولهای الکترونیک در این کشور بهشمار میرود .همانگونه که در شکل  ۱-5مالحظه

میشود ،در میان روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی در هند ،سهم کیف پول الکترونیک حدود  ۲5درصد بوده و بعد از کارت ،بیشترین
مقدار را به خود اختصاص داده است (جیپی مورگان.)۲0۱۹ ،

کارت بانکی

۲۹

کیف پول الکترونیک

۲۵

انتقال بینبانکی

۲۰

نقد

۱۷

سایر

۹

شکل  .5-۱سهم روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی در هند (درصد)

 ۱.۸.۱معرفی کیف پول های الکترونیک رایج در جهان

در این بخش به معرفی برخی از کیف پولهای الکترونیک موفق در جهان میپردازیم.

۱۱0

PayPal

1

WeChat

2

Alipay

3

Non-Performing Loan, NFC

4

Quick Respond, QR

5

PayTM

6

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
جدول  .۲-۱کارکردها و ویژگیهای نمونه کیف پولهای الکترونیک رایج در جهان
نام کیف پول

نوع کیف پول

ویژگیها
اِم-پِسا روش پرداخت بر مبنای موبایل است که در سال  ۲007توسط  Vodafoneبرای بزرگترین
اپراتورهای تلفن همراه در کنیا و تانزانیا راهاندازی شد و پسازآن در افغانستان ،آفریقای جنوبی ،هند ،رومانی،
و آلبانی گسترش یافت .ام-پسا به کاربران اجازه میدهد تا بهراحتی و تنها با یک دستگاه تلفن همراه عملیات
مالی نظیر سپردهگذاری ،برداشت سپرده ،انتقال وجه ،و پرداخت هزینه برای کاالها و خدمات را انجام دهند.
در این روش کاربران پول خود را به شکل شارژ روی خط تلفن همراه خود ذخیره میکنند .بهعبارتدیگر ،پول

خود را تبدیل به شارژ سیمکارت میکنند .پسازآن برای خرید کاال یا انتقال وجه ،با انتقال شارژ به خط طرف
مقابل عملیات پرداخت را انجام میدهند .انتقال شارژ نیز با کدهای  USSDیا پیامکهای رمزدار صورت
میگیرد و هزینٔه پایینی دارد.
ام-پِسا
)(M-Pesa

در حقیقت  M-Pesaسرویس بانکی بدون شعبه است که بهصورت بانک مجازی عمل میکند .کاربران ام-
پسا میتوانند شارژ موردنظر خود را از شبکٔه نمایندگی ،که شامل دفاتر خدمات اپراتورهای تلفن همراه یا نمایندههای
بانکی میشود خریداری کنند و یا موجودی شارژ خود را در آنجا به پول نقد تبدیل کنند.

باز

ام-پسا بهسرعت گسترش یافته است و تا سال  ۲0۱0به موفقترین سرویس مالی موبایلی در کشورهای
درحالتوسعه تبدیل شده است .تا سال  ،۲0۱۲در حدود  ۱7میلیونکاربر در کنیا داشته است و تا سال  ۲0۱۶حدود
 7میلیون کاربر در تانزانیا .در این سیستم اپراتورهای شبکٔه تلفن همراه بهعنوان مؤسسات سپردهگذاری و مانند بانک
عمل میکنند .خدمات این سیستم در فعالیتهای زیر خالصه میشود:
 تبدیل پول نقد به شارژهای از پیشآمادٔه تلفن همراه ،یا تبدیل بستههای شارژ به پول نقد؛ -انتقال وجه به کاربران دیگر؛

 پرداخت صورتحساب و قبوض؛ و انتقال پول بین سرویسها (و در بعضی از بازارهای مانند کنیا به یک حساب بانکی).پِیپال در سال  ۱۹۹۸بهعنوان بزرگ ترین شبکه در زمینٔه تجارت و انتقال وجه الکترونیکی در امریکا ایجاد
شد .در حال حاضر ،بیش از  ۲00میلیون حساب فعال در پیپال وجود دارد که از امکانات پرداخت این
شرکت ،نظیر خریدهای اینترنتی یا نقلوانتقال پول بهصورت آنی استفاده میکنند.
پیپال ()PayPal

یکی از مزیتهای پی پال پشتیبانی از کیف پولهای مختلف است .کیف پولهای پیپال شامل دالر کانادا،

دالر امریکا ،یورو ،پوند ،روبل روسیه ،ین ژاپن ،دالر استرالیا ،دالر نیوزلند ،دالر هنگکنگ ،فرانک سوئیس ،دالر

باز

سنگاپور ،کرون سوئد ،کرون دانمارک ،کرون نروژ ،لیر ترکیه ،رینگت مالزی ،و غیره است.
گستردگی فعالیت پیپال ،کاربران را قادر به دریافت پول از  ۱00ارز مختلف ،برداشت وجه در  5۶ارز،
و نگهداری ماندهحساب در  ۲5ارز میکند .ایبِی ۱که از بزرگترین سایتهای فروش اینترنتی است ،از پیپال
بهعنوان درگاه پرداخت پیشفرض استفاده میکند.
یکی از مطمئنترین و آسانترین روشها برای پرداخت های ارزی ،خرید هر کاال یا خدمتی در هر فروشگاه
آنالینی استفاده از ویزاکارت و مسترکارت است .چرا که سرعت پرداخت معموالً کمتر از  ۲ثانیه است .از
درگاه ویزا یا مستر جهت رزرو بلیت هواپیما ،هتل ،ثبتنامهای بینالمللی در انواع آزمونها ،و غیره میتوان

استفاده کرد.
یکی از قابلیتهای این کارتها ،اتصال به کیف پولهای الکترونیک ازجمله اسکریل  ،پیپال ،و غیره
۲

است که امکان برداشت پول و خرید هرگونه کاال و خدمتی را فراهم میکند .از دیگر مزیتها میتوان به صادر
ویزا  (Visaو
مسترکارت

()Mastercard

شدن از سوی بانکهای معتبر ،نبود محدودیت در شارژ ،امکان شارژ سریع و داشتن چیپ الکترونیک جهت
افزایش امنیت کارت اشاره کرد.

ویزا بزرگترین شبکٔه پردازش کنندٔه کارتهای نقدی و اعتباری در جهان است که کیف دیجیتالی خود

باز

را در امریکا و کانادا در پاییز  ۲0۱۱به بازار معرفی کرده است .این کیف پول دیجیتالی اطالعات حساب کارت
نقدی و اعتباری مشتریان را چه در ویزا کارت و چه کارتهای دیگر ،ذخیره میکند و کاربران میتوانند از این
کیف چه در خرید آنالین و چه در فروشگاهها استفاده کنند.
شرکت مسترکارت نیز پردازش معامالت و سایر محصوالت و خدمات مرتبط با پرداخت را در
ایاالتمتحده و کل جهان ارائه داده است .حجم پرداختهای مسترکارت طی سال  ۲0۱۸حدود  ۱۴درصد
افزایش یافته است ،اما میزان پرداختهای بینالمللی حدود  ۱۶درصد بوده است .این پیشرفتی مهم است،

۱۱۱

eBay

1

Skrill

2

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
زیرا تقریباً  70درصد از حجم پرداختهای مسترکارت برخالف  5۴درصد رقیب خود یعنی ویزا از خارج از
ایاالتمتحده است.
دستیابی به استراتژی مسترکارت ،اتحادها و ارتقاء فنّاوری ،همراه با تنوعبخشی محصوالت و ابتکارهای

گسترش جغرافیایی از عوامل موفقیت و رشد بلندمدت بهشمار میرود.

بانکها ،شرکتهای موبایل ،و شبکههایی مانند ویزا همه تالششان را میکنند تا جای پایی برای خود در
بازار کوچک اما با پتانسیل باالی امریکا بیابند .آیسیس ۱شرکت پرداخت از طریق موبایل است و توسط سه
شرکت از چهار شرکت بزرگ حملونقل امریکایی اداره میشود که با شرکتهای ویزا و مسترکارت بهدلیل
آغاز به کار کیف پولهای موبایلی همکاری میکند.
یکی از کیف پولهای موبایلی معروف جهان که تحولی در روش پرداخت و خرید به وجود آورده علیپِی است
که در سال  ۲00۴توسط کشور چین ایجاد شد .علیپی در واقع روش پرداخت موبایلی و در اصل کیف پول
الکترونیک است .کیف پول مجازی امن که کاربران و مشتریان میتوانند پولهای خود را در آنجا ذخیره کنند

تا پرداختهای خود را امنتر ،سریعتر ،و راحتتر انجام دهند
علیپی
()AliPay

علیپی متعلق به گروه چینی علیبابا ۲است و توسط شرکت آنت فایننشال ۳اداره میشود .در حال حاضر،
این کیف پول بیش از  5۲0میلیون کاربر ثبتشده در جهان دارد و قصد دارد این تعداد را در عرض  ۱0سال

نیمه بسته

آینده به تعداد  ۲میلیارد افزایش دهد .این یعنی صدها میلیون دالر تراکنش در روز.
هدف از ایجاد علیپی ،ایجاد تجربٔه پرداخت یکپارچه برای شهروندان چینی در خارج از کشور است.

علی پی عالوه بر آسیا در حال حاضر بخش اعظمی از اروپا و امریکای شمالی را پوشش داده است و در

امریکای جنوبی در حال گسترش است و در حال حاضر در  70کشور پذیرفته شده و تبادل ارزی را در ۱۴
واحد پول اصلی پشتیبانی میکند.
در سال  ۲0۱۶توسط پیپال بهعنوان سرویس انتقال پول به جهان معرفی شد .ونمو هم مانند پیپال بهعنوان
کیف پول الکترونیک شناخته میشود و شما با استفاده از آن میتوانید کنترل پولهایتان را بهدست بگیرید ،با این
تفاوت که در ونمو سرعت تراکنشها پایینتر است ،زیرا عملیات انتقال پول دومرحلهای است .به این شکل که
شما ابتدا پول را به حساب مجازی ونمو واریز میکنید و سپس اطالعات تراکنش را به فرد دیگر داده و آن شخص
با بهرهگیری از حساب کاربری خود در ونمو ،پول انتقالیافته را برداشت میکند .یکی دیگر از مزیتهای ونمو این
است که شما قادر خواهید بود تا زمان برداشت پول از حساب مجازی ونمو ،عملیات تراکنش را لغو کنید و پول
را به حساب خودتان بازگردانید.
ونمو ()Venmo

با ارائٔه خدمات رایگان ،این کیف پول تبدیل به محبوبترین اپلیکیشن حوزٔه مدیریت مالی در جهان شده
است .در سال  ۲0۱۶توانسته است بیش از  ۱7.۶میلیارد دالر پول انتقال دهد و تبدیل به موفقترین

نیمه بسته

زیرمجموعٔه پیپال شود.

کاربران این کیف پول اگر بخواهند از طریق کارت بانکی و یا یک حساب بانکی پول انتقال دهند ،از آنها

هیچ کمیسیونی دریافت نمی شود و افراد قادر خواهند بود به شکل کامالً رایگان تا  ۳مرتبه در روز از
طریق اپلیکیشن ونمو پول انتقال دهند ،اما اگر بخواهند از طریق کارتهای اعتباری وابسته به کمپانیهای
ارائهدهنده مانند مسترکارت و ویزاکارت پول انتقال دهند ،باید  ۱تا  ۳درصد کمیسیون بپردازند که از نظر
میزان بسیار مناسب است.
نقلوانتقاالت در اپلیکیشن ونمو به  ۲۹۹۹دالر در هفته محدود میشود.
پیتیام یکی از بزرگترین ارائه دهندٔه سرویس کیف پول در کشور هندوستان است که در سال  ۲0۱0کیف

پول خود را ایجاد کرده است .پیتیام بهعنوان اولین شرکت هندی توانسته است مجوزهای الزم جهت انجام

دادن پرداختهای بانکی دریافت کند .در سال  ،۲0۱7این کیف پول بیش از  ۲50میلیون کاربر داشته و با
سرمایهگذاری علیبابا پیشبینی شده است در سال  ۲0۲0به بیش از  500میلیون کاربر در هندوستان برسد .در
پیتیام ()PayTM

واقع ،اتصال علیپی و پیتیام بزرگترین شبکه کیف پول دنیا را در آسیای شرقی ایجاد کرده است.

نیمه بسته

با ورود و سرمایهگذاری علیبابا و یکپارچگی این کیف پول با علیپی هماکنون کاربران پیتیام میتوانند
با استفاده از این اپلیکیشن به پذیرندههای علیپی در کشور چین نیز پول انتقال دهند .همچنین کاربران

اپلیکیشن علیپی نیز در کشور هندوستان می توانند با استفاده از این اپلیکیشن به کاربران و پذیرندگان هندی
پول پرداخت کنند و خریدهای خود را انجام دهند.
Isis

۱۱۲

1

Alibaba

2

Ant Financial

3

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
پیتیام برای جذب کاربران خود عالوه بر ویژگیهایی ازجمله ردوبدل کردن پیام به دوستان و آشنایان و
امکان درخواست و ارسال پول از طریق این سرویس ،حاال کاربران میتوانند از دیگر برنامههای درون
اپلیکیشنی مانند مشاهدٔه برنامههای زنده تلویزیونی و ویدیوهای سرگرمکننده ،اخبار ،مسابقات کریکت ،و بازی

کردن بهصورت رایگان بهرهمند شوند.

شرکت فلیپکارت یکی از موفقترین کسبوکارهای نوپا و سایتهای فروش کاال در هندوستان است .این شرکت
بستر تجارت الکترونیک خود را در سال  ۲007ایجاد کرد و در سال  ۲0۱۸این شرکت به والمارت فروخته شد که
فلیپکارت
()FlipKart

از این طریق حدود  ۱۶میلیارد دالر درآمد حاصل صاحبان آن شده است.
با توجه به نوآوریها و رشد فنّاوری ،این شرکت کیف پول خود را در سال  ۲0۱۶بهمنظور تسهیل خرید کاال و

بسته

خدمات به مشتریان خود ارائه کرده است .این کیف پول از نوع کیف پول بسته است که امکان خرید کاال و خدمات
از همین شرکت و یا شرکتهای مشابهی که این نوع از کیف پول را صادر میکنند ،وجود دارد.

منبع :تارنمای کیف پولهای الکترونیک

 ۲.۸.۱تجربٔه کشورهای اسالمی در استفاده از کیف پول الکترونیک

توسعٔه پرداختهای الکترونیکی به تسریع بسیاری از معامالت سنتی منجر شده است و کیف پول الکترونیک بهعنوان فنّاوری جدید توانسته

است هر نوع پرداختی را آسانتر کند .در این راستا ،اسالم هیچگونه ممنوعیتی در استفاده از فنّاوریهای جدید ایجاد نکرده بلکه استفاده از

عقل را به سود منافع بشر نیز تصدیق میکند .ازاینرو ،با توسعٔه کیف پولهای الکترونیک در جهان ،کشورهای اسالمی نیز بهمنظور تسهیل
پرداختهای خرد با ترویج و ایجاد این ابزار پرداخت منطبق با شریعت بهدنبال استفاده از فرصتهای موجود هستند.

بررسیها نشان میدهد که ورود فنّاوری و توسعٔه کیف پول الکترونیک در کشورهای اسالمی نسبتبه سایر کشورها همواره با سرعت

پایینتری در حال پیشروی است .شاید یکی از دالیل آن نگرانی کاربران اسالمی از میزان انطباقپذیری فنّاوری کیف پول الکترونیک با اصول

شریعت است .در واقع ،صدور کیف پولهای الکترونیک بانکی در بانکهای اسالمی با توجه به اینکه عملیات آنها بر مبنای اصول و عقود
شرعی همچون مضاربه ،مشارکت ،مرابحه ،اجاره ،و غیره انجام میگیرد ،باید ازلحاظ قراردادی ،صحیح و بر مبنای شریعت باشد .از سوی

دیگر ،صادرکنندگان کیف پولهای الکترونیک از طرق متعدد به کسب درآمد میپردازند .آنها از فروشندگان و کسبوکارها بهواسطٔه تراکنش
کیف پولهای الکترونیک کمیسیونهایی دریافت میکنند .بهعالوه ،از آنجاییکه کاربران کیف پول الکترونیک مقداری مشخص پول را در
کیف پول الکترونیک خود نگه میدارند ،لذا صادرکنندگان نیز از این وجه سپردهگذاریشده توسط کاربران سود دریافت میکنند .لذا بررسی

اینگونه از موارد که منجر به خلق پول و کسب سود میشود ،در کشورهای اسالمی و برای ایجاد کیف پولهای الکترونیک منطبق با شریعت
باید با حساسیت و نظارت بیشتری صورت گیرد.

مطابق اصول شرع ،فنّاوریهای مدرن و معامالت امروزی ،مادامیکه با هیچگونه عناصری همچون ربا ،غرر ،قمار ،و فعالیتهای

غیرقانونی و ناعادالنه همراه نباشد ،حالل است .ازاین رو ،برخی از کشورهای اسالمی نیز با اصل ممنوعیت ربا در این ابزار پرداخت به
توسعه کیف پول الکترونیک برای تسهیل پرداختهای خرد اقدام کردهاند .بررسیها نشان میدهد که پذیرش کیف پول الکترونیک در
کشورهای اسالمی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و دستورالعمل یا آییننامههایی مبنی بر «کیف پول الکترونیک اسالمی» و نظارت

بر تراکنشهای مربوط به آن ازلحاظ شرعی بهطور عمومی تدوین نشده است؛ اما با توجه به نگرانیهای موجود ازلحاظ میزان انطباقپذیری
سازوکار کیف پول الکترونیک با اصول شریعت ،مقامات ذیربط هر یک از کشورهای اسالمی همواره این مسئله را دغدغهای در نظر دارند

تا با ایجاد کیف پولهای الکترونیک بدون ربا بتوانند به کاربران مسلمان دلگرمی الزم جهت پذیرش این فنّاوری پرداخت را با اعتماد کامل
بدهند ( ISRAو .)۲0۱۹ ،INCEIF
وضعیت آماری کل کشورهای اسالمی ازلحاظ میزان استفاده از کیف پول الکترونیک بهطور جامع در دسترس نیست ،اما بررسی منطقٔه

خاورمیانه و شمال آفریقا که متشکل از کشورهای اسالمی است ،نشان میدهد که در سال  ،۲0۱۸کیف پول الکترونیک با سهم  ۲۱درصدی

بیشترین سهم را در پرداختهای الکترونیک به خود اختصاص داده است ،بااینحال ،کارت اعتباری و کارت برداشت نیز سهمی بسیار
نزدیک به کیف پول الکترونیک در این سال داشتهاند (گزارش پرداخت جهانی.)۲0۱۸ ،

پیشبینی انجامشده نشان میدهد تا سال  ۲0۲۲بهدلیل استقبال کم شرکتها از کیف پول الکترونیک ،تنها  ۲۴درصد از تراکنشهای

الکترونیکی و  ۸درصد از تراکنشهای پایانٔه فروشگاهی از کیف پول انجام گیرد .سهم انتقال بینبانکی و فاکتور الکترونیک نیز افزایش

خواهد یافت (شکل  ۶-۱و .)7-۱

۱۱۳

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد

شکل  .۶-۱روشهای پرداخت الکترونیکی در خاورمیانه و شمال آفریقا (درصد)

در پرداختهای با پایانٔه فروش ،سهم کارت برداشت به  ۴۴درصد افزایش خواهد یافت ،اما هنوز هم پرداخت نقدی بخش قابلِتوجه

 ۳0درصدی را به خود اختصاص خواهد داد .درمجموع آمارها حاکی از آن است که الگوی مهاجرت سیستمهای پرداخت در خاورمیانه و
شمال آفریقا بسیار متفاوت از سایر بخشهای جهان خواهد بود و ورود فنّاوری علیالخصوص به کشورهای اسالمی با سرعتی بسیار کند

پیش خواهد رفت.

شکل  .7-۱روشهای پرداخت با پایانههای فروش در خاورمیانه و شمال آفریقا (درصد)

بررسی کشورهای اسالمی نشان میدهد ،مطالعات و تحقیقات انجامشده در حوزٔه کیف پولهای الکترونیک اسالمی بسیار محدود و

اندک است و تنها محدود به معرفی نام کیف پول ایجادشده بدون اشاره به نوع قرارداد و بحث فقهی آنهاست .البته الزم به ذکر است،
مشخصه و معیار اصلی که همان ممنوعیت رباست در تمام این کیف پولها بهطور خاص در نظر گرفته شده است و همواره بررسی مالحظات

شرعی آن بهعنوان یکی از دغدغههای مهم مسئولین و قانونگذاران در هر کشور مطرح شده است.

۱۱۴

پژوهشکدٔه پولی و بانکی


مالزی

علیرغم کندی توسعٔه کیف پول الکترونیک در کشورهای اسالمی ،مالزی بهعنوان پیشگام در بانکداری اسالمی توانسته است اقدامات
قابلتوجهی در توسعٔه این ابزار پرداخت انجام دهد .دولت مالزی از نظر بسترسازی شرایط ،زیرساختها ،و حمایت از تجارت الکترونیک
ِ

گامهای مهمی برداشته است .هدف راهبردی دولت مالزی از تجارت الکترونیک بهکارگیری فعالیتهای راهبردی و تقویت مزیتهای رقابتی
در صنعت ارتباطات و چندرسانهای است که برای رسیدن به این منظور نیز تصویب و اجرای قانون تجارت الکترونیک سال  ۲00۶و انتشار
قانون خدمات مالی و خدمات مالی اسالمی سال  ۲0۱۳را به انجام رسانیده است.
در زمینٔه توسعٔه کیف پول الکترونیک نیز میتوان به دو دستورالعمل زیر اشاره کرد:


انتشار دستورالعمل مربوط به پول الکترونیکی توسط بانک مرکزی مالزی بهمنظور اطمینان از امنیت و حفظ ثبات در سیستم مالی



انتشار دستورالعمل بانک مرکزی مالزی برای صادرکنندگان کیف پول الکترونیک جهت انطباق با شریعت در سال .۲0۱۹

کشور در سال ۲0۱۹؛ و

در این دستورالعمل ،بانک مرکزی مالزی بهمنظور انطباق سازوکار کیف پولهای الکترونیک با شریعت ،رعایت موارد زیر را برای

صادرکنندگان کیف پول الکترونیک الزامی کرده است:



برابری ارزش پول الکترونیکی منتشرشده (ذخیرهشده در کیف) به میزان مبلغ (ارزش) دریافتی؛

عدم تخصیص وام به کاربران از مانده کیف پول الکترونیک؛



عدم پرداخت سود (منفعت) و هرگونه مبلغ اضافی در قالب ربا به کاربران جهت افزایش ارزش پول الکترونیک ذخیرهشده در



ممنوعیت انتشار پول الکترونیکی برای انجام دادن فعالیتهای غیرقانونی (خالف شریعت).

کیف پول؛ و

اهداف مهم این دستورالعمل برای بانک مرکزی ضمن جلوگیری از ربا شامل حفظ ثبات مالی در کشور و همچنین ترویج سیستم سالم
و مورد اعتماد مردم است (زولفکی و دیگران.)۲0۱۹ ،
بررسیهای آماری نیز نشان میدهد که در میان روش های مختلف پرد اخت الکترونیکی در مالزی ،سهم کیف پول الکترونیک تنها

حدود  7درصد بوده و استفاده از کارت و انتقال بین بانکی همواره بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است (جیپی مورگان،

.)۲0۱۹

انتقال بینبانکی

۴۶

کارت بانکی

۲۹
۷

کیف پول الکترونیک

۷

نقد

۱۱

سایر

شکل  .۸-۱سهم روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی در مالزی (درصد)

توسعٔه کیف پول الکترونیک در مالزی از سال  ۲0۱۶آغاز شده است و در سال  ۲0۱۸توانسته است رشد  ۳۳درصدی را تجربه کند .در

حال حاضر ،استفاده از قراردادهای اسالمی در برخی از کیف پولها برای کاربران اسالمی و عالقهمند به شرعیبودن معامالت موردتوجه

قرار گرفته است که کیف پولهای بوست ،۱فِیو ،۲گربپِی ،۳و مایبانک از نمونههای رایج و پرکاربرد در کشور مالزی بهشمار میرود و در

جدول  5-۲به بررسی ویژگیهای آن پرداخته شده است (زولفکی و دیگران.)۲0۱۹ ،


عمان

عالوه بر مالزی ،شاهد ایجاد چندین کیف پول الکترونیک اسالمی توسط بانکهای اسالمی کشور عمان در سال  ۲0۱۹هستیم .بانک
BOOST

۱۱5

1

FAVE

2

Grab Pay

3

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
مرکزی عمان بهعنوان اولین کشور در منطقٔه حوزٔه خلیجفارس ۱اقدام به راهاندازی پرداختهای موبایلی در کشور کرده است .ازلحاظ

قانونگذاری ،دولت عمان قانون و مقررات مبادالت الکترونیک را در سال  ۲00۸بهعنوان بستری برای توسعٔه بخش الکترونیک خود تصویب
کرده است.

در راستای توسعه و ترویج ابزارهای پرداخت الکترونیک و کیف پولها نیز ،بانک مرکزی عمان دستورالعمل شمول مالی ۲و پرداخت

دیجیتال دولت الکترونیکی را در سال  ۲0۱۸به تصویب و اجرا درآورده است .این صنعت در کشور عمان بسیار نوپاست و هنوز

دستورالعملی برای صادرکنندگان کیف پول الکترونیک جهت انطباق با شریعت توسط بانک مرکزی عمان منتشر نشده است؛ اما همچنان
ممنوعیت ربا در کیف پول الکترونیک را معیار اصلی اقدامات خود قرار دادهاند (الکشمی.)۲0۱۸ ،
در عمان سه بانک اسالمی به ایجاد کیف پولهای الکترونیک اسالمی اقدام کردهاند که شامل کیف پولهای العز ،۳میثاق 4و نزوا 5است

که ممنوعیت ربا و دریافت نکردن کارمزد از ویژگیهای مشترک میان آنها بهشمار میرود .در جدول  5-۲به بررسی ویژگیهای هر یک از

کیف پولها پرداخته شده است.

 ۳.۸.۱معرفی ویژگیهای نمونه کیف پول های الکترونیک در کشورهای اسالمی

در این بخش به معرفی برخی از کیف پولهای اسالمی موجود در کشورهای مختلف میپردازیم.
جدول  .۳-۱کارکردها و ویژگیهای نمونه کیف پولهای الکترونیک در کشورهای اسالمی
نام کیف پول

نوع کیف پول

ویژگیها
شــروع فعالیت این کیف پول الکترونیک در مالزی بهعنوان روش پرداخت بر مبنای موبایل از ســال
 ۲0۱7اســت که در میان ســایر کیف پولهای الکترونیک موجود در مالزی از ســهم  5۶درصــدی
برخوردار است .مهمترین ویژگیهای این کیف پول عبارتاند از:
 کیف پول الکترونیک توسط نهادهای غیربانکی ارائه و مدیریت میشود؛ پول واریزی در یک حساب سپرده نگهداری میشود؛ -کاربران میتوانند با شــارژ کیف پول خود به خرید کاال و خدمات (بدون امکان برداشــت

بوست
))Boost

پول) بپردازند؛

نیمه بسته

 استفاده از عقد ودیعه بهعنوان قرارداد پایه؛ صـــادرکننده مجاز به ســـرمایهگذاری ســـپردههای انباشـــتشـــده در داراییهایی با درجهنقدشوندگی باال و تقریباً با ریسک صفر (اوراق بانک مرکزی و یا دولت) است؛
 عدم امکان تخصیص وام و پرداخت سود به مشتری؛ امکان پرداخت سود ،پاداش ،و تخفیف بدون مواجهه با شبهٔه ربا/ک و این کیف پول دقیقاً مطابق مفهوم ودیعه سنتی عمل میکند که در آن ودیعهگیرنده هیچگونهمسئولیتی در قبال جبران خسارت ندارد مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد.
کیف پول الکترونیک اســت که بهطور مســتقیم توســط مایبانک مالزی در ســال  ۲0۱۹ارائه شــده
است و بخشی از سرویس برنامههای کاربردی موبایل است.

مایبانک
)(MAYBANK
MAE

کاربران می توان ند با شـــــارژ کیف پول خود به خر ید کاال و خد مات و ان جام دادن کل یٔه
تراکنش های مالی و دریافت پول از بانک و یا دستگاه خودپرداز بپردازند.
این کیف پول با ذخیره کردن پول مانند ســپرده عمل میکند .ازاینرو ،قرارداد شــرعی آن ودیعه

باز

خواهد بود (استفاده از عقد ودیعه بهعنوان قرارداد پایه).
سپردههای انباشتشده از مانده کیف پول به ملکیت مایبانک در نمیآید و بانک حق هیچگونه
تصرفی در پول و استفاده از آنها را ندارد.

)Persian Gulf Cooperation Council (PGCC

۱۱۶
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پژوهشکدٔه پولی و بانکی
برای کیف پول ســـقف مشـــخص و محدودی در نظر گرفته شـــده اســـت بدون آنکه این مبلغ
تضمین شده باشد.
قابلیت ارائٔه سرویس تخفیف بهعنوان استراتژی بازاریابی برای جذب مشتری.
فیو در مالزی از سال  ۲0۱7راهاندازی و با سهم  ۲۲درصدی به ارائه خدمات و تسهیل انتقال پول
میپردازد .در واقع این کیف پول دروازٔه پرداخت برای معامالت آنالین مح سوب می شود که در آن
پول مستقیماً از حساب بانکی شما گرفته میشود تا عملیات تسویٔه خرید را انجام دهد.
فیو
()Fave

در این کیف پول ،پول در کارت اعتباری و حســــاب بانکی کاربر باقی مانده و بدون نیاز به
ذخیره پول بر روی کیف پول ،فقط باعث تسهیل انتقال پول از حساب بانکی کاربران (مشتری) به
فروشندگان میشود.

دروازه پرداخت
(کیف پول
دیجیتال)

ارائٔه کوپنهای تخفیف (برگشت بخشی از پول) بهعنوان استراتژی بازاریابی برای جذب مشتری.
استفاده از قرارداد  Ujrahیا ( Serviceمنطبق با قراردادهای اجاره ،جعاله ،و وکالت) در کیف پول
امکان پرداخت سود ،پاداش ،و تخفیف بدون مواجهه با شبهٔه ربا در قالب هبه.
این کیف پول توسط بانک اسالمی العز در سال  ۲0۱۸در عمان ایجاد شده است.
مشـــتریان از طریق این کیف پول میتوانند از طریق نام کاربری بدون نیاز به وارد کردن شـــماره
حســـاب ،وجوه را از کیف پول خود به ســـایر کیف پولهای موجود در عمان ،صـــرفنظر از نوع
بانک مورداستفاده آنها انتقال دهند.
امکان انتقال وجوه توسط این کیف پول بدون پرداخت هزینه امکانپذیر است (بدون کارمزد).
العز
()Alizz Wallet

این کیف پول با پشــــتی بانی زبان های انگلیســــی و عربی ،در پلتفرم های آیاواس و ا ندروید
باز

قابلدسترسی است.
نوع قرارداد بهطور م شخص اعالم ن شده ا ست؛ اما ممنوعیت ربا از ویژگیهای ا صلی آن ا ست
و بیشتر بر مبنای اجره و قرارداد اجاره یا جعاله تنظیم میشود.
کاربران میتوانند با اســتفاده از این کیف پول به پرداخت صــورتحســاب خود ،انتقال پول در
داخل و خارج از کشور ،پرداخت هزینه کارت اعتباری ،و سایر تراکنشها بپردازند.
دارای قــابلیــت اعالن تراکنشهــای جــدیــد و یــادآوریهــای پرداخــتهــای آتی برای کــاربران
(مشتریان).
بانک اســالمی نزوا بهعنوان اولین بانک اســالمی در عمان یا ایجاد این کیف پول در ســال ،۲0۱7
باعث نزدیکی بانکداری سازگار با شریعت و مشتریان شده است.
با توجه به نوآوری و برنامٔه جدید موجود ،عملیات مالی اسالمی برای مشتریان بانکی و غیربانکی
امکانپذیر شده است و تنها با استفاده از شماره تلفن همراه ،انتقال وجوه فوری صورت میگیرد.
نوع قرارداد بهطور م شخص اعالم ن شده ا ست؛ اما ممنوعیت ربا از ویژگیهای ا صلی آن ا ست
و بیشــــتر بر مبنای اجره و قرارداد اجاره یا جعاله تنظیم میشــــود ،امنیت برتر پرداخت ،رمزگذاری

نزوا
()Nizwa

پیشرفته ،راحتی ،و کارایی را ارائه میدهد
خدمات این سیستم در فعالیتهای زیر خالصه میشود:

باز

 انتقال رایگان وجوه بین کیف پولها؛ برداشت پول نقد بدون کارت از دستگاههای خودپرداز بانک نزوا؛ پرداخت صورتحساب و قبوض و امکان شارژ تلفن همراه؛ قابلیت دســـترســـی برای کلیٔه مشـــتریان بانک نزوا و همچنین کاربران دیگر (غیرمشـــتریبانک)؛ و
 افزایش امنیت در پرداخت ،رمزگذاری پیشرفته ،راحتی ،و کارایی باال.کیف پول میثاق توسط بانک اسالمی میثاق در سال  ۲0۱۸در کشور عمان ایجاد شده است.
کیف پول اسالمی
میثاق
()Meethaq

این نوع کیف پول به هر ک سی که دارای ح ساب در بانک ا سالمی میثاق ا ست اجازٔه د ستر سی
از طریق تلفن همراه را فراهم میکند.
کاربران می توان ند با شـــــارژ کیف پول خود به خر ید کاال و خد مات و ان جام دادن کل یٔه
تراکنش های مالی و دریافت پول از بانک و یا دستگاه خودپرداز بپردازند.
امکان اضافه کردن کلیٔه حسابها و کارتهای بانکی به این کیف پول امکانپذیر است.

۱۱7

باز

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
امکان بازگشت پول از کیف پول میثاق به حساب بانکی وجود دارد.
این کیف پول با ذخیره کردن پول مانند ســپرده عمل میکند .ازاینرو ،قرارداد شــرعی آن ودیعه
خواهد بود (استفاده از عقد ودیعه بهعنوان قرارداد پایه).
امکان انتقال وجه به کاربران و کیف پولهای دیگر (فاقد حساب در بانک میثاق) وجود دارد.
پرداخت صورتحساب و قبوض.
امکان مشاهدٔه تراکنشهای انجامشده و مدیریت پرداخت در کیف پول میثاق وجود دارد.
کلیٔه خدمات و انتقال وجوه کامالً رایگان است.
منبع :زولفکی۲0۱۹ ،؛ تارنمای کیف پولهای الکترونیک و ۲0۱۸ ،ISRA

 ۹.۱وضعیت کیف پول الکترونیک در ایران
پرداخت خرد یکی از انواع پرداختهایی بهشمار میرودکه در دنیای امروزهکاربردهای فراوانی دارد ،راهاندازی زیرساختهای فنی و قانونی استفاده

از کیف پول الکترونیک میتواند بسترهای الزم را برای راهاندازیکسبوکارهای جدید مهیا و از هزینههای بسیاری جلوگیری بهعمل آورد .ازاینرو،

تصویب قانون تجارت الکترونیک مشتمل بر  ۸۱مادٔه و  7تبصره مصوب  ۱۳۸۲و اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی پرداختهای خرد و کیف
پول الکترونیک ازجمله فعالیتهای قانونی و مقرراتگذاری در این حوزه بهشمار میرود .شکل  ۹-۱روند مقرراتگذاری و اقدامات بانک مرکزی

بهمنظور ساماندهی پرداختهای خرد و کیف پول الکترونیک را نشان میدهد.

اقدامات بانک مرکزی در
ساماندهی پرداختهای
خرد و کیف پول
الکترونیک

۱۳۸۳
۱۳۸7
مطرح شدن
تعریف کیپا
(کیف پول
الکترونیک)
بارها اصالح
شد ولی تأیید
نهایی نشد.

الگوی
صدور و
راهبری کیپا
(ابالغ
بخشنامه
شماره
قوانین کامل
 ۱۴۶۸به
نشد و ناقص
ها)
بانک
ماند.

۱۳۹0
پیشنویس
مقررات عمومی
سپاس و کیف
وجه الکترونیک
(کیوا-کیپا )۲
خروجیفعالیتهای
کارگروهی از
متخصصان
بانکی و حوزٔه
پرداخت جهت
جمعبندی و
همگراسازی
فعالیتهای
قبلی.
نهاییسازی و
اجرا نشد.

پاییز ۱۳۹7
انتشار
پیشنویس سند
پرداختبان
(برای
قانونمندی
فعالیت
کیف پول
الکترونیک و
تعیین نحؤه
فعالیت
فینتکها در
این حوزه)
ارسال برای

ذینفعان جهت
همفکری و

دریافت نظرها -

شهریور
۱۳۹۹
انتشار
ضوابط
فعالیت
موسسات
اعتباری و
راهبران
کیف
الکترونیک
پول در نظام
پرداخت
کشور
ابالغ به شبکه
بانکی در

شهریورماه

نهاییسازی نشد.

زمستان
۱۳۹۹
تصویب
ضوابط
فقهی
استفاده از
کیف
الکترونیک
پول در
شورای
فقهی بانک
مرکزی
تصویب

موضوع در
شورای فقهی
بانک مرکزی

شکل  .۹-۱سلسلهمراتب مقرراتگذاری در حوزٔه کیف پول الکترونیک توسط بانک مرکزی ایران

طراحی و تعریف کیپا (کیف پول الکترونیک) از سالهای  ۱۳۸۲و  ۱۳۸۳توسط بانک مرکزی آغاز شد و انتظار میرفت با اجرایی شدن

آن ،این روش جایگزین وجه نقد در تعامالت شده و از استهالک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار باالیی کاسته شود .در سال  ،۱۳۸7بانک
۱۱۸

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
مرکزی الگوی کارکردی صدور و راهبری کیف پول الکترونیک (کیپا) را بهصورت کلی در سند ابالغی با همین نام تبیین و پیشبرد هرگونه طرح

کیف پول الکترونیک در بانکها را در چهارچوب آن مجاز اعالم کرد .برخی از موارد موجود در این الگو به شرح ذیل است:
 خواص حقوقی کیف پول الکترونیک با سایر ابزارهای پرداخت بینام و قابلانتقال نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک-

مرکزی مشابهت دارد.

تبادالت مبتنی بر کیپا با توجه به بهرهگیری آن از فنّاوری پردازش برونخطی ،نیازی به بسترهای مخابراتی و تأییدیههای برخط

نداشته و زمان انجام تراکنش در آن عمدتاً زیر  ۱ثانیه است.
تراکنشهای کیپا با توجه به ارقام کوچک مبادالت ،بینام بودن رسانٔه فیزیکی آن ،و نیز لزوم سرعت و سهولت در پردازش پیگردپذیر

نیست؛ بنابراین ،سرقت فیزیکی کیپا در حکم سرقت پول بهشمار میرود.

کیپا ابزار قابل شارژ تلقی میشود و با صفر شدن ارزش آن ،جسم رسانه باطل نمیشود.

کیپا دربردارندٔه ارزش نقد در ذات خود است و صدور نقد در قالب کیپا منحصراً توسط بانک مرکزی امکانپذیر است .حجم نقد

الکترونیک صادرشده در شکل کیپا بهصورت تعهد در ترازنامٔه بانک مرکزی ثبت شده است.

نحؤه رفتار حسابداری بانکها و مؤسسات با تبادالت کیپا همانند اسکناس و مسکوک و نیز ایرانچک بانک مرکزی است.

کیپا از فنّاوری ارتباط غیرتماسی استفاده خواهد کرد (الگوی صدور و راهبری کیپا ،بخشنامه شماره  ۱۴۶۸بانک مرکزی).

علیرغم تدوین دستورالعمل فوق ،ترویج خدمات کیف پول الکترونیک با موفقیت همراه نبود که اتخاذ نکردن رویکرد یکپارچه در شبکٔه بانکی

از چالشهای اصلی بهشمار میرود .عالوهبراین ،پراکندگی طرحهای پیادهسازیشده در این حوزه ،نبود بستر و زیرساختهای مناسب در مکانهای
پذیرش پرداختهای ریز ،و گستردگی استفاده از کارتهای بدهی در میان مردم را میتوان از عوامل موفق نبودن برشمرد.

از سال  ،۱۳۹0کارگروهی متشکل از کارشناسان بانکی و فعاالن حوزٔه پرداخت با هدف متمرکز کردن و جمعبندی فعالیتهای قبلی تشکیل

و خروجی آن به تدوین پیشنویس مقررات عمومی سپاس و کیپا  ۲منجر شد و برای اظهارنظر کارشناسان روی خروجی بانک مرکزی قرار گرفت.
مطابق آن دستورالعمل ،کیف پول الکترونیک به مردم و کسبوکارها امکان میدهد تا مبادالت با مبالغ خرد معموالً کمتر از  ۴0هزار تومان را با
استفاده از سازوکار پردازش الکترونیک برونخطی بهلحاظ اتصال به زیرساخت بانکی انجام دهند .در این حالت ،مشتری با مراجعه به بانک

میتواند درخواست صدور کیف پول الکترونیک کارتی کند ،بانک نیز بر اساس مجوز دریافتی از بانک مرکزی با استفاده از کلیدهای صدور ،شارژ،

و دشارژ اقدام به صدور کیف پول میکند (الگوی صدور و راهبری کیپا.)۱۳۸7 ،
با توجه به اهمیت توسعٔه کسبوکارهای در حوزٔه پرداخت و تعیین چهارچوب مشخص برای فعالیت و نظارت بر آنها ،بانک مرکزی در سال
 ،۱۳۹7تصویبنامٔه هیئتوزیران را برای مهیا کردن زیرساختهای الزم در خصوص پرداختهای خرد ،تحت عنوان «الزامات و فرایندهای

اجرایی پرداختبانان در نظام پرداخت کشور» تصویب و به بازیگران این عرصه (فعاالن نظامهای پرداخت و بانکها) ابالغ کرد .با همین رویکرد،

حوزٔه فنّاوریهای نوین بانک مرکزی ،کسبوکارهای نو در نظامهای پرداخت را در دو گروه «پرداختیار» و «پرداختبان» تقسیمبندی کرده است.

در تعریف بانک مرکزی پرداختیار به معنای «شخص حقوقی است که در چهارچوب سند تدوینی و بر اساس قرارداد منعقدشده با شرکتهای

ارائهدهندٔه خدمات پرداخت و تفاهمنامٔه منعقدشده با شرکت شاپرک فعالیت میکند .پرداختیار پرداختهای بدون حضور کارت ازجمله
پرداختهای درونبرنامهای مبتنی بر زیرساختهای همراه را دریافتکرده و به شبکٔه شاپرک ارسال میکند ».همچنین پرداختبان «شخص حقوقی
است که در چهارچوب این مستند و بر اساس قرارداد منعقدشده با بانک از طریق ارائٔه خدمات مبتنی بر ذخیرٔه ارزش الکترونیکی فعالیت میکند».
نگاهی به مستند پرداختبان که در  ۱۴بند تهیه شده و الزامات ،اختیارات ،فرایندهای پرداخت و تسویه ،اعتبار کیف پول ،و مقررات انضباطی

و مدیریت ریسک را برای پرداختبانان ترسیم میکند ،نشان میدهد که بخش عمدهای از این فرایندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداختبان
انجام میشود و در عمل این نهادهای جدید فقط «خدمات مبتنی بر ذخیرٔه ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنشهای درونشبکه
پرداختبان میان دارندٔه کیف پول و پذیرندٔه کیف پول تبادل میشود» ارائه میکنند و بقیٔه فرایندها در اختیار بانک است (الزامات ،ضوابط ،و
فرایندهای اجرایی فعالیت پرداختبانان در نظام پرداخت کشور .)۱۳۹7 ،بااینحال ،هرچند مدیران بانک مرکزی بارها به لزوم پیادهسازی و تدوین
قوانین مربوط به کیف پول الکترونیک تأکید کردهاند ،هنوز این قوانین نهایی نشده است و تا زمانی که قوانین مشخصی برای راهبری کیف پول

الکترونیک تدوین نشود ،نمیتوان امیدوار بود که این سرویس در اختیار مردم قرار گیرد.

۱

 ۱با توجه به نبود دسترسی به آمار رسمی از فعالیت کیف پولها در ایران ،امکان بررسی وضع کیف پول های الکترونیک ازلحاظ آماری وجود نداشت .در این زمینه
پیگیریهای متعددی انجام گرفت و علی رغم درخواست اطالعات آماری ازجمله تعداد کاربران فعال ،حجم و تعداد تراکنشهای مالی ،سهم بازار ،میزان شارژ ماهانه،
و غیره از برخی از کیف پولهای موجود ،اما هنوز اطالعاتی ارسال نشده است.

۱۱۹

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
از زمان انتشار مستند پرداختبان ،بانک مرکزی چندین بار اقدام به نهاییکردن دستورالعمل کیف پول الکترونیکی نمودهاست .در نهایت با

توجه به توسعه فضای کسب وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت ،بانک مرکزی در شهریورماه سال  ۱۳۹۹ضوابط صدور کیف
الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی کشور
ابالغ کرد .در این دستورالعمل ،نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور

تحت عنوان راهبران کیف الکترونیک پول نامیده میشوند ،به منظور تسهیل پرداختهای بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کردهاند .در

واقع ،راهبران کیف الکترونیک پول اشخاص حقوقی هستند که طبق قراردادی با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در
حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیک پول فعالیت خواهند کرد و به اختصار راهبر نامیده میشوند.
بر این اساس مؤسسات اعتباری میتوانند «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد

قرارداد با راهبران «کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنشهای برونخط در شبکه پرداخت کشور ،میسر سازند .به استناد بند «الف» ماده «یک»

تصویب نامه شماره .۱07۸۳7ت  5۴۲5۱مورخ  ۱5آبان ماه  ۱۳۹7هیأت وزیران و بند «ب» ماده  ۱0قانون پولی و بانکی کشور و به منظور
توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز) ،خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط

مندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده و صالحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مستند راهبرانکیف الکترونیک پول در  5فصل تهیه شده و شرایط عمومی راهبری ،صدور کیف و انواع تراکنشهای مجاز ،الزامات و تعهدات

راهبر و تعاملپذیری را برای راهبران ترسیم میکند .در دستورالعمل جدید ارائهشده انواع کیف پولها تحت مفاهیم جدید کیف پول غیرفراگیر

(حلقه بسته) و کیف فراگیر (باز) بازتعریف شده است و دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیفهای الکترونیک پول فراگیر

برخط ،تراکنشهای درون و برون شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن ،پذیرش و پردازش میکند .لذا «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حلقه
بسته ،در دامنه این ضوابط قرار ندارد و موضوع فعالیت راهبر «کیف الکترونیک پول» صرف ًا ارایه خدمات پرداخت از طریق «کیف الکترونیک

پول» و سایر موارد مرتبط با آن است.
در دستوالعمل موجود ،تراکنشهای افزایش موجودی ،کاهش موجودی ،کیفبه کیف از طریق سامانههای ملی پرداخت یا از طریق سامانههای

بانکی انجام میشود .از سویی موسسه اعتباری عامل موظف شده ریز تراکنشهای افزایش موجودی و کاهش موجودی مربوط به کیف شخص را
نزد خود نگهداری کرده و روزانه به نهاد ناظر ارائه کند .نهاد ناظر در این ضابطه شاپرک در نظر گرفته شده است .شاپرک برای نظارت مسئولیت

ایجاد سامانه جامع پایش کیف و نظارت بر عملکرد راهبران و نحوه مدیریت حساب واسط توسط موسسه اعتباری عامل را برعهده خواهد داشت.
سامانه جامع پایش کیف سامانهای است که به منظور ثبت و نگهداری اطالعات دارندگان کیف ،دریافت تراکنشهای روزانه ،گزارشهای دورهای
از موسسه اعتباری عامل و راهبر و نیز در صورت نیاز تبادل پیام در تراکنش بیرون شبکه راهبر ایجاد خواهد شد( .ضوابط فعاليت مؤسسات

اعتباری و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور)۱۳۹۹ ،

در این دستورالعمل سقف شارژ کیف پول برای افراد مختلف متفاوت است و راهبر با توجه به شناسایی مشتری و احراز هویت وی

نسبت به تعیین سقف شارژ کیف پول مشتری اقدام خواهد کرد .طبق ضوابط این دستورالعمل کیفهای پول الکترونیکی شخصی در سه

سطح تعریف شدهاند .در سطح اول متقاضی کیف پول با انطباق اطالعات هویتی و شماره تلفن همراه شناسایی و احراز هویت میشود و
حداکثر موجودی کیف شخصیاش و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت و کل گردش فصلی وی  5برابر این شاخص

است .شاخص ریز پرداخت حدااکثر معادل سقف برداشت وجه نقد شتابی از دستگاههای خودپرداز است که توسط بانک مرکزی
بهروزرسانی میشود .در شرایط فعلی حداکثر این مبلغ  ۲00هزار تومان است .در این سطح از کیف پول سادهترین مدل احراز هویت را در
نظر گرفته شده از همین رو سقف آن نیز محدود است.

متقاضی سطح دوم کیف پول با انطباق اطالعات هویتی ،شماره کارت یا حساب و شماره تلفن همراه شناسایی و احراز هویت میشود و

حداکثر موجودی کیف شخصی او دو نیم برابر شاخص ریز پرداخت و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت خواهد بود .در اصل
متقاضی کیف پول سطح دو در شرایط فعلی میتواند  500هزار تومان در کیف پول خود ذخیره کند و سقف انجام هر تراکنش  ۲00هزار تومان

خواهد بود .خریدهای بیش از  ۲00هزار تومان دیگر خرید خرد حساب نمیشوند و باید از ابزارهای دیگری برای پرداخت استفاده شود.

متقاضیان سطح دو کیف پول میتوانند پس از یک سال و نیم فعالیت سالم و بدون هیچ رفتار مشکوک و قرار نگرفتن در لیست سیاه بانک

مرکزی و نهاد ناظر و نیز عدم منع قضایی و حقوقی از دریافت این خدمات به سطح سه برسند .حداکثر موجودی کیف شخصی این دسته ۱5برابر
شاخص ریز پرداخت است اما حداکثر مبلغ هر تراکنش برابربا همان شاخص ریز پرداخت خواهد بود.

در این ضوابط تاکید شده است که به مانده موجودی کیف پول هیچ سودی تعلق نمیگیرد .در اصل موجودی کیف پول درست مانند پول نقدی

است که در جیب اشخاص قرار دارد .صدور کیف و صدور مجدد آن طبق این ضوابط مستلزم اخذ حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی

۱۲0

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
از دارنده کیف است .طبق این ضوابط راهبر میتواند در چارچوب توافق با موسسه اعتباری عامل مدل کسب و کاری با پذیرندگان و دارندگان کیف
را تعیین کرده و بر مبنای آن قرارداد خود با آنها را منعقد کند .دریافت هر گونه کارمزد بر مبنای قرارداد منعقد شده امکانپذیر است .همچنین
موسسه اعتباری عامل و راهبر نیز موظفند نرخ کارمزدهای دریافتی از دارندگان و پذیرندگان کیف خود را به صورت مشخص به آنها اطالعرسانی
کنند .با این اوصاف میتوان گفت ضوابط کیف پول الکترونیکی پس از تقریبا  ۱0سال و با توجه به افت و خیزهای فراوان نهایی و ابالغ شد .امید

است که این ضوابط بتواند فعالیت فعاالن این بازار را قانونمند کند و در نهایت منجر به شکلگیری و حضور بازیگران جدید در بازار گردد و یا
قدرت بازیگران قدیمی را افزایش دهد.
در نهایت پس از ابالغ ضوابط صدور کیف الکترونیک پول تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول

در نظام پرداخت کشور» توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی در شهریورماه سال  ،۱۳۹۹در تاریخ  ۹۹/۹/۲۶و  ۹۹/۱0/۱0موضوع «بررسی فقهی
استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران» در شورای فقهی مطرح شد و موارد ذیل به تصویب رسید:

 .۱استفاده از دو عقد «قرض» و «وکالت» جهت استفاده از ابزار کیف پول الکترونیک مجاز است.

 .۲در صــورت اســتفاده از عقد قرض ،مبالغ موجود در کیف پول به ملکیت موســســه اعتباری درآمده ،لذا ســودهایی که از این
محل کسب میشود متعلق به موسسه میباشد.

 .۳در صورت استفاده از عقد وکالت ،مبالغ موجود در کیف پول و سودهایی که از این محل کسب میشود ،متعلق به دارندگان
کیف میباشد.

 .۴الزم است در قراردادهایی که جهت ارائه خدمت کیف پول بین ارکان آن (موسسه اعتباری ،راهبران و دارندگان کیف) منعقد
میشود ،رابطه فقهی طرفین به صورت شفاف مشخص شود.

 .5دریافت کارمزد واقعی بابت ارائه خدمت کیف پول ،توسط موسسه اعتباری مجاز است.

 ۱.۹.۱معرفی ویژگیهای نمونه کیف پولهای الکترونیک در ایران

در این بخش به معرفی و طبقهبندی برخی از کیف پولهای الکترونیک موجود در ایران میپردازیم .با توجه به نبود دستورالعمل و مصوب

قابلاستناد توسط بانک مرکزی در ایران ،الزم به ذکر است ،طبقهبندی مشخص و دقیقی ازلحاظ نوع کیفهای موجود با معیار جهانی
ِ

(بسته ،نیمهبسته ،و باز) ارائه نشده است .لذا در این بخش با توجه به کارکردها و ویژگیهای هر یک از کیف پولهایی که در جدول ۴-۱

آورده شده است ،نزدیکترین نوع کیف پول پیشنهادی ارائه شده است.

شایان ذکر است ،بر مبنای آخرین دستورالعمل بانک مرکزی «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام

پرداخت کشور» که در شهریورماه سال  ۱۳۹۹به شبکه بانکی ابالغ شده ،به دو نوع کیف پول فراگیر (باز) و غیرفراگیر (حلقه بسته) اشاره
شده است که دامنٔه کاربرد ضوابط نیز تنها کیف پولهای فراگیر را دربرمیگیرد .لذا کلیٔه کیف پولهایی که از نظر جهانی در طبقهبندی
نیمهبسته و یا نیمهباز معرفی شدهاند در طبقهبندی ایران جزو کیف پولهای باز (فراگیر) قرار میگیرند.

جدول  .۴-۱کارکردها و ویژگیهای نمونه کیف پولهای الکترونیک در ایران
نام کیف

ویژگیها

پول

نوع کیف
پول*

کیف پول آپ همانطور که از نامش پیداســـت ،کیف پول مجازی در موبایل شـــماســـت .هر کاری که با کیف پولتان
انجام میدهید ،با کیف پول آپ هم امکان پذیر اســــت .از خریدهای روزانه ،پرداخت قبوض و انتقال پول به ســــایر
کاربران ،انتقال وجه کارت به کارت تا پرداخت در ســایتها و اپلیکیشــنهای مختلف ،همگی در کیف پول جدیدتان
آسان

پرداخت
(آپ)

فراهم شده است.

دسترسی به بیش از  ۳0سرویس کاربری :سرویسهایی نظیر سفارش غذا ،خرید بلیت هواپیما و قطار و اتوبوس،

رزرو اتاق و هتل در سراسر کشور ،پرداخت عوارضی آزادراه ،خرید بیمهنامه ،خرید شارژ و بسته اینترنتی اپراتورهای

مشابه نیمه
باز**

مختلف و دیگر سرویسهایی که هرروز به تعداد آنها افزوده میشود.
دارای امنیت باالســــت .تمام پرداخت ها در این ســــرویس ها فقط با لمس یک دکمه از کیف پول آپ پرداخت
میشود و نیاز به درج چندبارٔه اطالعات بانکی و رمز دوم پویا ندارید.
جیبیمو بهعنوان پرداختیار رســـمی شـــاپرک بانک مرکزی اســـت .در کیف پول الکترونیک جیبیمو ،شـــماره موبایل
جیبیمو

جایگزین شــماره کارت میشــود .در واقع ،جایگزین کارت به کارت اســت و بدون نیاز به رمز دوم پویا امکان پرداخت
آسان و سریع خواهید داشت.

در جیبیمو امکان افزایش موجودی کیف پول الکترونیک از طریق درگاه پرداخت وجود دارد.
خدمات اصلی این کیف پول عبارتاند از:

۱۲۱

مشابه

نیمهباز

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
 انتقال وجه بدون کارمزد؛
 خرید اینترنتی آسان از کسبوکارها بدون کارمزد و بدون نیاز به رمز پویا با یک کلیک؛
 انتقال وجه بیشتر از سقف بانکی و بدون اعمال محدودیت روزانه تا  ۱0میلیون تومان و حتی بیشتر
انتقال وجه کارت به کارت امکانپذیر است؛

 اولین شبکٔه اجتماعی مالی در کشور؛
 خرید شارژ ،پرداخت قبض و … در کوتاهترین زمان؛
 اســتفاده از شــمارٔه شــبا جهت اتصــال حســاب بانکی به جیبیمو و انتقال موجودی کیف پول خود به هرکدام از
شماره شباهای تعریفشده؛
 پنل اختصاصی کسبوکار؛

 مدیریت تقلب بر پایه هوش مصنوعی؛ و
 سامانٔه احراز هویت تدریجی.
با من

در حال حاضر ،فعالیت این کیف پول در خراسان رضوی است.
خدمات این نوع کیف پول محدود به پرداخت کرایه تاکسی با کد کیوآر است.

مشابه بسته

این کیف پول یکی از امکانات همراهکارت است .کاربران میتوانند کیف پول خود را شارژ کرده و در تمام پرداختها،
بهجای کارت بانکی از آن استفاده کنند.
حداکثر مبلغ قابل شارژ در کیف پول  ۲میلیون ریال است.
در نســخٔه جدید این اپلیکیشــن امکان برداشــت و انتقال وجه از کیف پول به حســاب شــبا فراهم شــده اســت؛ اما

امکان دریافت پول از دستگاه خودپرداز وجود ندارد.

کارمزد هر تراکنش در کیف پول  5000ریال است.
زمان واریز مبلغ به حساب ،حداکثر تا  ۱روز کاری بعد از درخواست است.
همراهکارت

همراهکارت را میتوان بر روی موبایل و تبلتهای هوشمند با سیستمعامل اندروید و آیاواس نصب کرد .خدمات
اصلی این کیف پول عبارتاند از:

مشابه
نیمهباز

 انتقال وجه کارت به کارت؛
 استعالم و پرداخت قبض؛
 پرداخت جریمه رانندگی؛
 گزارش اعتبار بانکی؛
 تعامل مالی با مخاطبان گوشی؛
 پرداخت نیکوکاری؛ و
 خرید شارژ و بستٔه اینترنت.
بانک پاسارگاد با مشارکت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ،نسخهای جدید از کیپاد یا کیف پول همراه پاسارگاد

را در راستای توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک از طریق تلفنهمراه هوشمند طراحی کرده است.

با استفاده از این کیف پول الکترونیک بهراحتی و بدون اتالف وقت ،پرداختی سریع و امن و خوشایند را در حوزٔه
خدمات پرداخت عوارض آزادراهی ،طرح ترافیک و آلودگی هوا ،قبض ،شارژ ،و غیره امکانپذیر میکند.
برای انتقال وجه از طریق کارت به کارت در کیپاد ،شماره کارت مبدأ ،کارت مق صد و مبلغ دلخواه انتقال وجه را
وارد کنید .در حال حاضـــر ،ســـرویس کارت به کارت از مبدأ بانک پاســـارگاد ،ملت ،ملی ،تجارت ،پارســـیان ،ســـپه،
کشــاورزی ،ســامان ،اقتصــاد نوین ،انصــار ،آینده ،ســرمایه ،ســینا ،حکمت ،گردشــگری ،دی ،ایرانزمین ،پســتبانک،

توسعه و تعاون ،صنعت و معدن ،خاورمیانه ،مؤسسٔه اعتباری نور ،و مؤسسٔه اعتباری توسعه به مقصد تمام بانکهای
عضو شبکه شتاب امکانپذیر است .امکان کارت به کارت از سایر بانکها نیز بهزودی اضافه خواهند شد.
کیپاد

افزایش اعتبار کارت شهروندی م شهد ،قزوین (و بهزودی کرمان) از دیگر امکانات اپلیکی شن کیپاد ا ست تا بدون
نیاز به مراجعه به کیو سکهای شارژ بتوانید کارتهای بلیت خود را شارژ کنید .امکان ارائٔه این خدمت به شهروندان
دیگر شهرهای کشور نیز در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
یکی دیگر از قابلیتهای منحصــربهفرد اپلیکیشــن کیپاد انتقال موجودی کیف پول به حســاب کاربر اســت .شــما

میتوانید در صورت لزوم با مراجعه به قسمت انتقال حساب ،مبلغ اعتبار کیف پول خود را از طریق کد شبا (ثبتشده
در قسمت پروفایل) ،به حساب بانکی خود انتقال دهید.
برخی از خدمات اصلی این کیف پول عبارتاند از:
 انتقال وجه کارت به کارت؛
 انتقال وجه کیف پول به حساب بانکی؛
 پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی؛

۱۲۲

مشابه
نیمهباز

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
 پرداخت قبوض؛
 پرداخت عوارض طرح ترافیک؛
 انتقال پول به دیگر کاربران؛
 پرداخت نیکوکاری؛

 خرید بسته اینترنتی و شارژ مستقیم؛ و
 اشتراک و پخش آنالین فیلم و سریال آیو.
همراهاول بهعنوان بزرگترین اپراتور تلفنهمراه در خاورمیانه و با پوششدهی گسترده در ایران اقدام به ارائٔه سرویس
کیف پول همراه کرده است .پوششدهی و زیرساختهای گستردٔه همراهاول باعث میشود بهراحتی در تمام مناطق
ایران بتوانید از خدمات جیرینگ بهرهمند شوید .تنها کافی است سیمکارت (اعتباری یا دائم) همراهاول داشته باشید تا
کلیٔه امور مالی خود را با سهولت و آرامشخاطر انجام دهید.

جیرینگ سامانهای نوین برای مدیریت امور مالی است که از آن میتوان برای

جیرینگ

مشابه نیمه

 انتقال پول؛

بسته

 خرید شارژ سیمکارت اعتباری؛
 پرداخت قبوض؛
 خرید؛ و
 سایر امور مالی روزمره استفاده کرد.

برای استفاده از خدمات جیرینگ تنها به یک دستگاه تلفن همراه و یک سیمکارت (اعتباری یا دائمی) همراهاول

نیاز دارید.
بانک تجارت با مشارکت شرکت سیمرغ تجارت ،کیف پول الکترونیک سیمرغ تجارت را با هدف مدیریت پرداختهای
خرد (بهصورت کارت غیرتماسی) طراحی کرده است.
برخی از خدمات این کیف پول عبارتاند از:
سیمرغ

 خرید شارژ تلفن همراه؛

تجارت

 خرید از کیوسکهای روزنامهفروشی؛

مشابه نیمه
بسته

 پرداخت کرایه سرویس حملونقل عمومی (مترو ،تاکسی ،و اتوبوس)؛
 پارکومترها و پارکینگهای عمومی؛ و
 پرداخت عوارض آزادراهی.

تز پارک

با استفاده از کیف پول الکترونیک تز پارک و نصب اپلیکیشن آن و یا استفاده از کد یواساسدی امکان پرداخت پارک
۱

حاشیهای بهعنوان یکی از چالشهای اصلی شهروندان (ارومیه و اردبیل) بوده است

مشابه بسته

کیف پول الکترونیک تومن مشکلِ در دسترس نبودن عابر بانک و نبود امکان استفاده از کارت بانکی برای پرداخت
کرایه تاکسی را مرتفع میکند .در این کیف پول با اسکن بارکد نصبشده در تاکسی ،مشخصات راننده به شما نمایش
تومن

داده میشود و میتوانید در صورت نیاز مبلغ موردنظر را تغییر دهید .با لمس دکمٔه پرداخت ،مبلغ کرایه از حساب شما

کسر و به راننده منتقل میشود .راهحل جایگزین اسکن بارکد ،وارد کردن کد پذیرنده است .با لمس دکمٔه «کد پذیرنده»

مشابه بسته

و وارد کردن کد  7رقمی راننـده ،به صفحه راننده هدایت خواهید شد.
از طریق درگاههای تعیینشده امکان افزایش اعتبار کیف پول و خرید شارژ امکانپذیر است.

منبع :تارنمای کیف پولهای الکترونیک
* در این بخش نوع کیف پولها بر اساس کارکردها و نزدیکی ویژگیها با طبقهبندی جهانی آن پیشنهاد شده است که البته با توجه به توسعٔه فنّاوری و افزایش
قابلیتهای کیف پولها در طول زمان ممکن است نوع طبقهبندیها تغییر یابد (ازلحاظ طبقهبندی موجود در سند «ضوابط فعاليت مؤسسات
اعتباری و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور» کیف پول به انواع کیف فراگیر (باز) و کیف غیرفراگیر (حلقه بسته) تعریف
شده است .لذا کیف پولهای موجود بهاستثنای کیف پولهای بسته در گروه کیف پولهای باز یا فراگیر قرار میگیرند).
** کیف پول نیمه باز در هند و برخی از کشورها وجود دارد .در این کیف پول امکان برداشت پول از دستگاه خودپرداز وجود ندارد ،اما امکان انجام
تراکنش مالی وجود دارد .با توجه به تعریف موجود در « ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت
کشور» ،کلیٔه این نوع کیف پولها در ایران در طبقهبندی کیف پولهای مبتنی بر سیستم باز قرار میگیرند.

 ۲.۹.۱عوامل بازدارنده توسعه کیف پول الکترونیک در ایران
علیرغم ایجاد انواع کیف پولها در ایران ،توسعٔه این حوزه با کندی همراه بوده است .لذا عوامل بازدارندٔه توسعٔه کیف پول الکترونیک در
ایران را میتوان در  ۴بخش زیر طبقهبندی کرد.

Unstructured Supplementary Service Data, USSD

۱۲۳

1

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
عوامل آموزشی و فرهنگی:


نبود آموزش و آگاهیبخشی مناسب در ارتباط با مزایای استفاده از کیف پول ،اماکن قابلِاستفاده ،چگونگی شارژ کردن کیف
پول الکترونیک ،نحؤه مشاهدٔه تراکنشهای انجامشده بهوسیلٔه کیف پول و غیره؛ و



مقبولیت باال در استفاده از کارتهای بدهی در میان مردم و نبود تمایل به تغییر عادات و ترجیحات فعلی.



نبود راهبری و حاکمیت مؤثر؛
تنظیم نشدن سیاستهای پشتیبان کیف پول توسط قانونگذاران؛

عوامل نهادی:



نبود اعتماد میان بازیگران اکوسیستم و تمامیتخواهی افراطی اپراتورهای تلفن همراه ،بانکها ،ارائهدهندگان خدمات پرداخت،



فرهنگ نبود همکاری فراهمکنندگان خدمات؛ و

و ...؛


نبود تعامل میان بازیگران مختلف.



ضعف استانداردسازی و عدمقطعیت (ریسک) فنّاوری؛

عوامل عملیاتی:




نبود فراگیری و گسترش موبایلها و سیمکارتهای مجهز به انافسی؛
عدم زیرساختهای فنی و کمبود تعاملپذیری مناسب؛

تحمیل هزینههای باال برای بانکها در مقایسه با منافع کسبشده بهواسطٔه تجهیز و تعویض کارتها و پایانههای فروش به
فنّاوری انافسی و ماژول غیرتماسی و ارتقا شبکه به حالت بدون پین.

عوامل بازار:
 شکل نگرفتن ائتالفهای استراتژیک؛




تضاد منافع میان ذینفعان؛

مدلهای کسبوکار ضعیف؛ و

نیاز به سرمایهگذاری باالی مالی ،زمانی ،و نیروی انسانی.

 ۲بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران

حدود یک دهه از شروع فعالیت کیف پولهای الکترونیک در ایران میگذرد .بانک مرکزی فرایند مقرراتگذاری این ابزار را که بهمنظور

تسهیل پرداختهای خرد در اختیار مردم قرار گرفته است ،در مراحل مختلف موردتوجه قرار داده است .همانطور که گذشت ،آخرین اقدام
بانک مرکزی در این زمینه انتشار دستورالعمل «ضوابط فعاليت مؤسسات اعتباری و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور»
بوده است .در این سند ،در موارد متعددی بر ضرورت انعقاد قرارداد بین دارندگان کیف پول و ارائهدهندگان کیف پول ۱تأکید شده است؛

اما اینکه این قرارداد چه نوع قراردادی باشد ،مغفول مانده است .در واقع کیف پولهای فعال ایرانی فاقد چهارچوب قراردادی مشخصی

هستند و لذا نمیتوان بهطور دقیق تکالیف و حقوق طرفین قرارداد و همچنین مسئول جبران و تدارک زیانهای احتمالی را تعیین کرد .ضمن
اینکه ،عدم تعیین نوع قرارداد ،اشکاالت شرعی متعددی ازجمله عدم قصد صحیح ،اکل مال به باطل ،و غرر را نیز مطرح میکند .در صورت
مشخص نبودن قرارداد در کیف پول ،نقلوانتقال پول بین دارندگان کیف پول و راهبران به قرارداد قرض منصرف میشود و در صورت

ردوبدل شدن هرگونه مبلغ اضافه ،شبهٔه ربا بهطورجدی مطرح خواهد شد.

درمجموع ،قرار نگرفتن توافق بین دارندگان کیف پول و راهبر در چهارچوب قراردادی مشخص و بهتبع طرح شبهات شرعی متعدد،
ضرورت بررسی ابعاد فقهی استفاده از کیف پول الکترونیکی را در کشور ایران دوچندان میکند .شایان ذکر است ،کیف پول موردبررسی در

این گزارش کیف پول الکترونیک است .اگرچه انواع دیگری از کیف پول ازجمله کیف پول رمزارزی در کشورهای مختلف دنیا قابلدسترسی
و مورداستفاده کاربران است ،در ایران فقط کیف پول الکترونیک به رسمیت شناخته شده است .در واقع ،بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران در حوزٔه الزامات و ضوابط رمزارزها ،ازآنجاکه کارکرد کیف پول رمزارزی تنها محدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد
بود ،لذا تعبیه راهکارهای خرید کاال یا خدمات و ارائٔه خدمات ارزشافزوده در داخل کشور با استفاده از رمزارزها در کیف پولهای رمزارزی

 ۱مطابق چهارچوب ضوابط فعاليت مؤسسات اعتباری و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور (تابستان  ،)۱۳۹۹شخصیتهای حقوقی ارائهدهندٔه
خدمات کیف پول الکترونیک بهعنوان راهبر کیف الکترونیک پول و به اختصار راهبر شناخته میشود.

۱۲۴

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
ممنوع است (دستورالعمل بانک مرکزی؛ الزامات و ضوابط حوزٔه رمزارزها .)۱۳۹7 ،با این اوصاف و با توجه به دغدغٔه بانک مرکزی بر تهیٔه

پول خرد و ساماندهی پرداختهای خرد و کیف پولهای الکترونیک ،لذا این گزارش بر بررسی فقهی کیف پول الکترونیک متمرکز شده است
و بررسی فقهی کیف پول رمزارزی در فاز بعدی گزارش انجام خواهد شد.
افزونبراین ،به نظر میرسد با توجه به شبهات شرعی موجود در رابطه با ماهیت فقهی رمزارزها و همچنین پذیرش آن بهعنوان یکی از

اشکال پول ،الزم است ابتدا سازوکار الزم برای رفع شبهات موجود در زمینٔه ماهیت فقهی آن ایجاد شود و سپس در گام بعدی به بررسی

فقهی کیف پول آن در کشور پرداخته شود .بررسی فقهی کیف پولهای مبتنی بر سایر ارزهای دیجیتال نیز با توجه به نبود دغدغه از سوی

بانک مرکزی ،به فاز بعدی گزارش موکول میشود.

 ۱.۲ماهیت فقهی و حقوقی پول موجود در کیف پول الکترونیک

بهلحاظ فقهی و حقوقی ،کیف پول الکترونیک سند بینامی است که در تراشٔه الکترونیکی ذخیره میشود .بهعبارت دقیقتر ،پول الکترونیکی
دینی است که در سند الکترونیکی تجسم یافته و نمایندٔه ادعای مبلغی پول است .این ادعا تا زمانی که واحدهای الکترونیکی از سوی ناشر به

وجه رایج تبدیل نشود ،از کیف به کیف شخصی دیگر قابلانتقال است .البته گردش پول الکترونیکی درنهایت به پرداخت نقدی منجر
میشود (السان.)۱۳۸۶ ،

بر این اساس ،پول الکترونیک شکلی جدید از پول بهشمار نمیآید .بلکه سندی است که گردش پول بانکی را تسهیل میکند .بهعبارت

دیگر ،پشتیبانی از ارزش الکترونیکی از طریق پول واقعی مانع از آن میشود که ماهیتی جداگانه برای آن قائل شد .بر همین اساس ،نظام

پرداخت پول الکترونیکی شیوهای جدید برای مدیریت بانکی است که در آن ،ابزار پرداختهای خرد کیف پولی است که با واحدهای
الکترونیکی شارژ شده است؛ بنابراین از نگاه حقوقی ،هر واحد الکترونیکی حق دینی بهشمار میآید که در سند الکترونیکی مندرج بوده و

بهعنوان وسیلٔه پرداخت توسط اشخاص پذیرفته شده است .بر اساس این دالیل ،پول الکترونیکی شیوهای جدید از پرداخت محسوب و
کیف پول الکترونیک نیز ابزار آن محسوب میشود.

 ۲.۲آثار حقوقی پرداخت در کیف پول الکترونیک
در پرداخت با کیف پول الکترونیک ،برخالف چک و یا کارت پرداخت بانکی ،تأدیه محقق میشود .پول الکترونیک برخالف سپردٔه بانکی
به انتقال وجه نقد از حساب پرداختکننده به حساب گیرنده منجر نمیشود ،بلکه پرداخت به طلبکار زمانی بهطور کامل محقق میشود که
مبلغ مذکور وارد حساب وی شود.

حسابهای بانکی سند پولی بهشمار میآید و پرداخت از طریق ابزارهای چک و کارت بانکی انجام میشود .در واقع ،این وسایل با

امکان دسترسی به بانک نگهدارندٔه حساب از طریق مبادلهای دوگانه (بدهکار کردن یکی و طلبکار کردن دیگری) ،پرداخت محقق میشود؛
اما کیف پول الکترونیک ابزار پرداخت محسوب میشود .این پرداخت مستلزم انتقال وجه از حساب یک شخص به شخص دیگر نیست.

اگرچه از نظر خریدار با تسلیم پول الکترونیکی به فروشنده ،و به عبارت صحیحتر ،انتقال واحدهای الکترونیکی از خریدار به سامانٔه فروشنده
پرداخت قطعی صورت گرفته است ،بهلحاظ ناشر ،انتقال مبلغی پول بین خریدار و فروشنده در آن لحظه واقع نشده است (السان.)۱۳۸۶ ،

در واقع ناشر تمام مبالغی را که در معاوضه با واحدهای الکترونیکی منتشر شده دریافت کرده است ،در یک حساب کلی ثبت و نگهداری

میکند .در این سیستم ،انتقال مبلغ زمانی واقع میشود که فروشنده از ناشر درخواست کند ،واحدهای الکترونیکی را به پول فیزیکی یا سپرده
بانکی تبدیل کند .البته این حساب مجموعی فینفسه مال محسوب نمیشود و تنها بیانگر ادعای طلب دارندٔه آن نسبتبه این حساب است.
در صورت استفادٔه دارندٔه پول الکترونیکی ،پرداخت مستلزم تغییر فوری و کاهش موجودی کیف پول الکترونیک او و افزایش موجودی

دستگاه پذیرندٔه فروشنده (کارتخوان) است؛ اما در پرداخت از موجودی حساب بانکی بهوسیلٔه چک یا کارت بانکی خریدار ،پرداخت
بهشکل انتقال وجوه صورت میگیرد؛ و بهموجبِ آن ،حساب خریدار به میزان مبلغ موردنظر بدهکار و حساب فروشنده به همان میزان
بستانکار میشود (سلطانی.)۱۳۹۴ ،

 ۳.۲چالش های شرعی کیف پول الکترونیک باز

همانطور که گذشت ،یکی از انواع کیف پولهای مورداستفاده در سراسر دنیا کیف پول الکترونیک باز است .دارندگان کیف پول باز موجودی

کیف خود را شارژ میکنند و از محل موجودی کیف پول خود ،میتوانند نسبتبه خرید کاال و خدمات و انجام کلیٔه تراکنشهای مالی اقدام
کنند و همچنین میتوانند از دستگاههای خودپرداز و یا بانکها پول دریافت کنند و یا عملیات انتقال پول را انجام دهند.

۱۲5

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
استفاده از کیف پول الکترونیک باز بهعنوان یکی از ابزارهای پرداخت خرد و همچنین توسعٔه کارکردهای آن ،مستلزم سازگاری با ساختار

حقوقی کشور است .ازآنجاکه نظام حقوقی کشور منطبق با چهارچوبهای فقهی است ،ناگزیر از این هستیم که کیف پول الکترونیک را از
حیث مطابقت با موازین شرعی بررسی کنیم؛ چرا که در صورت فقدان مشروعیت شرعی ،توسعٔه این ابزار با مشکل مواجه خواهد شد.
تعامالت موجود در کیف پول بر مبنای ارتباط بین راهبران ،مشتریان ،و شرکتهای پذیرنده بهعنوان ارکان اصلی این ابزار شکل میگیرد.

ازآنجاکه این تعامالت دارای آثار حقوقی است ،ضروری است که در قالب یکی از عقود معین یا نامعین تعریف شود .در واقع بر اساس ساختار

حقوقی کشور ،مناسبات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی باید در قالب قرارداد تنظیم شود تا بتوان نقش ،حقوق ،و مسئولیتهای هر یک از
طرفین را بهطور روشن مشخص کرد .تعیین قرارداد پایه نقشی مهم نیز در حل منازعات احتمالی ایفا میکند .هر جا طرفین دچار اختالف شوند،

داوری بین آنها بر اساس قرارداد پایه صورت خواهد گرفت .افزونبراین ،تعیین نوع عقد مورداستفاده در کیف پول و انعقاد صحیح قرارداد،
بهمنظور رفع شبهات فقهی این ابزار پرداخت نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.

مرحلٔه اول در تنظیم قرارداد حقوقی صحیح احراز اهلیت طرفین است .منظور از اهلیت قابلیتی است که به اعتبار آن انسان میتواند

دارای حق شود و مورد تکلیف قرار گیرد؛ همچنین ،بتواند حق خود را اجرا و خود را متعهد سازد .براى اینکه متعاملین اهل محسوب شوند
باید بالغ ،عاقل ،و رشید باشند .معامله با اشخاصى که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند ،بهواسطٔه عدم اهلیت باطل است .به نظر میرسد احراز
اهلیت افراد با توجه به پیشرفت فنّاوری کار دشواری نباشد .دریافت کد ملی برای ثبتنام و ورود کاربران به کیف پول میتواند راهحل
مناسبی برای احراز اهلیت آنها باشد.

مرحلٔه دوم برخورداری طرفین از قصد صحیح برای انعقاد قرارداد است .از نظر شرع و قانون اگر کارى فاقد قصد و رضا باشد ،اعتبار

ندارد و اثرى در آن مترتب نیست .در واقع ،یکى از شرایط تحقق عقد و صحت آن این است که طرفین به مورد معامله نیز توافق و رضایت

داشته باشند .طرفین معامله باید رضاىت درونی خود را با لفظ یا عملى اظهار و ابراز کنند ،وگرنه تنها با رضاى باطنی نقلوانتقالى صورت

نخواهد گرفت .ازآنجاکه براى بسته شدن عقد و پیدایش اثر حقوقى باید دو اراده با هم توافق کنند ،دعوت طرفى را که پیشقدم شده و
دیگرى را به انجام دادن معاملهاى فراخوانده است« ،ایجاب» و هنگامىکه دعوت او با رضایت و موافقت طرف دیگر مواجه شود ،این
موافقت و تندردادن به آن ایجاب را «قبول» مىنامند .ایجاب و قبول از هر راهی که انجام شود (چه با لفظ ،اشاره ،و نوشتن) نشان از اعالم
رضایت باطنى و میل قلبى طرفین به انجام دادن معامله به یکدیگر است .در کیف پول الکترونیک نیز ایجاب و قبول در بستر الکترونیک

انجام میشود .همینکه کاربر اقدام به نصب اپلیکیشن کیف پول کند بهعنوان طرف ایجابکننده محسوب میشود .موسسه اعتباری طرق
قرارداد راهبر نیز با دادن امکان دسترسی کاربر به کیف پول ،درخواست مشتری را قبول میکند.
با توجه به اینکه ساختار کیف پول مبتنی بر نقلوانتقال مقدار معینی از پول است ،بررسی چالشهایی همچون اکل مال به باطل ،غرر،

قمار ،و ربا نیز دارای اهمیت است؛ اما معنی شبهٔه اکل مال به باطل ،تصرف در مال غیر بدون وجه و دلیل شرعی و قانونی است .بر این

اساس ،اگر تصرف در اموال دیگران فریبکارانه باشد یا موجب تضییع حقوق آنها شود و ضرر و زیان قابلِتوجهی به همراه داشته باشد،

باطل خواهد بود .به نظر میرسد با تعیین قرارداد پایه و اعالم رضایت هر یک از طرفین قرارداد در کیف پول الکترونیک ،شبهٔه اکل مال به

باطل دیگر مطرح نخواهد بود .در واقع ،راهبران و کاربران در چهارچوب قراردادی مشخص به تعامل با یکدیگر میپردازند .این تعامل اگر
برای طرفین قرارداد منفعت حالل و مشروع داشته باشد ،قطعاً صحیح خواهد بود.

استفاده از یک قرارداد معین در کیف پول ،شبهٔه غرر را نیز مرتفع میکند .غرر بهمعنای مخاطرهای است که منتهی به نزاع و اختالف در
معامالت میشود .معامالتی که براثرِ خدعه ،غفلت ،و جهالت یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر

دو را در معرض هالکت و نابودی قرار دهد ،از دایرٔه معامالت مجاز خارج میشود .هر معاملهای که وصف غرر و خطر داشته باشد  -اعم

از اینکه این خطر ناشی از ذات معامله باشد یا خصوصیات عوضین و اعم از اینکه این خطر در حدی باشد که همه یا بخشی از اموال یکی

از متعاملین یا هر دو را تهدید کند و نیز اعم از اینکه منشأ این خطر خدعه و نیرنگ ،غفلت یا جهالت یکی از متعاملین یا هر دوی آنها
باشد  -بهحکم قاعده غرر باطل خواهد بود .نبود اطالع از خصوصیات و شرایط معامله مهمترین عاملی است که میتواند منجر به غرری

شدن معامله شود .به نظر میرسد شبهٔه غرر در کیف پول الکترونیک ،با تنظیم قراردادی مشخص و تعیین ضوابط اصلی آن ،قرار دادن مفاد
اصلی قرارداد در فضای کیف پول جهت مطالعه کاربران اقداماتی مهم در جهت رفع این شبهه خواهد بود.

درصورتیکه ارائهدهندگان کیف پول الکترونیک بهمنظور تشویق کاربران ،قرعهکشی انجام دهند و به کاربران برگزیده جایزه خوششانسی

تخصیص دهند ،شبهٔه قمار نیز مطرح خواهد بود .در واقع ،اگر کاربران برای شرکت در قرعهکشی خوششانسی ملزم به پرداخت مبلغی از

موجودی کیف پول خود باشند و در مقابل ارائهدهندگان کیف پول الکترونیک نیز ملزم به اعطای هدیه و جایزه به برندگان قرعهکشی و

۱۲۶

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
بازگشت پول به سایر کاربران باشند ،نوعی قمار اتفاق میافتد .با توجه به نبود رخداد قرعهکشی در کیف پولهای الکترونیکی فعال در ایران،

این شبهه وارد نیست .با در نظر گرفتن ممنوعیت قرعهکشی در کیف پولهای ایرانی میتوان از شبهٔه قمار بهصورت قطعی جلوگیری کرد.
در فرایند استفاده از کیف پول ،اگر وجه اضافهای در قالب سود ،پاداش ،کشبک ،یا تخفیف به کاربران پرداخت شود ،شبهٔه ربا مطرح

خواهد شد .با توجه به ساختار کیف پول ،مسئلٔه ربا جدیترین چالش فقهی کیف پول بهشمار میآید .در حال حاضر ،تعامالت موجود بین
ارکان اصلی کیف پول یعنی راهبران و کاربران موجب تقریب این مسئله به ذهن میشود که قرارداد فیمابین آنها قرض است .ما در ادامه
برای تعیین قرارداد پایه ،مدل فقهی قرض را به همراه سه مدل دیگر شامل ،ودیعه ،جعاله ،و وکالت پیشنهاد میدهیم و چالش ربا را در

هریک از آنها بررسی میکنیم.

 ۱.۳.۲مدل فقهی نخست :استفاده از قرارداد قرض بهعنوان قرارداد پایه

همانطور که گذشت ،در تعیین ابعاد فقهی کیف پول الکترونیک ،تعیین قرارداد پایه از ضرورت بسیار زیادی برخوردار است ،بهطوریکه
نامشخص بودن قرارداد ،استفاده و توسعٔه کیف پول را با چالشهای شرعی و قانونی مواجه خواهد کرد .یکی از عقودی که میتواند بهعنوان

قرارداد پایه مناسبات بین راهبران و کاربران را سروسامان دهد ،عقد قرض است .قرض در معنای اصطالحی خود چنانچه در مادٔه  ۶۴۸ق.

م نیز آمده است ،عقدى است که بهموجبِ آن احد طرفین مقدار معینى از مال خود را به طرف دیگر تملیک مىکند که طرف مزبور ،مثل آن

را از حیث مقدار و جنس و وصف ،رد کند و در صورت نبود امکان برگرداندن مثل ،قیمت آن را در روز بازپرداخت بپردازد .قرض مانند

عقود دیگر داراى دو طرف است :قرضدهنده کسى است که قرض مىدهد و قرضگیرنده کسى است که قرض مىگیرد .ازآنجاکه قرضدهنده
براثرِ عقد قرض و قبض موضوع قرض ،مال مورد قرض را به قرضگیرنده تملیک مىکند و قرضگیرنده نیز در مقابل ،ملتزم مىشود که مثل

آنچه را گرفته است پس دهد .هر دو طرف باید از اهلیتى که در معامالت مطرح است ،برخوردار باشند .در واقع ،در عقد قرض و تحقق این
معامله باید همٔه شرایط اساسى صحت معامله که در مادٔه  ۱۹0ق .م بیان شده است ،وجود داشته باشد .بر همین اساس ،طرفین معامله باید

اهلیت داشته باشند؛ یعنى بالغ ،عاقل ،و رشید باشند.

پس از تبیین ماهیت عقد قرض ،ذکر ویژگیها و احکام خاص آن نیز دارای اهمیت است .مهمترین اوصاف عقد قرض عبارتاند از:

تملیکی بودن« :قرض» یکى از عقود تملیکى است؛ زیرا پس از توافق طرفین موضوع آن به ملکیت وامگیرنده درمىآید .البته باید توجه
داشت بهصرف عقد قرض ،تملیک حاصل نمىشود ،بلکه با قبض ،تملیک تحقق پیدا مىکند بر اساس مادٔه  ۶۴۸ق .م ،قرض ازجمله عقود
تملیکى است؛ زیرا یکى از دو طرف ،بخشى از مال خود را به دیگرى تملیک مىکند.

معوض بودن :قرض عقد معوض است بدین معنا که مقترض متعهد است مثل و در صورت نبود قیمت آنچه را قرض کرده به مقرض

برگرداند (نجفی.)۱۹۸۱ ،
الزم بودن :قرض عقدى الزم است بدین معنا هیچیک از طرفین حق فسخ آن را ندارد .البته امکان رجوع قرضدهنده براى مطالبه مالى
که به قرضگیرنده داده است ،وجود دارد و این مسئله منافاتى با لزوم عقد ندارد؛ زیرا مبناى پیمان طرفین این است که قرضگیرنده مدیون

مثل مال شود و او نیز مانند هر مدیون دیگر ،باید پس از رجوع طلبکار به او ،آن را بپردازد ،مگر آنکه شرط مهلت مدت معینى در ضمن عقد

شده باشد .اختیار تأدیٔه دین از طرف قرضگیرنده نیز با لزوم عقد منافاتى ندارد .برخی از ویژگیهای عقد قرض نیز عبارت است از اینکه
موضوع قرارداد باید معین و شفاف باشد؛ مدت قرض در قرارداد باید تعیین شده باشد؛ مبلغ قرض ،درصد کارمزد ،تعداد و سررسید اقساط
در قرارداد باید معین و شفاف باشد؛ همچنین ،پس از توافق طرفین ،موضوع قرارداد باید از طریق قبض به ملکیت قرضگیرنده درآید.

 ۱.۱.۳.۲تعهدات قرضدهنده و قرضگیرنده

الف :بر مبنای تملیکى بودن عقد قرض ،مال مورد قرض به ملکیت قرضگیرنده درآمده و حتى در صورت باقى بودن آن قرضدهنده نمىتواند
از قرضگیرنده بخواهد که عین مورد قرض را به او پس دهد؛ زیرا پس از تملیک ،مورد قرض جزء اموال و داراییهاى قرضگیرنده بهحساب
مىآید .البته قرضگیرنده اگر با میل خود بخواهد عین مال مورد قرض را به قرضدهنده پس دهد ،مانعى ندارد.

ب :قرضگیرنده باید هر زمان که قرضدهنده طلب خود را مطالبه کند ،آن را رد کند مگر آنکه به وجه ملزمى اجلى معین شده و شرط

مدت شده باشد .در این صورت قبل از سررسید مدیون ملزم به پرداخت نیست هرچند قرضدهنده مطالبه کند.

ج :قرضگیرنده طبق مادٔه  ۶۴۸ق .م ،باید « ...مثل آنچه را به او تملیک شده است از حیث مقدار و جنس و وصف رد کند» ،لذا اگر از

جهت کیفیت ،پایینتر از آنچه را گرفته است بپردازد ،قرضدهنده مىتواند قبول نکند و همچنین اگر بهتر و فرد اعالى آن جنس را هم بدهد،
چون نوعى منت بر قرضدهنده است ،قرضدهنده مىتواند از تحویل آن خوددارى کند.

د :طبق ذیل مادٔه  ۶۴۸ق .م ،مقترض باید « ...در صورت تعذر ردّ مثل ،قیمت یوم الردّ را بدهد»؛ زیرا تا هنگام تأدیه ذمّٔه قرضگیرنده
به مثل مشغول است و وقتى پرداختِ مثل متعذر شد ،باید قیمت همان روز را که یوم الردّ گفته مىشود ،بپردازد.
۱۲7

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
ه :درصورتىکه قرضدهنده طلب خود را مطالبه و قرضگیرنده از پرداخت آن امتناع کند ،قرضدهنده میتواند طبق مادٔه  ۶5۲ق .م به

حاکم رجوع کرده و از حاکم اجبار او را به انجام تعهد درخواست کند .در این صورت اگر قرضگیرنده از دادگاه تقاضاى مهلت یا اقساط را
کند ،حاکم پس از رسیدگى امر و اثبات اعسار قرضگیرنده ،مهلت یا اقساطى را تعیین میکند و قرضگیرنده موظف به عمل به دستور حاکم

خواهد بود.

 ۲.۱.۳.۲تبیین کیف پول الکترونیک در قالب عقد قرض

بهمنظور تبیین چهارچوب فقهی کیف پول الکترونیک ،میتوان عقد قرض را بهعنوان قرارداد پایه در نظر گرفت .فرایند عملیاتی کیف پول
الکترونیک بر اساس عقد قرض به این صورت است که کاربران پول موجود در کیف پول خود را به راهبران قرض میدهند و در مقابل راهبر
متعهد میشود که این مبلغ را بهصورت تدریجی به کاربران بازپرداخت کند .در واقع ،هر زمان که کاربران بخواهند خرید خدمت یا کاالیی

انجام دهند و قیمت آن را از محل کیف پول خود بپردازند ،راهبران موظف است مبلغی را که بهعنوان قرض از آنها دریافت کرده ،برای
تسویٔه بدهیشان بازپرداخت کند.

ازآنجاییکه در این مدل عملیاتی ،راهبران قرضگیرنده هستند و دارندگان کیف پول موجودی و اعتبار خود را در قالب عقد به آنها

تملیک میکنند ،کارمزدی به آنها تعلق نمیگیرد .البته تملیکی بودن عقد قرض ،برای راهبران جذابیت ویژهای ایجاد میکند که نبود کارمزد
را بهاندازٔه کافی پوشش میدهد؛ چرا که آنها مالک وجوه جمعآوریشده از محل کیف پول میشوند و میتوانند آن را در هر فعالیت اقتصادی

سرمایهگذاری کنند و سود حاصل از این سرمایهگذاری نیز متعلق به خودشان است و آنها فقط اصل پول را برای کاربران تضمین کنند .ضمن

اینکه با توجه به حرمت ربا در عقد قرض ،راهبران نباید هیچگونه مبلغ اضافهای را تحت عنوان سود تعهد کنند اما میتوانند به کاربران وعده
تخفیف یا پاداش دهند .البته عدم پرداخت سود به کاربران میتواند توان رقابتی کیف پول را در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت کاهش

دهد و درنتیجه کاربران تمایل و انگیزه خود را برای جایگزینی کیف پول بهجای سایر ابزارهای پرداخت از دست دهند.

مهمترین محدودیتهای مدل عملیاتی قرض ،وجود شبهٔه ربا بهصورت جدی است .چالش ربا موجب میشود که راهبران نتوانند
هیچگونه پرداخت اضافهای را تحت عنوان سود و در قالب تعهد الزمالوفاء به دارندگان کیف پول پرداخت کنند .در این مدل ،راهبران
نمیتوانند به کاربران نسبتبه اعطای پاداش و تخفیف تعهد دهند .الزم به ذکر است ،اگر این پرداختهای اضافه در خارج از قالب شرط

ضمن عقد بهعنوان تعهد حقوقی ضمانآور صورت گیرد و راهبران بهصورت داوطلبانه این پرداختها را انجام دهند ،اشکال شرعی ندارد.

بر همین اساس ،ضروری است راهبران در فرایند انعقاد قرارداد بهصورت واضح و صریح ،به کاربران تفهیم کنند که هیچگونه تعهدی
ضمانآوری برای اعطای پاداش و تخفیف ندارند؛ بنابراین ،کاربران نیز حق اعتراض و پیگیری حقوقی نسبتبه این مسئله ندارند .البته

ارائهدهندٔه کیف پول درجهتِ حفظ اعتبار و وجاهت خویش و همچنین جذب کاربران بیشتر در فضای رقابتی با سایر ارائهدهندگان کیف
پول ،ضروری است به وعدٔه خویش عمل کنند .درمجموع ،رفع شائبٔه شبهه در پرداختهای اضافه منوط به این است که بههیچعنوان بحث
شرط و تعهد مطرح نباشد.

جدول  .۱-۲مزایا و محدودیتهای مدل قرض

محدودیتها

مزایا
تملیکی بودن

وجود شبهٔه ربا بهصورت جدی

الزم بودن

نبود امکان پرداخت سود به کاربران

تعلق سود به راهبر

نبود امکان اعطای پاداش

تضمین موجودی کیف پول توسط راهبر

نبود امکان اعطای تخفیف

 ۲.۳.۲مدل فقهی دوم :استفاده از قرارداد ودیعه بهعنوان قرارداد پایه

یکی دیگر از قراردادهایی که میتواند بهعنوان قرارداد پایه در کیف پول الکترونیک مورداستفاده قرار گیرد ،ودیعه است .مقتضاى اصلى

عقد ودیعه آن است که مالى بهمنظور حفظ و نگاهدارى به دیگرى سپرده شود تا گیرنده آن را حفظ کرده و بهمحض مطالبٔه مالک به صاحبش
بازگرداند .بر اساس تعریف فقهی ودیعه در مادٔه  ۶07ق .م آمده است :ودیعه عقدى است که بهموجب آن یک نفر مال خود را به دیگرى
مىسپارد براى آنکه آن را مجاناً نگاه دارد .ودیعهگذار ،مودع ،و ودیعهگیر را مستودع یا امین مىگویند.

مطابق تعریف فقهی و حقوقی ودیعه ،ماهیت اصلی این عقد در مفهوم امانت خالصه میشود .این امانت از سنخ امانت قراردادى است

بدین معنا که مالک ،مال خود را با اراده و اختیار خود به دیگرى میسپارد .الزم به ذکر است ،این امانت مالکانه نیز است؛ زیرا مالک با

اختیار خود و درنتیجه پیمانى که با دیگرى مىبندد ،مال خویش را بهمنظور حفاظت و نگهدارى به او مىسپارد؛ یعنى بدینوسیله مالک امین
۱۲۸

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
را نایب خود قرار مىدهد .البته ودیعه با سایر عقودی که آنها نیز در زمرٔه امانات مالکى قرار میگیرد ،تفاوت دارد .در واقع ،نیابتى که در

سایر عقود داده مىشود بهمنظور سایر تصرفات است؛ مثل اینکه مالک به دیگرى وکالت مىدهد تا خانٔه او را بفروشد؛ و حفاظت و نگهدارى
در همٔه موارد اجاره و عاریه و مضاربه و  ...جنبٔه فرعى و تبعى دارد؛ اما مقصود اصلى در عقد ودیعه ،دادن نیابت براى حفظ مال است
(طاهری.)۱۴۱۸ ،

بر همین اساس بین ودیعه و وکالت نیز تفاوت و تمایز وجود دارد .توضیح اینکه اگرچه در عقد ودیعه به امین در زمینٔه حفظ مال وکالت

داده مىشود و حتى در تعریف فقهی آن نیز آمده است که ودیعه «و هى استنابة فى الحفظ»؛ استنابه همان نایب و وکیل گرفتن در حفاظت مال
است ،نمیتوان آن را در دامنٔه عقد وکالت قرار داد؛ چرا که در وکالت هدف اصلى از اعطاى نیابت ،انجام اعمال حقوقى از قبیل :بیع ،اجاره،
از طرف موکل است .لذا حفظ مال جنبٔه تبعى و فرعى دارد؛ اما در ودیعه هدف اصلى از ایجاد عقد ودیعه ،حفظ مال است .بنابراین ،اگر در
نیابت گرفتن هدف اصلى مالک حفظ مال نزد نایب باشد ،عقد ودیعه خواهد بود و اگر منظور اصلى بیع یا شراء و یا اجاره و امثال اینها باشد

و ضمناً مىخواهند مال در دست وکیل محفوظ بماند ،مصداق وکالت خواهد بود.

با توجه به توضیحات فوق و قواعد عمومى مربوط به امانت و رابطٔه امین با مالک و همچنین مسئولیتهاى ناشى از این رابطه ،میتوان

ودیعه را امانت بهمعناى خاص نامید .مطابق این تعریف ،اگر در عقدی مقصود اصلى طرفین نگهدارى و حفاظت از مال نباشد و مقصود
اصلى ،انتفاع بردن گیرنده نباشد ،نباید آن عقد را تابع قواعد ودیعه دانست ،بلکه باید آن را بهحسب مورد ،مصداق عاریه یا اجاره و یا

واگذارى حق انتفاع دانست.

پس از تبیین ماهیت ودیعه (که ودیعه سپردن مال براى حفظ و نگهدارى است) ،ذکر ویژگیها و احکام خاص ودیعه نیز دارای اهمیت

است .مهمترین اوصاف عقد ودیعه عبارتاند از:


عقد بودن :ودیعه مطابق آنچه در منابع فقهی آمده است و طبق مادٔه  ۶07ق .م ،یکى از عقود معینه است .برای وقوع چنین عقدی،



جایز بودن :عقد ودیعه از عقود جایز است و هیچ التزامى براى حفظ این رابطٔه حقوقى بهوجود نمىآورد؛ بنابراین ،مالک یا امین

دو قصد انشا باید انجام شود :یکى از سوى «مودع» که مالى به امانت مىگذارد و به امین دربارٔه حفظ آن نیابت مىدهد ،دیگرى از
جانب «مستودع» که حفاظت را به عهده گرفته و نیابت را مىپذیرد.
هرگاه خواستند مىتوانند آن را به هم بزنند (مادٔه  ۶۱۱ق .م) .البته باید دانست که جایز بودن عقد ودیعه ،مانع از آن نیست که براى

مدتى حق فسخ طرفین یا یکى از آنها در ضمن عقد الزمى ساقط شود؛ چنانکه در قرارداد وکالت نیز مسئله به همین منوال است
(مادٔه  ۶7۹ق .م).



مجانى بودن :یعنى خدمتى که امین در راستاى نگهدارى از مال انجام مىدهد در برابر عوضى قرار نمىگیرد ،بلکه مجانى و رایگان

است و اصوالً فرق بین اجاره و ودیعه در همین جهت است .البته مجانى بودن ودیعه مانع از آن نیست که در ضمن عقد دیگر و یا
ضمن همین عقد ودیعه شرط کنند که مالک پاداشى به امین بدهد؛ زیرا این پاداش در حقیقت ودیعه نبوده و جزء تعهد اصلى نیست،

بلکه در زمرٔه تعهدهاى فرعى و تبعى است؛ چنانکه در هبه که نمونٔه بارز عقد مجانى است ،اگر شرط کنند که در مقابل بخشش
مجانى واهب ،متهب نیز مالى به واهب بپردازد که از آن به هبٔه معوضه یاد مىکنند ،صحیح خواهد بود (مادٔه  ۸0۱ق .م).

 ۱.۲.۳.۲تعهدات ودیعهگیرنده و ودیعه گذار

با توجه به اینکه ودیعهگیرنده براثرِ عقد ودیعه موظف مىشود از مال مورد امانت ،نگهدارى و محافظت کند ،تعهدات اصلى او در دو محور
طبقهبندی میشود :حفاظت از مال مورد امانت و رد مال مورد امانت .قانون مدنی در این رابطه مقرر کرده است:
مادٔه  ۶۱۲ق .م« :امین باید مال ودیعه را بهطوریکه مالک مقرر کرده حفظ کند و اگر ترتیبى تعیین نشده باشد ،آن را بهطوریکه نسبتبه

آن مال متعارف است ،حفظ کند واال ضامن است».

مادٔه  ۶۱۳ق .م« :هرگاه مالک براى حفاظت مال ودیعه ترتیبى مقرر کرده باشد و امین از براى حفظ مال تغییر آن ترتیب را الزم بداند،

مىتواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاً نهى از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است».

مادٔه  ۶۱۴ق .م« :امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نیست ،مگر در صورت تعدى یا تفریط».

مادٔه  ۶۱5ق .م« :باید احراز شود که امین توانایى دفع خطر را نداشته و مواظبتهاى متعارف را نیز در این زمینه انجام داده است».

عقد ودیعه براى ودیعهگذار تعهدى به بار نمىآورد ،مگر اینکه شرط عوض شده باشد ،لکن در جریان اجراى مفید عقد ،امانتگذار نیز

تعهدهایى پیدا مىکند که ملزم به ایفاى آنهاست و آنها عبارتاند از اینکه هرگاه امین مال مورد ودیعه را به او برگرداند ،او موظف به قبول

و پذیرش است؛ زیرا «ودیعه» عقد جایز است و امین هرگاه بخواهد مىتواند آن را فسخ کند .مطابق مادٔه  ۶۳۳ق.م« ،ودیعهگذار باید
مخارجى را که امانتدار براى حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد»؛ یعنى هزینٔه حفظ و نگهدارى مال ودعى به عهدٔه مالک آن است.

۱۲۹

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
همچنین بر مبنای مادٔه  ۶۳۴ق .م« ،اگر رد مال ودعى مستلزم هزینهاى باشد ،به عهدٔه مالک آن است»؛ یعنى هرچند بر امین رد مال بر مالک

واجب است اگر رد مستلزم هزینٔه مالى باشد به عهدٔه امین نخواهد بود.

 ۲.۲.۳.۲تبیین کیف پول الکترونیک در قالب عقد ودیعه

بهمنظور تبیین چهارچوب فقهی کیف پول الکترونیک ،میتوان عقد ودیعه را بهعنوان قرارداد پایه در نظر گرفت .عقد ودیعه از عقود اذنی

و امانی محسوب میشود .بر این اساس ،دارندگان کیف پول الکترونیک مقدار موجودی کیف پولهای خود را نزد راهبر در قالب عقد ودیعه
به امانت میگذارند .با توجه به اینکه عقد ودیعه از عقود تملیکی بهحساب نمیآید ،موجودی کیفهای پول در مالکیت دارندگان آن قرار
دارد و راهبر اجازٔه تصرف را در پولهای انباشتشده ندارند و نمیتوانند از این محل اقدام به سرمایهگذاری و کسب درآمد کنند.
اگر اذن تصرف در قالب شرط ضمن عقد به راهبران داده شود ،قرارداد ودیعه از ماهیت و کارکرد اصلی خود فاصله میگیرد و چنین

شرطی این قرارداد را تبدیل به قرض میکند .به نظر میرسد بر اساس موازین فقهی ودیعه ،فقط میزان اندکی از تصرف که منحصر در
بهرهبرداری از اشیاست ،اجازه داده شده است و البته این میزان از تصرف را نمیتوان به سایر تصرفات همچون بیع ،اجاره ،و کسب درآمد
تسری داد.

افزونبراین ،ودیعه در ذات خود عقدی مجانی است و لذا ودیعهگیرنده نمیتواند در ازای نگهدارى از اموال ،عوضى قرار دهد .البته

میتوان در ضمن عقد دیگر و یا ضمن خود عقد ودیعه ،شرط کنند که مالک پاداشى به ودیعهگیرنده بدهد؛ زیرا این پاداش در حقیقت ودیعه

نبوده و تعهدی فرعی محسوب میشود.

ویژگی امانی بودن عقد ودیعه نیز مقتضی عدم ضمان ودیعهگیرنده است .لذا راهبران هیچگونه ضمانتی در مقابل اصل پولهای

انباشتشده در کیفهای پول ندارند ،مگر اینکه تعدی یا تفریط انجام داده باشند .این مسئله میتواند ریسک استفاده از کیف پول را برای

دارندگان آن افزایش دهد.

جدول  .۲-۲مزایا و محدودیتهای مدل ودیعه

محدودیتها

مزایا
نبود شبهٔه ربا در پرداختهای اضافی به کاربران

عدم امکان تصرف و سرمایهگذاری توسط راهبر

امکان اعطای سود و پرداختهای اضافی به کاربران

عدم وجود تضمین نسبت به موجودی کیفهای پول

 ۳.۳.۲مدل فقهی سوم  :استفاده از قرارداد جعاله بهعنوان قرارداد پایه
ساماندهی روابط بین راهبران و کاربران در کیف پول الکترونیک میتواند در قالب قرارداد جعاله صورت گیرد .جعاله در اصطالح فقهی و
طبق مادٔه  5۶۱ق .م ،عبارت است از «التزام شخصى به ادای اجرت معلوم در مقابل عملى ،اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین».

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل مىگویند .طبق این تعریف ،نمىتوان جعاله را از اجارٔه اشخاص جدا دانست؛
زیرا در اجارٔه اشخاص نیز مستأجر ملتزم مىشود که اجرت معلومى را در برابر کار معینى بپردازد .با همٔه شباهتى که بین این دو وجود دارد

جعاله از جهات مختلف با اجارٔه اشخاص فرق دارد.

در قرارداد اجارٔه اشخاص ،هرگاه شخص بخواهد خدمتى براى دیگرى انجام دهد و در برابر آن پاداش و اجرتى دریافت کند ،موضوع

آن توافق باید ازهرجهت معین باشد؛ یعنى باید بهوسیلٔه تعیین مدت و چگونگى کارى که باید انجام گیرد ،طرفین بدانند که چه خدمتى را با
پول مبادله مىکنند و چه مىدهند و در برابر چه مىگیرند .ولى معلوم است که تعیین چگونگى و مقدار کارى که باید انجام گیرد در همٔه موارد

امکانپذیر نیست و از قبل بهدرستى نمىتوان پیشبینى کرد که براى رسیدن به نتیجٔه مطلوب چه باید کرد؛ بهعنوان مثال شخصى براى کشف
داروى سرطان مبلغى بهعنوان جایزه و پاداش تعیین مىکند ،لکن نمىداند این پاداش در برابر چه مقدارى از کار عامل قرار مىگیرد؛ زیرا از
ابتدا معلوم نیست عامل باید چه مدت کار کند و کیفیت کارش به چه نحوى خواهد بود.

در اینگونه موارد ،شخص جاعل که ملتزم به پرداخت وجهى بهعنوان پاداش کار عامل مىشود ،مقصود اصلى او نتیجٔه کار است و در

برابر آن پول مىدهد و کارى به دشوارى یا سادگى و یا مدتزمانی که باید براى رسیدن به آن مطلوب صرف شود ،ندارد .این نوع توافقها
در جامعه موردنیاز است و عقال بر آن اقدام مىکنند و چون این توافق و تعهد از جهاتى نمىتواند مصداق اجاره باشد و از طرفى الزم و مفید

و موردنیاز جامعه است ،فقها و حقوقدانان آن را تحت عنوان جعاله موردبررسی قرار دادهاند .با توجه به نیاز مردم در ادامٔه زندگى به چنین
تعهد و التزامى فایدٔه جعاله روشن است ،لکن باید ببینیم فرق جعاله با اجاره به چه امورى است؟ حقوقدانان اسالمى فرقی براى آن دو قائل
شدهاند ،از قبیل:

۱۳0

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
الف -در باب اجاره ،بهصرف عقد اجاره مستأجر مالک عمل اجیر و اجیر مالک اجرت مىشود ،برخالفِ جعاله که عامل پس از انجام

دادن عمل استحقاق عوض را پیدا مىکند.

ب -اجاره طبق نظر همٔه فقها و حقوقدانان ازجمله عقود است ،لکن در جعاله محل خالف بوده و بسیارى آن را ازجملٔه ایقاعات

مىدانند ازجمله کسانى که جعاله را جزء ایقاع مىداند ،امام خمینى (ره) است.

ج -در باب اجاره ،تعیین عامل و عمل و مدت و عوض از شرایط صحت آن است ،ولى در جعاله اینچنین نیست (مادٔه  5۶۳و 5۶۴

ق .م).
با توجه به موارد فوق ،هرچند جعاله از جهتى شبیه اجاره است ،لکن از جهاتى با هم فرق دارد.

نکتٔه مهم دیگر در باب جعاله این است که در رابطه با عقد یا ایقاع بودن جعاله بین فقها و حقوقدانان اختالفنظر وجود دارد .هرچند

جعاله مطابق قانون مدنى جزء عقود معینه است ،دالیلی وجود دارد که نشاندهندٔه ایقاع بودن آن است ازجمله اینکه :تعیین عامل که یکطرف

قضیه است ،در جعاله شرط نیست .همچنین ،قبول که یکى از ارکان عقد است ،در جعاله الزم نیست .دلیل دیگر اینکه ،اگر کسى بدون
اینکه عبارت و ایجاب جاعل را شنیده باشد ،عمل مطلوب را انجام دهد ،مستحق عوض خواهد بود و این امر با عقد بودن آن سازگار نیست
صرفنظر از عقد یا ایقاع بودن ،جعاله دارای آثار و احکامى است که بهطور اجمال به آنها اشاره مىشود:

جایز بودن :طبق مادٔه  5۶5ق .م« ،جعاله تعهدى است جایز و مادامىکه عمل به اتمام نرسیده است ،هر یک از طرفین مىتوانند رجوع

کنند ولى اگر جاعل در اثناء عمل رجوع کند ،باید اجرةالمثل عمل عامل را بدهد».

امانی بودن :طبق مادٔه  5۶۹ق .م« ،مالى که جعاله براى آن واقع شده است از وقتیکه به دست عامل مىرسد تا به جاعل رد کند ،در

دست او امانت است» .بنابراین ،عامل ضامن تلف یا نقصان آن مال نیست ،مگر آنکه تعدّى یا تفریط کرده باشد؛ چنانکه در مادٔه  ۶۱۴ق.
م آمده است« :امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نیست ،مگر در صورت تعدى یا تفریط» خواه امانت مالکى باشد

یا شرعى.

 ۱.۳.۳.۲تعهدات عامل

پرداخت هزینٔه انجام دادن کار :هزینههایى که براى انجام دادن عمل جعاله الزم است به عهدٔه عامل است ،مگر آنکه عرف برخالف آن باشد

و یا در ضمن عقد شرط برخالف شده باشد؛ مثل اینکه جاعل بگوید که من تمام مخارج عمل را نیز مىپردازم .وگرنه چون عامل تعهد
کرده است که عمل موردنظر جاعل را انجام دهد ،تعهد به کارى تعهّد به لوازم آن نیز است.

-هزینههایی که براى انجام دادن عمل جعاله الزم است به عهدٔه عامل است ،مگر آنکه عرف محل خالف آن را اقتضاء کند و یا طرفین

خالف آن را شرط کنند ،زیرا عامل تعهد به انجام دادن عمل مورد جعاله کرده و تعهد بر هر امرى تعهد بر لوازم آن است ،و یکى از آن لوازم
پرداخت هزینههاى الزم براى انجام دادن عمل است ،مثالً هرگاه پیدا کردن مالى مورد جعاله قرار گیرد ،کرایٔه وسایل الزم براى جستوجو

از قبیل اتومبیل و همچنین اجرت اجیر و امثال آن به عهدٔه عامل خواهد بود .مستنبط از مادٔه  ۲۸۱ق .م .که میگوید« :مخارج تأدیه به عهدٔه
مدیون است ،مگر اینکه شرط خالف شده باشد».

طبق مادٔه  5۶۹ق .م« .مالى که جعاله براى آن واقع شده است ،از وقتیکه به دست عامل میرسد تا به جاعل رد کند ،در دست او امانت

است».

بنابراین ،طبق مادٔه  ۶۱۴ق .م« :.امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نیست ،مگر در صورت تعدى یا تفریط» و
چنانچه شروع به تعدى و تفریط کرد ،مسئول هر نقص و عیبى است که به مال مزبور وارد آید ،اگرچه تلف و نقص مستند به فعل او نباشد.
 -۴طبق مادٔه  5۶7ق .م« :.عامل وقتى مستحق جعل میشود که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد».

 ۲.۳.۳.۲تبیین کیف پول الکترونیک در قالب جعاله

بهمنظور تبیین چهارچوب فقهی کیف پول الکترونیک ،میتوان عقد جعاله را بهعنوان قرارداد پایه در نظر گرفت .دارندگان کیف پول در
قالب قرارداد جعاله میتوانند دو خدمت را از صادرکنندگان کیف پول درخواست کنند :پرداخت بدهی و سرمایهگذاری.

طبق قرارداد جعاله شرکتهای صادرکننده موظف میشوند بدهیهای دارندگان کیف پول را که براث ِر مبادالت خرد بهوجود آمده است ،از

محل اعتبار و موجودی کیف پول که به دارندگان آن تعلق دارد ،پرداخت کنند .همچنین متعهد میشوند مبالغ باقیمانده در کیفهای پول را

سرمایهگذاری کنند و از این طریق کسب سود کنند .مطابق قرارداد جعاله ،میتوان هر نوع تصرفی را به دارندگان کیف پول اجازه داد .منتهی سود

بهدستآمده از فعالیتهای اقتصادی آنان ،متعلق به دارندگان کیف پول است و شرکتهای صادرکننده فقط میتوانند مبلغی را بهعنوان جعل
 -در برابر خدمتی معین یعنی پرداخت بدهیهای دارندگان کیف پول  -دریافت میکنند .مگر اینکه در قالب شرط ضمن عقد توافق کنند که

۱۳۱

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
سود حاصل از سرمایهگذاری با یک نسبت مشخصی بین آنها تقسیم شود .بر این اساس ،امکان تصرف ،پرداخت سود ،و همچنین پرداختهای

اضافه به کاربران در قالب عقد جعاله بدون مواجهه با شبهٔه ربا وجود دارد.
در نظر گرفتن عقد جعاله به عنوان قرارداد پایه ،دارای نقاط ضعفی است .ازجمله اینکه در مورد عقد یا ایقاع بودن جعاله بین فقها و
حقوقدانان اختالفنظر است .عقد یا ایقاع بودن جعاله خود را در مواردی همچون ایجاب و قبول و فسخ قرارداد نشان میدهد .اگر جعاله
را عقد جایز در نظر بگیریم ،نیاز به ایجاب و قبول دارد و هر یک از طرفین هم میتوانند آن فسخ کنند؛ اما اگر آن را ایقاع در نظر بگیریم،

وجود ایجاب کفایت میکند و به قبول نیازی ندارد ،لذا فقط ایجابکننده حق فسخ کردن قرارداد را دارد .درصورتیکه مشتریان شرط ضمن
عقد منوط به تقسیم سود بین طرفین قرارداد را نپذیرند ،صادرکنندگان کیف پول فقط مستحق دریافت جعل هستند و هیچ سهمی از سود

حاصل از سرمایهگذاریهای انجامشده نخواهند داشت.

جدول  .۳-۲مزایا و محدودیتهای مدل جعاله

محدودیتها

مزایا
امکان تصرف در موجودی کیفهای پول توسط راهبر

اختالف در عقد یا ایقاع بودن

امکان اعطای سود و پرداختهای اضافی به کاربران

سهل المعونه نبودن بهلحاظ قصد

نبود شبهٔه ربا

تضمین نکردن اصل موجود کیف پول

امکان تعلق سهمی از سود به راهبر

 ۴.۳.۲مدل فقهی چهار م :استفاده از قرارداد وکالت بهعنوان قرارداد پایه

قرارداد وکالت یکی از بهترین گزینهها و آسانترین روشها برای استفاده در کیف پول الکترونیک بهعنوان قرارداد حقوقی پایه است .وکالت

در اصطالح فقهی و چنانکه در مادٔه  ۶5۶ق .م آمده است ،عقدى است که بهموجبِ آن ،یکى از طرفین طرف دیگر را براى انجام دادن امرى
نایب خود مىکند .بر اساس این تعریف ،اثر عقد وکالت اعطاى نیابت است؛ بدین معنا که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام دادن اعمال

حقوقى ،بهمنزلٔه اقدام خود دانسته و به او اختیار مىدهد که به نام و حساب موکل تصرفاتى را انجام دهد نه آنکه موکل با وکالت براى وکیل
ایجاد سلطه و والیت مستقل کند .بنابراین ،وکیل نسبتبه آثار اعمالى که انجام مىدهد ،در حکم واسطه بوده و آنچه مىکند براى موکل است

نه براى خود.

از آنچه گفته شد ،روشن شد که عقد وکالت وسیلٔه اعطاى نیابت به وکیل است تا در حدود اختیارات تفویضشده به او ،اعمال حقوقى

معینى را به نام و حساب موکل انجام دهد .عقد وکالت در زمرٔه عقود جایزه بهشمار میآید و هیچ التزامى براى موکل و وکیل ایجاد نمىکند

و با فوت و حجر هرکدام از آنان نیز فسخ مىشود (امامی ،بیتا).

با توجه به تعریف فوق ،یعنى استنابه در تصرف ،فرق بین وکالت و بقیٔه عقود اذنى از قبیل مضاربه ،و ودیعه روشن شده است؛ بین

وکالت و بقیٔه عقود اذنى از قبیل مضاربه و ودیعه تفاوت وجود دارد؛ بهعنوان مثال ،در مضاربه هدف اصلى استنابه در تصرف نیست .در

واقع ،نیابت در تصرف امری تبعى و فرعى است و هدف اصلی مضاربه امر دیگری است ،اگرچه بهصورت ضمنی به مضارب و عامل اجازٔه
تصرف داده شده است .ودیعه هم اصوالً نیابت در حفظ است نه تصرف؛ لذا تصرف جنبٔه فرعى و تبعى دارد .درمجموع ،هرچند این عقود

داراى شباهت بسیارند ،جوهر ذات آنها با هم تفاوت دارد و هریک براى تأمین هدفی خاص در نظر گرفته شدهاند.

 عقد بودن :وکالت مطابق آنچه در منابع فقهی آمده است و طبق مادٔه  ۶5۶ق .م ،یکى از عقود معینه است .تحقق وکالت منوط به
قبول وکیل است .وکالت ایجاباً و قبوالً به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن کند ،واقع میشود.
 جایز بودن :عقد وکالت از عقود جایز است و هیچ التزامى براى حفظ این رابطٔه حقوقى بهوجود نمىآورد؛ بنابراین ،وکیل یا موکل
هرگاه خواستند مىتوانند آن را به هم بزنند .مطابق مادٔه  ۶7۹ق.م ،موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ،مگر اینکه

وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد.

برای انعقاد قرارداد وکالت ،وجود چند شرط ضروری است که عبارتاند از:

امکان انجام دادن وکالت بهوسیلٔه موکل :بدین معنا ،در این عقد باید امکان انجام دادن وکالت بهوسیلٔه موکل فراهم باشد .قانون مدنى

در مادٔه  ۶۶۲مىگوید« :وکالت باید در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را بهجا آورد  .»...مقصود از این شرط آن است که موکل شرعاً

و قانوناً ممنوع از انجام دادن آن نباشد .بهعنوان مثال ،موکل حق غصب کردن مال دیگران را ندارد و یا حق سرقت و قمار را ندارد؛ زیرا
اینها اعمالى است که از طرف شارع مقدس ممنوع اعالم شده است .در اینجا شخص نمىتواند دیگرى را در سرقت و غصب مال دیگران
یا قمار کردن ،وکیل خود قرار دهد تا به نیابت از او این اعمال ممنوعه را انجام دهد؛ زیرا خود موکل شرعاً چنین حقى را ندارد تا به دیگرى
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پژوهشکدٔه پولی و بانکی
واگذار کند؛ و همچنین اگر شخصى از طرف قاضى ورشکسته اعالم شود و قانون او را از تصرف در اموالش ممنوع و اموالش را بهنفع

طلبکاران او توقیف کند ،در این صورت ،خود مالک حق تصرف در اموال خود از قبیل بیع یا اجاره را ندارد ،قهراً انتخاب وکیل براى انجام
دادن چنین اعمالى را نیز نخواهد داشت.
بنابراین ،در هر موردى که بهدلیل «حجر» یا نداشتن حق تصرف ،یا موانع اخالقى و نظم عمومى ،موکل توانایىِ حقوقى انجام دادن کارى

را نداشته باشد ،نمىتواند براى بهجا آوردن آن کار به دیگرى وکالت دهد؛ اما اگر شخصى بهدلیل بیمارى یا زندانى بودن ،نتواند براى انجام

دادن معامله و یا تنظیم سند رسمى حاضر شود ،هرچند فعالً توانایى انجام دادن کار از او گرفته شده است ،لکن اعطاى نیابت و گرفتن
وکیل بىتردید صحیح است؛ زیرا اصل تأسیس وکالت عمدتاً براى برداشتن همینگونه موانع بوده و راهگشایى براى موکل است ،تا
گرفتاریها و مشکالت عملى نتواند او را از انجام دادن اعمال حقوقى بازدارد.

معلوم بودن موضوع وکالت :وکالت بدون تعیین موضوع و یا بهطور مبهم و مجهول باطل است ،لکن تعیین موضوع از تمام جهات الزم

نیست ،بلکه تعیین اجمالى براى رفع غرر کافى است .در واقع ،همین اندازه که وکیل بداند در چه امرى باید دخالت کند و حدود اختیارات
او براى طرف قرارداد در نظر عرف قابل تمیز باشد ،نافذ است ،هرچند که اعمال حقوقى داخل در وظایف وکیل بهتفصیل معلوم نباشد؛
مثل اینکه شخصى به دیگرى براى ادارٔه کل اموال خود و یا بخشى از آن وکالت دهد و یا فروش و اجارٔه ملکى را به نظر او واگذار کند و یا

ابراء دینى را که مقدار و جنس آن براى وکیل روشن نیست به او واگذار کند.
 ۱.۴.۳.۲تعهدات وکیل

الف-حفظ اموال موکل :اموالى که بهمنظور اجراى وکالت یا در نتیجٔه آن به وکیل سپرده مىشود ،بهعنوان امانت مالکى در دست اوست که

باید از آن اموال با کمال دقت حفاظت کند و پس از اجراى مفاد وکالت یا در موعد مقرر به موکل مسترد دارد (مادٔه  ۶۶۸ق .م) .تعدى و
تفریط وکیل عقد وکالت را منحل نمىکند ،لکن «ید امانى» وکیل تبدیل به «ید ضمانى» خواهد شد؛ و طبق مادٔه  ۶۶۶ق .م ،اگر براث ِر تقصیر

وکیل خسارتى بر موکل وارد شود وکیل مسئول خسارت حاصلشده خواهد بود.

ب -رعایت حدود وکالت :طبق مادٔه  ۶۶۳ق .م ،وکیل نباید از حدود اذنى که به او داده شده است ،فراتر رفته و به کارى که در انجام دادن
آن نیابت نداشته است دست زند؛ مثالً اگر شخص وکیل در اجاره دادن منزل کسى است ،حق ندارد به بهانٔه مصلحت موکل خانه را بفروشد

و یا رهن گذارد و در همان قسمتى هم که وکالت دارد باید عرف و عادت و مصلحت موکل را رعایت کند؛ چنانکه در مادٔه  ۶۶7ق .م آمده

است« :وکیل باید  ...و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند».
ضمانت اجراى تخلف از این تعهد عدم نفوذ عمل حقوقى است که وکیل بدون داشتن نمایندگى انجام داده است و موکل مختار است آن

عمل فضولى را امضا یا رد کند و در صورت رد ،نفوذى نخواهد داشت.

ج -رعایت مصلحت موکل :وکیل باید در تصرفات خود ،با کمال دلسوزى و رعایت مصلحت موکل عمل کند؛ چنانکه در مادٔه  ۶۶7ق.
م آمده است« :وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند  »...در موردى که وکیل عمد ًا مصلحت موکل را نادیده
گرفته و به سود خود اقدام مىکند ،عمل او فضولى بوده و نیاز به تنفیذ موکل دارد (مادٔه  ۱07۴ق .م)؛ اما اگر وکیل در حدود متعارف عمل

کرده باشد ،لکن باوجوداین ،معامله به مصلحت موکل واقع نشود ،باید معامله را نافذ شمرد؛ زیرا تعهد وکیل در اجراى وکالت ،تنها در
مراقبت و تمهید مقدمات و وسیله است و از او جز این نمىتوان انتظار داشت که بهقصد نیابت و رعایت مصلحت موکل ،در حدود اختیارات

و عرف کوشش کند و فرض در این است که در این حد عمل کرده است ،درعینحال ،اتفاقاً به مصلحت موکل انجام نشده است.
در مقابل تکالیف وکیل ،موکل نیز ملزم به پرداخت اجرت است .البته وکالت ممکن است مجانى و یا با اجرت باشد ،ولى ازآنجاکه
عمل هر کسى محترم بوده و نباید بىپاداش بماند ،وکالت اصوالً بر مبناى تعهد موکل بر پرداخت اجرت به وکیل محسوب مىشود ،مگر
اینکه تصریح بر مجانى بودن بکند؛ چنانکه در مادٔه  ۶77ق .م آمده است« :اگر در وکالت مجانى یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد،
محمول بر این است که با اجرت باشد ».و در صورت مجانى نبودن ،اگر اجرتى را معین کردهاند بر اساس همان قرارداد باید عمل شود و

اگر میزان اجرت را تعیین نکردهاند ،محمول بر عرف و عادت است و اگر عرف و عادتى در کار نباشد ،مستحق اجرةالمثل خواهد بود

(مادٔه  ۶7۶ق .م).

 ۲.۴.۳.۲تعهدات موکل

موکل در برابر وکیل باید تعهداتی را انجام دهد در قانون مدنی در مواد  ۶7۴تا  ۶77به تعهدات موکل اختصاص داده شده است:
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تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود قرارداد وکالت خود کرده است انجام دهد و اگر وکیلی در جایی تعهداتی داده است که از

حدود اختیارات وی خارج بوده است ،موکل برای انجام دادن آن تعهد هیچ الزامی ندارد .حدود وظایف و اختیارات وکیل طبق قانون و
عقد وکالتی که منعقد شده است معین میشود.
موکل تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت پرداخت کرده است و همچنین اجرت وکیل را باید بدهد ،مگر اینکه در قرارداد

وکالت طور دیگری توافق شده باشد.

موکل موظف است اجرت وکیل را پرداخت کند ،مگر اینکه وکیل و موکل در قرارداد وکالت طور دیگری توافق کرده باشند ،در واقع
حقالوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبتبه حقالوکاله یا مقدار آن توافقی در قرارداد نکرده باشند ،بر طبق عرف
حقالوکاله تعیین میشود.

اگر در قرارداد وکالت مجانی بودن عمل وکیل یا با اجرت بودن آن تعیین نشود ،بهعبارت دیگر ،در صورت تعیین نشدن مجانی یا با

اجرت بودن وکالت ،عمل وکیل با اجرت محسوب میشود.
 ۳.۴.۳.۲تبیین کیف پول الکترونیک در قالب وکالت

بهمنظور تبیین چهارچوب فقهی کیف پول الکترونیک ،میتوان عقد وکالت را بهعنوان قرارداد پایه در نظر گرفت .توضیح اینکه ،دارندگان
کیف پول به راهبران وکالت میدهند که اعتبار و موجودی آنها را در دو زمینٔه پرداخت بدهیهای خرد آنها و همچنین فعالیتهای سودآور

بهکار گیرند و مبلغی را نیز بهعنوان حقالوکاله دریافت کنند .مطابق این چارچوب ،دارندگان کیف پول نیازی بهقصد جدید ندارند؛ چرا که

آنها یکبار برای ایجاد سپردٔه بانکی به بانکها و مؤسسات مالی وکالت دادهاند .حاال بخشی از این سپرده را به کیف پول منتقل میکنند و
فقط موکل خود را تغییر میدهند .در سپردٔه بانکی ،بانک وکیل او بود ،اما در کیف پول ،راهبران وکیل او هستند .در واقع ،این قرارداد

وکالت به نسبت اعتبار و موجودی کیف پول ،جایگزین همان وکالت اصیل اولیه میشود و بخشی از رابطٔه وکالتی که دارندگان سپردٔه بانکی

با بانک داشتند ،به وکیل جدید آنها یعنی شرکتهای صادرکنندٔه کیف پول منتقل میشود .بر همین اساس ،عنوان سپردهگذاران بانکی به
دارندگان کیف پول نیز تغییر مییابد.
سهلالمعونه بودن و نیاز نداشتن بهقصد جدید در انعقاد فرایند کیف پول الکترونیک ،مزیتی ویژه برای قرارداد وکالت بهشمار میآید؛

چرا که پیچیدگیهای موجود حین انعقاد قرارداد را کاهش میدهد ،بهنحوی که میتوان مدعی شد قصد ارتکازی دارندگان کیف پول بهتنهایی

برای اعطای نمایندگی به شرکتهای پذیرنده کفایت میکند .این در حالی است که سایر عقود نسبتبه وکالت نیاز بهقصد مازاد دارد ،بهعنوان
مثال ،در قرارداد جعاله الزم است قصد شود اگر عامل به تقاضای جاعل پاسخ داد ،مستحق دریافت جعل شود .درحالیکه در وکالت صرف
اعطای نیابت کافی است و نیازی نیست فرایند وکالت بهصورت خاص و دقیق قصد شود .در واقع ،همین اندازه که وکیل بداند در چه امرى

باید دخالت کند و حدود اختیارات او براى طرف قرارداد در نظر عرف قابل تمیز باشد ،نافذ است.

با توجه به اینکه رابطٔه قراردادی بین کاربران و راهبر ،وکالت است ،امکان پرداختهای اضافی در قالب سود یا هرگونه پاداش و تخفیفی

وجود دارد و با شبهٔه ربا مواجه نخواهد شد .قرارداد وکالت حساسیتهای موجود در قرارداد قرض را ندارد و با توجه به انعطاف زیاد آن،

استفاده از آن بهعنوان قرارداد پایه نسبتبه سایر قراردادها دارای مزیت بیشتری است .الزم به اشاره است که سود پرداختی به کاربران از نوع

علیالحساب و غیرقطعی بوده و نیاز است همچون قواعد سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری بانکی ،در پایان دوره مالی سود قطعی
محاسبه و مابهالتفاوت موجود با کاربران تسویه شود.
ضمن اینکه راهبر بهعنوان وکیل ،نسبت به تأمین مصالح و منافع موکلین خود یعنی دارندگان کیف پول مسئول هستند .در همین راستا،

ضروری است هرگونه سرمایهگذاری از محل انباشت موجودی کیفهای پول بهنفع دارندگان آن انجام شود .هرگونه تعدی یا تفریطی در این

زمینه ،موجب مسئولیت وکیل و لزوم تدارک خسارات احتمالی از سوی او میشود .البته اگر با وجود رعایت همٔه جوانب و تنها بهواسطٔه دالیل
قهری ،زیانی متوجه کاربران شود ،جبران آن بر عهدٔه وکیل نیست .هرچند در ضمن قرارداد وکالت ،میتوان با درج شرط تعهد بازپرداخت،

وکیل را بهصورت مطلق ضامن قرار داد .بر همین اساس ،در قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر شده است که بانکها میتوانند اصل سپردههای

سرمایهگذاری را تعهد یا بیمه کنند .در آییننامٔه عملیاتی هم تصریح شده است که بانکها بازپرداخت اصل سپردهها را تعهد کنند؛ بنابراین ،با
توجه به اینکه در نظام بانکی ،سپردههای سرمایهگذاری بر مبنای قرارداد وکالت انجام میشود و قابلیت تضمین اصل و حتی سود علیالحساب

نیز در آن وجود دارد ،این مسئله محدودیت خاصی بهحساب نمیآید.

۱۳۴

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
جدول  .۴-۲مزایا و محدودیتهای مدل وکالت

محدودیتها

مزایا
سهلالمعونه بودن به لحاظ قصد آسان

-

نبود شبهٔه ربا

-

امکان تعلق سهمی از سود عالوه بر حقالوکاله به راهبر

-

امکان پرداختهای اضافی در قالب سود ،پاداش ،و تخفیف به کاربران

-

لزوم رعایت مصلحت و غبطه کاربران (موکل) از سوی راهبر (وکیل)

-

 ۴.۲چالش های شرعی کیف پول الکترونیک بسته

اصلیترین خدمتی که در کیفهای پول بسته  -مانند کارت غذای دانشجویی ،کارت مترو ،و کارت شهربازی  -توسط برخی از شرکتها
به کاربران ارائه میشود ،امکان خرید کاال و خدمات است .در واقع ،کاربران این نوع کیف پول میتوانند اعتبار و موجودی خود را صرفاً در
معامله با خود ارائهکنندٔه کیف پول یا شرکتهای مشابه دیگری که آن کیف پولها را صادر کردهاند ،مورداستفاده قرار دهند .در این مدل از

کیف پول ،امکان برداشت پول برای کاربران وجود ندارد .لذا بعضی شرکتها از طریق بلوکه کردن ماندٔه این مبالغ در حساب خود ،اقدام
به کسب سود میکنند.
چالشهای شرعی که در رابطه با کیف پول الکترونیک بسته مطرح است ،تقریباً همان چالشهای مطرح در رابطه با کیف پول الکترونیک

باز است .مرحلٔه اول در تنظیم قرارداد حقوقی صحیح جهت استفاده از کیف پول بسته ،احراز هویت و اهلیت طرفین است .به نظر میرسد

استفاده از فنّاوریهای جدید امکان احراز هویت و اهلیت را چه در کیف پولهای بسته چه باز تسهیل میکند .برخورداری طرفین از قصد
صحیح برای انعقاد قرارداد نیز همانگونه که در کیف پولهای باز دارای اهمیت بود ،در کیف پولهای بسته نیز باید موردتوجه ارکان اصلی
یعنی راهبران و دارندگان کیف پول قرار گیرد.

رفع چالشهایی همچون اکل مال به باطل ،غرر ،قمار ،و ربا نیز با توجه به کارکردهای محدود کیف پول بسته که منحصر به خرید کاال و

خدمات است ،آسانتر است .درصورتیکه مقدار پولی که دارندٔه کیف پول جهت خرید کاال و خدمات در اختیار راهبران قرار میدهد ،در
چهارچوب قراردادی معین انجام پذیرد ،شبهٔه اکل مال به باطل و تصرف غیرموجه در مال دیگران مطرح نخواهد شد.
استفاده از قرارداد معین در کیف پول بسته و تعیین ضوابط اصلی قرارداد ،شبهٔه غرر را نیز مرتفع خواهد کرد .قرار دادن مفاد اصلی قرارداد

در فضای کیف پول جهت مطالعه کاربران اقدامی مؤثر در زمینٔه پیشگیری از وقوع شبهٔه غرر خواهد بود .درصورتیکه ارائهدهندگان کیف پول
بسته از تبلیغ قرعهکشی و اعطای جایزه به برندگان نیز صرفنظر کنند ،شبهٔه قمار نیز بههیچوجه مطرح نخواهد شد.
اگر در کیف پول بسته ،وجهی اضافه در قالب سود ،پاداش ،کشبک ،یا تخفیف به کاربران پرداخت شود ،شبهٔه ربا مطرح خواهد شد.

البته این در حالی است که قرارداد پایه در کیف پول الکترونیک قرض در نظر گرفته شود .در ادامه سعی میشود با تبیین مدل فقهی مناسب

کیف پول ،این شبهه پاسخ داده شود.

 ۱.۴.۲مدل فقهی کیف پول الکترونیک بسته
برای تبیین مدل فقهی کیف پول بسته ،میتوان از قرارداد وکالت بهعنوان مدل فقهی بهینه استفاده کرد .در واقع ،با توجه به کاربرد ویژه و

منحصربه فرد کیف پول بسته که امکان خرید کاال و خدمات را به دارندگان کیف پول میدهد ،میتوان از قرارداد وکالت به دلیل سادگی،
مزایا ،و جامعیت آن استفاده کرد .در ادامه ،مدل فقهی وکالت را در قالب مثالی ساده توضیح خواهیم داد.

فرض بگیرید یک مجموعه رفاهی و تفریحی معروف اقدام به ارائٔه کیف پول بسته به مشتریان خود میکند .مسئولین این مجموعه با در

نظر گرفتن اعتبار بیشتر و همچنین اعطای تخفیف بیشتر در فضای کیف پول ،مشتریان را برای استفاده و در واقع خرید خدمات رفاهی و

تفریحی بیشتر تشویق میکنند .بهعبارتدیگر ،مسئولین با استفاده از استراتژیهای بازاریابی ،به دارندگان کیف پول این امکان را میدهند

که بتوانند بهطور مثال  ۲0درصد بیشتر از موجودی واقعی کیف پول خودشان ،از امکانات رفاهی و تفریحی تفریحات آنها استفاده کنند.

تعامل بین دارندگان کیف پول بسته و ارائه دهندگان آن ،شباهت زیادی با عقد بیع دارد .در واقع ،دارندگان کیف پول خدماتی را از

ارائهدهندگان کیف پول که در مثال ما مجموعه رفاهی و تفریحی است ،خریداری میکنند .در نظر گرفتن قرارداد بیع برای کیف پول بسته
گزینهای مطلوب است .هرچند به نظر میرسد رابطٔه قراردادی بین دارندگان کیف پول بسته و ارائهدهندگان آن را بتوان در قالب عقد وکالت
نیز تعریف کرد .در نظر گرفتن قرارداد پایٔه یکسان برای هر دو نوع کیف پول و بسته ،در مرحلٔه مقرراتگذاری دارای مزیت است .بهعبارت

دیگر ،میتوان از قرارداد وکالت به عنوان راهکار قراردادی جامع برای هر دو نوع کیف پول استفاده کرد .در هر دو کیف پول ،کاربران به
۱۳5

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
ارائهدهندگان کیف پول وکالت میدهند به مقدار موجودی و اعتبارشان برای آنها کاال و خدماتی را خریداری کنند .در کیف پول باز ،راهبران،

کاال و خدمات را به وکالت از کاربران ،از شخصیتهای حقیقی و حقوقی دیگر (پذیرندگان کیف پول) خریداری میکنند؛ اما در کیف پول
بسته ،کاال و خدمات از سوی خود ارائهدهندٔه کیف پول به مشتری ارائه میشود .در واقع ،دو رکن اصلی در کیف پول بسته یعنی ارائهدهندٔه
کیف پول و پذیرندگان کیف پول ،یکی است .مشتری در این نوع کیف پول ،مقداری پول را در اختیار ارائهدهندٔه کیف پول بهعنوان وکیل

خود قرار میدهد و سپس به او وکالت میدهد هر زمان که از او کاال یا خدمتی را خریداری کرد ،از محل موجود کیف پول آن را تسویه کند.

مزیت استفاده از قرارداد وکالت در کیف پول بسته در مقایسه با قرارداد بیع این است که شرکت ارائهدهندٔه کیف پول میتواند از
موجودیهای باقیمانده در کیف پول بهنفع مالکان آن در فعالیتهای اقتصادی سودآور استفاده کند و سود بهدستآمده را به آنها پرداخت

کند .بخشی از سود را نیز میتواند بهعنوان حقالوکاله خود تملک کند .این در حالی است که اگر قرارداد پایه را بیع در نظر بگیریم ،ارائهدهندٔه

کیف پول حق هیچگونه تصرفی را در موجودیهای تجمیعشده ندارد .دارندگان کیف پول نیز برای استفاده از باقیمانده موجودی خود فقط

ناگزیر به خرید مجدد از آنها هستند .درمجموع به نظر میرسد ،قرارداد وکالت را بتوان بهعنوان بهینهترین روش برای تعیین چهارچوب
قراردادی کیف پول الکترونیک باز و بسته برگزید.

به عنوان جمع بندی مباحث فوق در رابطه با تعیین چهارچوب قراردادی کیف پول الکترونیک باز و بهمنظور پرهیز از تکرار مطالب،

نتیجٔه مقایسٔه این مدلها و انتخاب مدل منتخب در قالب جدول زیر ارائه میشود.

جدول  .5-۲کارکردها و ویژگیهای نمونه کیف پولهای الکترونیک در ایران
نوع عقود
شاخصهای شرعی

جعاله

قرض

ودیعه

وکالت

سهلالمعونه بودن و قصد آسان
نبود شبهٔه ربا
وسعت دامنٔه تصرفات
امکان پرداخت سود ،پاداش ،و تخفیف
به کاربران
تعلق سهمی از سود به راهبران

مدل فقهی پیشنهادی برای کیف پول الکترونیک بسته نیز قرارداد وکالت است که از حیث شاخصهای شرعی ،مناسبترین قرارداد به

حساب میآید .البته همانگونه که در بسیاری از کشورهای اسالمی متداول است ،میتوان در طراحی کیف پول از عقد قرض به عنوان قرارداد

پایه نیز استفاده کرد .لکن در صورت استفاده از عقد قرض ،مبالغ موجود در کیف پول از ملکیت دارندگان کیف پول خارج میشود

و به موسسه اعتباری منتقل میشود .بنابراین ،سودهایی که از این محل نیز کسب میشود ،به موسسه تعلق میگیرد.

 5.۲جمعبندی
کیفهای الکترونیک پول ،از جمله ابزارهایی است که فرایند پرداخت را برای کاربران خود تسهیل میکند .این فنّاوری پرداخت الکترونیک،
با مجموعه سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری ،کاربر را قادر به خرید کاال و خدمات ،بدون حضور پول نقد و حتی کارت فیزیکی میکند.
سختافزار در این سیستمها میتواند موبایل و یا کامپیوتر و یا ابزارهای جانبی باشد .ارتباط بین خریدار و فروشنده میتواند از نوع اینترنتی،
بلوتوث ،ارتباط موبایلی ،یا انافسی باشد .در کیف الکترونیک پول ،معموالً موجودی کیف پول بر روی کیف پول بهصورت آفالین ذخیره

میشود و با هر بار پرداخت از طریق این نوع کیف پول نیازی به ارتباط با سوئیچ مرکزی نیست.
با توجه به مزایای استفاده از کیف الکترونیک پول میتوان فرصتهای ایجادشده از این ابزار نوین پرداخت را در موارد زیر برشمرد:





توسعٔه عملکرد تجارت و کسبوکارهای سیار علیالخصوص در حوزٔه خرد؛
تجمیع تراکنشهای خرد؛

کاهش بار ترافیکی و هزینههای سربار شبکٔه پرداخت (شتاب و شاپرک)؛ و
رفع دغدغههای بانک مرکزی در زمینٔه تهیٔه پول خرد و تسهیل عملیات پرداختهای خرد.

مزایای متعدد کیف الکترونیک پول و نقش آن در تسریع فرآیند پرداختهای خرد موجب شده است که بانک مرکزی در جهت توسعه

این ابزار ،فرایند مقرراتگذاری آن را در مراحل مختلف مورد توجه قرار دهد .در جدیدترین دستورالعمل «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری
۱۳۶

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» که در تابستان  ۱۳۹۹توسط بانک مرکزی تهیه شده است ،تالش بسیار خوبی در

زمینه تبيين ضوابط و الزامات مربوط به فرآيند صدور و راهبری کيف الکترونيک پول در حوزه پولی و بانکی کشور صورت گرفته است.
بدیهی است که استفاده از کیف الکترونیک پول بهعنوان یکی از ابزارهای پرداخت خرد و همچنین توسعه کارکردهای آن ،مستلزم
سازگاری با ساختار حقوقی کشور است.

تعامالت موجود در کیف پول بر مبنای ارتباط بین راهبران ،مشتریان ،موسسه اعتباری عامل و شرکتهای ارايهدهنده خدمات پرداخت بهعنوان

ارکان اصلی این ابزار شکل میگیرد .از آنجایی که این تعامالت دارای آثار حقوقی است ،ضروری است که در قالب یکی از عقود معین یا نامعین
تعریف شود .در واقع بر اساس ساختار حقوقی کشور ،مناسبات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی باید در قالب قرارداد تنظیم شود تا بتوان نقش،

حقوق و مسئولیتهای هر یک از طرفین را بهطور روشن مشخص کرد .افزونبراین ،تعیین نوع عقد مورد استفاده در کیف پول و انعقاد صحیح

قرارداد ،بهمنظور رفع شبهات فقهی این ابزار پرداخت نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .این در حالی است که در دستورالعمل تهیهشده توسط

بانک مرکزی (تابستان  )۱۳۹۹در موارد متعددی بر ضرورت انعقاد قرارداد بین دارندگان کیف پول و ارائهدهندگان کیف پول تأکید شده است.

با توجه به اهمیت توسعٔه کسبوکارهای در حوزٔه پرداخت و تعیین چهارچوب مشخص برای فعالیت و نظارت بر آنها ،بانک مرکزی در سال

 ،۱۳۹7تصویبنامٔه هیئتوزیران را برای مهیا کردن زیرساختهای الزم در خصوص پرداختهای خرد ،تحت عنوان «الزامات و فرایندهای

اجرایی پرداختبانان در نظام پرداخت کشور» تصویب و به بازیگران این عرصه (فعاالن نظامهای پرداخت و بانکها) ابالغ کرد .با همین رویکرد،

حوزٔه فنّاوریهای نوین بانک مرکزی ،کسبوکارهای نو در نظامهای پرداخت را در دو گروه «پرداختیار» و «پرداختبان» تقسیمبندی کرده است.

در تعریف بانک مرکزی پرداختیار به معنای «شخص حقوقی است که در چهارچوب سند تدوینی و بر اساس قرارداد منعقدشده با شرکتهای
ارائهدهندٔه خدمات پرداخت و تفاهمنامٔه منعقدشده با شرکت شاپرک فعالیت میکند .پرداختیار پرداختهای بدون حضور کارت ازجمله
پرداختهای درونبرنامهای مبتنی بر زیرساختهای همراه را دریافتکرده و به شبکٔه شاپرک ارسال میکند ».همچنین پرداختبان «شخص حقوقی
است که در چهارچوب این مستند و بر اساس قرارداد منعقدشده با بانک از طریق ارائٔه خدمات مبتنی بر ذخیرٔه ارزش الکترونیکی فعالیت میکند».
نگاهی به مستند پرداختبان که در  ۱۴بند تهیه شده و الزامات ،اختیارات ،فرایندهای پرداخت و تسویه ،اعتبار کیف پول ،و مقررات انضباطی

و مدیریت ریسک را برای پرداختبانان ترسیم میکند ،نشان میدهد که بخش عمدهای از این فرایندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداختبان
انجام میشود و در عمل این نهادهای جدید فقط «خدمات مبتنی بر ذخیرٔه ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنشهای درونشبکه
پرداختبان میان دارندٔه کیف پول و پذیرندٔه کیف پول تبادل میشود» ارائه میکنند و بقیٔه فرایندها در اختیار بانک است (الزامات ،ضوابط ،و
فرایندهای اجرایی فعالیت پرداختبانان در نظام پرداخت کشور .)۱۳۹7 ،بااینحال ،هرچند مدیران بانک مرکزی بارها به لزوم پیادهسازی و تدوین
قوانین مربوط به کیف پول الکترونیک تأکید کردهاند ،هنوز این قوانین نهایی نشده است و تا زمانی که قوانین مشخصی برای راهبری کیف پول

الکترونیک تدوین نشود ،نمیتوان امیدوار بود که این سرویس در اختیار مردم قرار گیرد.

از زمان انتشار مستند پرداختبان ،بانک مرکزی چندین بار اقدام به نهاییکردن دستورالعمل کیف پول الکترونیکی نمودهاست .در نهایت با

توجه به توسعه فضای کسب وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت ،بانک مرکزی در شهریورماه سال  ۱۳۹۹ضوابط صدور کیف

الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی کشور
ابالغ کرد .در این دستورالعمل ،نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور

تحت عنوان راهبران کیف الکترونیک پول نامیده میشوند ،به منظور تسهیل پرداختهای بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کردهاند .در
واقع ،راهبران کیف الکترونیک پول اشخاص حقوقی هستند که طبق قراردادی با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در
حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیک پول فعالیت خواهند کرد و به اختصار راهبر نامیده میشوند.

در نهایت پس از ابالغ ضوابط صدور کیف الکترونیک پول تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول

در نظام پرداخت کشور» توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی در شهریورماه سال  ،۱۳۹۹در تاریخ  ۹۹/۹/۲۶و  ۹۹/۱0/۱0موضوع «بررسی فقهی
استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران» در شورای فقهی مطرح شد و موارد ذیل به تصویب رسید:

 -استفاده از دو عقد «قرض» و «وکالت» جهت استفاده از ابزار کیف پول الکترونیک مجاز است.

 در صورت استفاده از عقد قرض ،مبالغ موجود در کیف پول به ملکیت موسسه اعتباری درآمده ،لذا سودهایی که از این محلکسب میشود متعلق به موسسه میباشد.

 در صورت استفاده از عقد وکالت ،مبالغ موجود در کیف پول و سودهاییکه از این محلکسب میشود ،متعلق به دارندگانکیف میباشد. الزم است در قراردادهایی که جهت ارائه خدمت کیف پول بین ارکان آن (موسسه اعتباری ،راهبران و دارندگان کیف) منعقدمیشود ،رابطه فقهی طرفین به صورت شفاف مشخص شود.
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-

دریافت کارمزد واقعی بابت ارائه خدمت کیف پول ،توسط موسسه اعتباری مجاز است.

در پایان بهمنظور توسعٔه کیف پول الکترونیک در ایران ،راهکارهای عملیاتی زیر پیشنهاد میشود:
 افزایش چرخه پویای آگاهیبخشی ،آموزش و فرهنگسازی؛

 فرایند تکاملی و تدریجی تغییر عادات و ترجیحات مشتریان (مصرفکنندگان) در مقیاس وسیع؛

 افزایش سطح اعتماد ،اطمینان ،و اتکاپذیری محصوالت و خدمات قابلِارائه توسط برندها و فعاالن این حوزه؛
 حذف تدریجی جایگزینهای ناکارآمد پرداخت خرد؛
 بهکارگیری فنّاوریهای توانمند (کارتهای غیرتماسی ،انافسی/کیوآر)؛
 فراتر شدن کیف پول از پلتفرم پرداخت و همهجانبه بودن آن؛
 فضای تعاملی و مشارکتی بیشتر میان بازیگران اکوسیستم؛

 فرایند تکاملی و تدریجی تغییر عادات و ترجیحات مشتریان (مصرفکنندگان) در مقیاس وسیع؛
 سیاستگذاری و قانونگذاری شفاف ،دقیق ،جامع ،و بهموقع؛

 استفاده از معماری باز و سطح باالی همکنشپذیری (تعاملپذیری)؛ و
 استفاده از مدلهای کسبوکار ارزشآفرین و پایدار.
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خالصه مدیریتی

در بانکداری بدون ربای ایران ،بانک به سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که مبتنی بر عقد وکالت است ،سود علیالحساب پرداخت میکند.
سود علیالحساب وجهی است که قبل از اتمام دورٔه مالی و قبل از حاصل آمدن و محاسبٔه سود قطعی از جانب بانک به صاحبان سپردههای
سرمایهگذاری پرداخت میشود .ازآنجاکه صاحبان سپردههای سرمایهگذاری معموالً کسانی هستند که میخواهند ضمن حفظ اصل سرمایٔه

خود ،از سود حاصل از آن استفاده کنند و ازآنجاکه در نظام بانکی با حجم انبوه سپردٔه سرمایهگذاری مشاع ،امکان محاسبٔه سود قطعی
حاصل از عملیات و سهم هریک از سپردهگذاران در فواصل زمانی کوتاه ممکن نیست ،بانک مجبور است سود سپردهگذاری را در پایان

دورٔه مالی محاسبه کند .بدیهی است این بهمعنای پرداخت یکبارٔه سود در انتهای دوره است که یقیناً به کاهش رغبت و انگیزٔه صاحبان

وجوه برای سپردهگذاری در بانک منجر میشود .تدبیر سود علیالحساب در بانکداری ایران و پرداخت دورهای آن به سپردهگذاران ،درواقع
برای رفع همین دغدغه بوده است .بهعبارتدیگر ،مسئوالن نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیدهاند که برای جلوگیری از تضعیف انگیزه،

میتوان با اعالم نرخ «سود علیالحساب» در ابتدای هر دوره و پرداخت دورهای آن ،سپردهگذاران را برای سپردهگذاری در بانک راغب نگه

قابلتوجه آن است که سود علیالحساب نوعی سود انتظاری است و جنبٔه قطعیت ندارد .بهبیاندیگر ،تعبیر علیالحساب بودن
ِ
داشت .نکتٔه

سود بانک برای این منظور است که بانک صرفاً برحسب محاسبات و انتظارات خود نرخی مشخص را به سپردهگذاران اعالم کند تا امکان

برنامهریزی ،تصمیمگیری ،و انتخاب برای سپردهگذاران راحتتر فراهم آید.
گرچه اصل پرداخت سود علیالحساب به سپردهگذاران ،حداقل در قالب قرارداد قرض ،مشروع است اما بهکارگیری سود علیالحساب

در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با چالشهایی مواجه است .از مهمترین چالشهای حسابداری  -اقتصادی این مسئله ،محاسبه سود

علیالحساب و سود قطعی و پرداخت مابهالتفاوت مثبت سود قطعی نسبت به سود علیالحساب (در صورت وجود) توسط شبکه بانکی و

فشار پرداخت سود تضمینی سپرده به ترازنامه بانکی در شرایط خاص اقتصادی و از مهمترین چالشهای فقهی -حقوقی این موضوع
تضمین ضمنی سود علیالحساب توسط بانک برای سپردهگذاران سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است .شایان ذکر است در رویٔه فعلی

نظام بانکداری بدون ربای ایران الزام به قطعی شدن سود علیالحساب ،صرفاً بر پایٔه دستورالعمل بانک مرکزی مبتنی بر مادٔه  ۹دستورالعمل
نحؤه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) بانک مرکزی (مصوب خرداد  )۱۳۹۴است که اذعان میدارد« :درصورتیکه سهم سود قطعی

سپرده متعلق به سپردهگذاران کمتر از سود علیالحساب پرداختی باشد ،سود علیالحساب پرداختی به آنان قطعی محسوب میشود .در این
حالت ،مؤسسٔه اعتباری مازاد پرداختی را هبه میکند و مجاز به مطالبٔه آن از سپردهگذاران نیست».
در مجموع بررسیهای این گزارش نشان میدهد تضمین سود علیالحساب توسط بانک از حیث حسابداری  -اقتصادی و فقهی -

حقوقی نمیتواند بدون هیچ مانعی باشد.

در ادامه ،با تحلیل و بسط دو راهکار عملیاتیِ جایگزین تحت عناوین «تضمین شخص ثالث» و «تفکیک محل مصرف سپردهها» نشان
داده شد تضمین سود علیالحساب بهنحو مشروع و از مسیرهای دیگر امکانپذیر است .در این بین چنین به نظر میرسد که با توجه به جمیع
شرایط ،راهکار «تفکیک محل مصرف سپردهها» راهکار برگزیده است .در همین راستا راهکار «تفکیک محل مصرف سپردهها» براساس

پیشنهاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و نقطهنظرات اعضای حاضر در شورای فقهی بانک مرکزی تکمیل و نهایی شده و در نهایت

در جلسه مورخ  ۱۳اسفند  ۱۳۹۹شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده است.

بر این اساس شورای فقهی بانک مرکزی تصویب نمود که میتوان سپردهپذیری سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را در دو دسته سپردههای با

بازه سود معین (برای سپردهگذاران ریسکگریز) و سپردههای با سود نامعین (برای سپردهگذاران ریسکپذیر) تجهیز نمود؛ بدین نحو که:

اوال در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با بازه سود معین (برای سپردهگذاران ریسکگریز) ،سپردهگذاران به بانک وکالت میدهند که

از جانب آنها وجوه سپرده را منحصراً از طریق «عقود با بازده معین» همچون فروش اقساطی ،مرابحه ،اجاره بهشرط تملیک ،استصناع ،و
خرید دین به جریان اندازد تا سودی در بازه مشخص برای آنان بهدست آورد .در این فرض ،بانک هرساله با مطالعٔه کشش بازار دربارٔه نرخ
نسیه ،نرخ تنزیل ،اجاره ،ظرفیت معامله و ریسکهای موجود اعم از ریسک نکول تسهیالت و ریسک بازار بازهای از نرخ سود را برای هریک

از تسهیالت اعطایی از طریق معامالت مبتنی بر عقود مبادلهای (با تاکید بر مرابحه) اعالم میکند؛ سپس با توجه به توان مدیریتی خود،

بخشی از آن را بهعنوان حقالوکاله و سایر کسورات کم کرده و سپس سهم صاحبان سپرده را بهصورت نرخ مشخص اعالم میکند.

ثانیا در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با سود نامعین (برای سپردهگذاران ریسکپذیر)  ،سپردهگذاران به بانک وکالت میدهند که از

جانب آنها وجوه سپرده را از طریق «عقود با بازده متغیر» همچون مشارکت (مدنی و حقوقی) و مضاربه و یا ترکیبی از «عقود با بازده
معین» و «عقود با بازده متغیر» به جریان بیندازد و سود حاصل در انتهای کار را به نسبت سهم هریک بین آنها توزیع کند .با این مصوبه

عمال سود علیالحساب از نظام بانکی کشور حذف شده و سود پرداختی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در قالب سود قطعی خواهد بود.
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قلیچ

 ۱مقدمه

با توجه به تعریف کارکردی بانک بهعنوان واسطهگر مالی ،بخش تجهیز منابع از مهمترین اجزای عملیاتی هر بانکی بهحساب میآید .پس از
پیروزی انقالب اسالمی و در راستای اصالح نظام پولی و بانکی کشور« ،قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» به تصویب مجلس شورای

اسالمی رسید .فصل دوم این قانون به «تجهیز منابع پولی» اختصاص دارد که مادٔه  ۳تا  ۶آن به نحؤه تجهیز منابع توسط بانکها پرداخته
است .بهموجب مادٔه  ،۳دو قالب حقوقی سپردٔه قرضالحسنه (جاری-پسانداز) و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار برای تجهیز منابع
بانکهای بدون ربا تعریف شده است .بانک در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که مبتنی بر عقد وکالت شکل میگیرد ،در پایان هر دوره،
منافع حاصله را پس از کسر حقالوکالٔه خود بهنسبت مدت و مبلغ سپرده طبق آییننامه و دستورالعملهای بانکی بین سپردهگذاران تقسیم

میکند .البته بانک میتواند مطابق مادٔه  ۴قانون عملیات بانکی بدون ربا ،اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را تعهد و یا بیمه کند .سود

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در قالب علیالحساب پرداخت می=۲۴۲۲۳۶شود.

با گذشته بیش از سه دهه از بهکارگیری سود علیالحساب در نظام بانکی کشور ،نگاهی گذرا به مسیر طی شده نشانگر بروز برخی از

چالشها است .بنا به شدت استفاده از این قالبِ پرداخت سود در نظام بانکی و مالی کشور ،این گزارش سیاستی سعی دارد به آسیبشناسی
مسئله سود علیالحساب در تجهیز منابع وکالتی و ارائه الگوی جایگزین برای نظام بانکی کشور بپردازد.

در ادامه ،پس از مرور پیشینٔه تحقیق و برای شناخت بهتر ابعاد بحث ،به ادبیات موضوع در مفهومشناسی سپردٔه سرمایهگذاری مدتدار
و سود علیالحساب پرداخته میشود .سپس چالشهای فقهی -حقوقی و حسابداری-اقتصادی بهکارگیری سود علیالحساب بهنحو تفصیلی
ارائه میشود .مروری بر تجربه برخی از کشورهای اسالمی در پرداخت سود سپرده بخش دیگری از مطالعه حاضر را شکل خواهد داد.

درنهایت ،سعی میشود با استفاده از مطالعات و بررسیهای انجام شده ،الگوی جایگزین برای نظام بانکداری بدون ربا ایران تبیین شود.

 ۲پیشینٔه تحقیق

حسینزاده بحرینی ( ۱۳7۴و  )۱۳75در سلسله نوشتارهایی به مقولٔه ریسک و سود در اقتصاد اسالمی میپردازد .این پژوهش در بخش
اول به مفهوم شنا سی بهره و ربا ،جایگاه مخاطره و ری سک در اقت صاد ،و نقشهای ان سانی شرکتکننده در فرآیند تولید اعم از نقش کارگر،
کارفرما ،و تأمینکنندٔه هزینه پرداخته اســت .ســپس به این پرســش پرداخته میشــود که آیا در مکتب اقتصــادی اســالم ،نهادٔه مخاطرهپذیر

بهعنوان یکی از نهادههای تولید که میتواند در مالکیت محصــول تولیدشــده ســهیم باشــد ،موردتوجه قرار گرفته اســت؟ در ادامه به نقش
مخاطره در اقت صاد ا سالمی ،نظریٔه ارزش ا ضافی شهید صدر ا شاره و نتیجه گرفته می شود که مخاطره در مکتب اقت صادی ا سالم بینقش

نی ست و میتواند من شأ درآمد واقع شود .پژوهش در ادامه با تعریف اقتصادی ری سک ،به سیر تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره
دارد و به جایگاه تضمین اصل سرمایه و سود در تجهیز و تخصیص منابع بانکی اشاره میکند.

موسویان ( )۱۳۸۳با توجه به مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا ،انواع سپردههای بانکی در این قانون را موردارزیابی قرار داده و نتیجه

گرفته است ،قانون عملیات بانکی بدون ربا بهرغم اینکه توانسته تا حدودی خأل حاصل از حذف بهره را پر کند ،حاوی مشکالتی خصوصاً

از حیث استفاده از رابطٔه حقوقی قرضالحسنه ،کیفیت استفاده از سپردههای سرمایهگذاری ،و نحؤه توزیع آن است .این تحقیق در انتها با

دو فرض تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا ،انواع سپردههای جدید بانکی را پیشنهاد کرده است.

 عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
باریکلو ()۱۳۸7بیان میکند که شرط تضمین سود نوعی شرط فعل است که بهموجب آن ،مشروطعلیه متعهد به اکتساب مقدار سود

موردتراضی میشود .به عقیدٔه وی ،همانگونه که سود درصورت نبود توافق ،مشترک بین طرفین است ،سود یک طرف نیز ممکن است با
توافق دیگری از پیش تعیین شود و این مغایرتی با کتاب و سنت ندارد و شرط به استناد قاعدٔه شروط نافذ است.
اسکینی ( )۱۳۸۸در تحقیق خود اشاره میکند که اگر تضمین سرمایه و سود صاحب اوراق را خود ناشر بر عهده بگیرد ،این امر بهمنزلٔه

شرط عدم زیان ،حتی با وجود زیاندهی طرح بهنفع صاحب ورقه (یکی از شرکا) و توسط شریک دیگر است که با ذات عقد شرکت تعارض

دارد؛ اما اگر تضمین را شخصی ثالث بر عهده بگیرد ،اشکالی بر عقد شرکت میان ناشر و صاحبان اوراق وارد نمیآید.
نظرپور و صادقی فدکی ( )۱۳۸۹در بررسی ماهیت فقهی و حقوقی سود علیالحساب اوراق مشارکت ،مهمترین شبهٔه مطرحشده را
سود علیالحساب تضمینشده میدانند .ایشان پس از تحلیل و بررسی نتیجه میگیرند ،اوراق مشارکت در قالب عقد شرکت قرار میگیرد و
سود علیالحساب آن از مشروعیت فقهی برخوردار است.

سیفلو ( )۱۳۸۹با اشاره به اهمیت کارکردی انگیزٔه سپردهگذاران و کسب عایدی ثابت و بدون ریسک و مخاطره ،ضمن اشاره به سود

علیالحساب ،پیشنهاد استفاده از حساب سرمایهگذاری ویژه را برای ارائٔه سود قطعی و از پیش تعیینشده مطرح میکند.

جمالی و نایبی ( )۱۳۹۴با اشاره به قاعدٔه «سود بدون عهده» بیان میکنند که این قاعده کاربردهایی مهم در ابواب متعدد از فقه

معامالت ،نظریات اقتصادی ،و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطٔه بدون ضمانت و ناشی از عدم بهکارگیری در
فعالیتهای اقتصادی (کار) باشد ،این سود شبهه ربوی دارد .لذا چنانچه در سپردههای بانکی ،سود پرداختی به سپردهگذار از طریق بهکارگیری

سرمایه در عقود اسالمی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح

نباشد ،پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت.

موسویان و قلیچ ( )۱۳۹۸با این پرسش که «آیا از منظر شریعت در سپردههای سرمایهگذاری ،بانک میتواند پرداخت حداقلی سود تحت

عنوان سود علیالحساب را برای سپردهگذار تضمین کند؟» ،به بررسی فقهی نظرهای موافق و مخالف پرداختند و نشان میدهند که تضمین
سود علیالحساب توسط بانک به روش فعلی با موانعی همراه است؛ اما راهکارهایی برای این تضمین بهنحو مشروع وجود دارد .پیشنهاد
اصالح طرح بانکداری جمهوری اسالمی بر اساس نتایج بهدستآمده ،بخش پایانی این مقاله را شکل داده است.

گزارش سیاستی حاضر سعی دارد مسئله سود علیالحساب را از جنبههای فقهی ،حقوقی و اقتصادی مورد آسیبشناسی قرار دهد.

یشرو
بررسی وضعیت و تجربه دستهای از کشورهای اسالمی و ارائه الگویی برای جایگزینی سود علیالحساب در نظام بانکی کشور گزارش پ ِ
را نسبتبه مطالعات پیشین حاوی نکات جدیدی نموده است.

 ۳ادبیات موضوع
 ۱.۳ماهیت سپردٔه سرمایهگذاری مدتدار

آییننامٔه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویبنامٔه شمارٔه  ۸۱۹۶۲مورخ  ۱۳۶۲/0۹/۲7هیئتوزیران) مشخصاتی از
سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را ارائه داده است .بنا به مواد این آییننامه:
در این نوع سپردهها ،سپردهگذار به بانک وکالت عام میدهد که وجوه او را همراه سایر وجوه و منابع بانکی (اعتبارات ،سرمایهها،

وامهای دریافتی ،و سپردههای قرضالحسنه) بهنحو مشاع در فعالیتهای اقتصادی سودآور همچون مشارکت ،مضاربه ،اجاره بهشرط
تملیک ،معامالت اقساطی ،مزارعه ،مساقات ،سرمایهگذاری مستقیم ،معامالت ،سلف ،و جعاله بهکار گیرد .درنتیجه ،بانک دو نوع رابطٔه

حقوقی با سپردهگذار خواهد داشت؛ ازیکطرف «وکیل» سپردهگذار در بهکارگیری وجه سپرده بوده و از طرف دیگر «شریک» وی در تأمین
منابع است؛ چراکه بخشی از منابعی که بهنحو مشاع بهکار گرفته میشود ،متعلق به خود بانک (سهامداران) بوده یا مربوط به سپردههای

جاری و پسانداز است که در مالکیت بانک قرار دارد .بنا بر این روابط ،بانک باید در انتهای کار سهم سپردهگذاران از درآمدهای مشاع و
سود قطعی و نهایی را محاسبه کرده و پس از کسر حقالوکالٔه خود ،مابهالتفاوت آن از سود علیالحساب پرداختی را برحسب میزان و مدت

سپردهگذاری بین سپردهگذاران تقسیم کند .در ادامه ،آنچه باقی میماند با عنوان سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حقالوکاله) با درآمدهای

غیرمشاع بانک تجمیع شده و پس از کسر هزینهها و پرداخت مالیات مقرر ،به تناسب و صالحدید بین سهامداران بانک توزیع یا برای
دورههای بعد انباشت میشود.

 ۲.۳تعریف سود علیالحساب
سود علیالحساب وجهی است که قبل از اتمام دورٔه مالی و قبل از حاصل آمدن و محاسبٔه سود قطعی از جانب بانک به صاحبان سپردههای
سرمایهگذاری پرداخت میشود .ازآنجاکه صاحبان سپردههای سرمایهگذاری معموالً کسانی هستند که میخواهند ضمن حفظ اصل سرمایٔه
۱۴۶

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
خود ،از سود حاصل از آن استفاده کنند و ازآنجاکه در نظام بانکی با حجم انبوه سپردٔه سرمایهگذاری مشاع ،امکان محاسبٔه سود قطعی

حاصل از عملیات و سهم هریک از سپردهگذاران در فواصل زمانی کوتاه ممکن نیست ،بانک مجبور است سود سپردهگذاری را در پایان
دورٔه مالی محاسبه کند .بدیهی است این بهمعنای پرداخت یکبارٔه سود در انتهای دوره است که یقیناً به کاهش رغبت و انگیزٔه صاحبان

وجوه برای سپردهگذاری در بانک منجر میشود.

تدبیر سود علیالحساب در بانکداری ایران و پرداخت دورهای آن به سپردهگذاران ،درواقع برای رفع همین دغدغه بوده است.

بهعبارتدیگر ،مسئوالن نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیدهاند که برای جلوگیری از تضعیف انگیزه ،میتوان با اعالم نرخ «سود
علیالحساب» در ابتدای هر دوره و پرداخت دورهای آن ،سپردهگذاران را برای سپردهگذاری در بانک راغب نگه داشت (میرجلیلی:۱۳۸۱ ،

 .)۱۲۹نکتٔه قابلِتوجه آن است که سود علیالحساب نوعی سود انتظاری است و جنبٔه قطعیت ندارد .بهبیاندیگر ،تعبیر علیالحساب بودن

سود بانک برای این منظور است که بانک صرفاً برحسب محاسبات و انتظارات خود نرخی مشخص را به سپردهگذاران اعالم کند تا امکان

برنامهریزی ،تصمیمگیری ،و انتخاب برای سپردهگذاران راحتتر فراهم آید.

 ۳.۳مشروعیت سود علیالحساب

فارغ از بحث مشروعیت تضمین سود علیالحساب که محور اصلی گزارش را شکل میدهد ،مشروعیت پرداخت سود علیالحساب در

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار محل پرسش است ،به این بیان که تا پیش از پایان دورٔه مالی و محاسبٔه سود قطعی ،پرداخت سود ولو

بهنحو علیالحساب به سپردهگذار چه وجهی ازلحاظ مشروعیت دارد؟

بنا به نظر عدهای ،مفهوم «علیالحساب» بهمعنی مبادلٔه موقت پول و مانند آن بین دو شخصیت حقیقی یا حقوقی است .بدین معنی که

یکی از طرفین وجهی را به طرف مقابل میپردازد ،مشروط بر اینکه پس از محاسبه و حسابرسی ،چنانچه گیرنده واقعاً نسبتبه تمام یا بخشی
از وجه دریافتی طلبکار نباشد ،آن را به پرداختکننده مسترد کند .بدیهی است قبل از انجام دادن حسابرسی ،بهدلیل اینکه هنوز بدهکار بودن
پرداختکننده محرز نشده است ،دریافتکننده معادل وجهی که بهطور علیالحساب دریافت کرده به پرداختکننده مدیون است .این مطلب

کلی در مورد رابطه میان بانک و صاحبان سپردههای سرمایهگذاری نیز صادق است .بهعبارتدیگر ،اگر مفهوم واقعی سود علیالحساب در

نظر باشد ،با پرداخت آن اگرچه عین پول پرداختی به ملکیت سپردهگذار درمیآید ،ذمٔه وی تا زمان معلوم شدن سود قطعی معادل همان مبلغ
بهنفع بانک مشغول میشود .این مفهوم چیزی جز مفهوم «قرض» در عقود اسالمی نیست .بهاینترتیب ،چنانچه ماهیت حقوقی وجوهی که
با عنوان سود علیالحساب به سپردهگذار پرداخت شود در قالب مفهوم قرض طرح شود ،این مورد قابلِتوجیه و تبیین خواهد بود (میرجلیلی،

.)۱۳0 :۱۳۸۱

موضوع دیگر آنکه ،یکی از دالیل بیانشده برای عدم صحت سود علیالحساب ،احتمالی بودن حاصل شدن سود است؛ زیرا قطعی
نیست که سود پرداختشده درنهایت حاصل آید؛ درنتیجه ،نمیتوان چنین شرطی را نافذ دانست .در پاسخ به این ایراد باید گفت ،چنانچه
ماهیت سود علیالحساب را قرض بدانیم ،سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار شامل این ایراد نمیشود؛ چراکه در دورههای پرداخت

سود ،مقداری قرض به سپردهگذار پرداخت شده و درنهایت ،با معلوم شدن سود قطعی او از طرحهای اقتصادی ،با وی تسویه میشود.

ازاینرو ،تغییر میزان سود قطعی از قرض پرداختی به سپردهگذار خللی ایجاد نمیکند.
از سوی دیگر ،بهمحض ورود سرمایٔه فرد جدید در استخر جریان اقتصادی که سوددهی آن از گذشته شروع شده است ،سرمایٔه جدید
نیز همانند سایر سرمایهها مشمول سود است؛ بنابراین ،تردید منتفی است و مورد نادر قابلِاعتنا نیست .بهعبارتی ،ترکیب و اختالط سرمایٔه
هر سرمایهگذار در جریان سرمایهگذاری افراد متعدد صورت میگیرد که این جریان از گذشته شروع شده است و استمرار دارد.

شهید صدر نیز بهجای بهره در بانکداری ربوی ،درصد معینی از سود برای سپردهگذاران را مقرر میدارد .این درآمد سپردهگذاران به نتیجٔه
پروژهها بستگی دارد و برخالف بهرهای که فارغ از نتایج پروژهها پرداخت میشود ،در اینجا اگر سودی ایجاد نشود ،سودی به سپردهگذار
پرداخت نمیشود .البته احتمال صفر در اغلب اوقات احتمالی بسیار ضعیف و فقط احتمالی نظری است؛ زیرا سپردٔه هر فرد با دیگر وجوه

در دریای سپردههای ثابت آمیخته میشود و سود در هر عقد بهنسبت سپرده به مجموع سپردهها بستگی دارد .ازآنجاکه امکان ندارد که کلیٔه
پروژهها سود نداشته باشد ،احتمال عدم سود سپرده از بین میرود (صدر ۱۴0۳ ،ق.)۳۳ :.

بنابراین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که اصل پرداخت سود علیالحساب به سپردهگذاران ،حداقل در قالب قرارداد قرض ،مشروع است

و بعداً از محل سود قطعی تسویهحساب میشود (موسویان و قلیچ.)۶۳۳-۶۳5 :۱۳۹۸ ،
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 ۴چالشهای بهکارگیری سود علیالحساب در تجهیز منابع وکالتی
 ۱.۴چالشهای فقهی و حقوقی

مهمترین چالش فقهی -حقوقی بهکارگیری سود علیالحساب در تجهیز منابع وکالتی به مسئله «تضمین سود توسط بانک» برمیگردد.
مسئله ریسک و میزان ریسکپذیری باعث میشود که سرمایهگذاران (بهطور عام) و سپردهگذاران بانکی (بهطور خاص) در طیفهای مختلفی

قرار گیرند .بنا به خصلت و روحیٔه انسانها ،بدون شک بخشی مهم از سپردهگذاران بانکی در طیف ریسکگریزان قرار میگیرند که مایلاند

در جایی سرمایهگذاری کنند که سود موردنظر آنان تضمین شود .در این وضعیت ،یکی از مهمترین عواملی که میتواند به جلبتوجه و اعتماد
سپردهگذاران در نظام بانکداری بدون ربا بینجامد ،تضمین اصل و سود سپرده است (بهنحوی که مغایر با موازین شریعت اسالمی نباشد).

در این میان سوالی که مطرح میشود آنست که آیا در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ،بانک میتواند راسا پرداخت حداقلی سود را

تحت عنوان سود علیالحساب برای سپردهگذار تضمین یا مدیریت کند؟ البته پیش از هر چیز ،باید یادآور شد که در رویٔه فعلی نظام بانکداری

بدون ربای ایران ،در قراردادهای سپردهگذاری سرمایهگذاری مدتدار ،سود علیالحساب توسط بانک تضمین حقوقی نمیشود؛ گرچه ممکن
است در مقام اجرا ،بانکها حتی در صورت کاهش سود قطعی از سود علیالحساب ،چیزی از سپردهگذاران مطالبه نکنند ،این بهمعنی

تضمین حقوقی سود نیست؛ چراکه بانک در متن این دسته از قراردادها ،هیچگاه پرداخت سود حداقلی به سپردهگذار را تضمین نمیکند.

ازاینجهت ،این امکان حقوقی برای بانک وجود دارد که در پایان دوره اگر سود قطعی پایینتر از سود علیالحساب پرداختی شد ،مابهالتفاوت

را از سپردهگذار دریافت کند (گرچه عموماً از این امکان حقوقی استفاده نمیشود).
در صورتحساب بانکها یک بخشی به نام «مابهالتفاوت سود علیالحساب از سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار» وجود

دارد .جالب است که در اغلب اوقات این مقدار صفر و خالی لحاظ میشود؛ چرا که تمام سپردههای علیالحساب را که در اصل باید متغیر
باشد ،ثابت و قطعی در نظر گرفته میشوند و تمام سود و زیان را بانکها خود برعهده میگیرند (رضوی.)۱ :۱۳۹7 ،

شایان ذکر است ،مادٔه  ۹دستورالعمل نحؤه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) بانک مرکزی (مصوب  )۱۳۹۴/0۳/۲0اذعان میدارد:
«درصورتیکه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپردهگذاران کمتر از سود علیالحساب پرداختی باشد ،سود علیالحساب پرداختی به آنان

قطعی محسوب میشود .در این حالت ،مؤسسٔه اعتباری مازاد پرداختی را هبه میکند و مجاز به مطالبٔه آن از سپردهگذاران نیست ».جمع این

موارد نشان میدهد که الزام به قطعی شدن سود علیالحساب در این حالت ،صرفاً بر پایٔه دستورالعمل بانک مرکزی است و ازلحاظ قرارداد
فیمابین بانک با سپردهگذار ،اثری از تضمین حقوقی سود علیالحساب وجود ندارد .ازاینجهت ،باید گفت پرسش فوق بهعنوان احتمال و
صرفاً بحثی علمی در خصوص امکان تضمینپذیری سود این دسته از سپردههای بانکی است که بانک در آن نقش وکیل را بر عهده دارد.
پیش از پرداخت به پرسش مطرحشده ،ذکر دو نکته الزم است؛ نکتٔه اول دقت در پاسخ به این پرسش است که آیا بانک میتواند اصل

سپرده را برای سپردهگذار تضمین کند؟ در قرارداد شرکت ،شریک میتواند اصل سرمایٔه شریک دیگر را تضمین کند؛ بدین نحو که اگر

فعالیت تجاری و یا اقتصادی با زیان مواجه شد ،او پرداخت خسارت شرکای دیگر را بر عهده گیرد؛ بهعبارتی ،شریک میتواند متعهد شود
درصورتیکه خسارتی متوجه صاحبان سرمایه (شرکا) شد ،آن را از اموال خود جبران کند (تسخیری)۱۸ :۱۳۸۶ ،؛ یعنی بهنوعی نقش شرکت
بیمه را ایفا کند؛ بنابراین ،میتوان چنین گفت که مطابق قواعد فقهی عقد مشارکت و بر اساس فتوای مشهور فقها ،تضمین ضرر توسط یکی
از شرکا بهصورت شرط فعل اشکالی ندارد (نظرپور و صادقی فدکی.)۱0۳ :۱۳۸۹ ،

البته در مقابل این نظر گفته شده است که اگر عامل ضامنِ خسارت (به اصل سرمایه) شود ،روح این کار به قرض بازخواهد گشت؛

زیرا کسیکه قرض میگیرد ،باید قرضش را ادا کند ولو متضرر شده باشد .لذا ،شرط ضمان معامله را از شراکت خارج و آن را وارد قرض
میکند؛ اما شکل صحیح این شرط به این صورت است که آن را بهصورت شرط فعل ذکر کنند؛ یعنی شرط کنند شریک از مال خودش به

شریک دیگر هدیه (هبه) کند .بهعبارتی اگر شرط ،شرطِ هبه باشد و نه ضمان ،اشکالی ندارد .با فرض صحت این شرط باز ابهامی وجود

دارد؛ زیرا عقد شرکت ،خودْ عقدی جایز و بهتبعِ آن شروط ضمن آن نیز جایز است؛ اما به نظر مراجع اگر همین شرط فعل در ضمن عقد

صلحی بیاید ،صحیح خواهد شد (ر.ک .موسوی جزایری .)۱۳۹۴ ،الزم به ذکر است ضمانت وکیل از اصل سپرده در قالب شرط ضمن

عقد میتواند ید امانی وکیل را تخصیص بزند .مادٔه  ۴قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با بیان اینکه بانکها میتوانند اصل سپردههای
سرمایهگذاری مدتدار را تعهد و یا بیمه کنند ،بهنوعی این مطلب را تأیید کرده است.

نکتٔه دوم آنست که چنانچه منظور از تضمین سود ،ضمانت عملِ پرداخت سود (به هر مقداری که باشد) مدنظر قرار بگیرد ،یعنی بانک

فعلِ پرداخت را تضمین کرده است و نه نرخ سود را ،این نوعی تعهد به فعل است و اشکالی بدان وارد نیست؛ اما چالش مدنظر ضمانت

عملِ پرداخت سود نیست ،بلکه تضمین نرخ سود علیالحساب است که نیاز به تحلیل و دقت علمی دارد (قلیچ۱۳۹۸ ،الف ۶۲-۶۴ :و
موسویان و قلیچ.)۶۳5-۶۳۹ :۱۳۹۸ ،

۱۴۸

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
حال به اصل مسئله تضمین سود علیالحساب برمیگردیم .در مشروعیت تضمین سود علیالحساب توسط بانک (سپردهپذیر) نظرهایی

در موافقت و یا مخالفت ارائه شده است .در میان نظرهای موجود چنین به نظر میرسد که «شرط ضمن عقد وکالت» و استفاده از «قرارداد
صلح» جدیترین نظرها برای برپایی تضمین سود علیالحساب از جانب بانک بهعنوان وکیل سپردهگذاران سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
هستند .در ادامه به اختصار به این دو نظر پرداخته میشود (موسویان و قلیچ:)۶۴۲-۶۴5 :۱۳۹۸ ،
الف -شرط ضمن عقد وکالت

ازآنجاکه که بانک وکیل در بهکارگیری صحیح منابع سپردهگذاران (موکلین) است ،با تعیین سود تضمینشده بهنوعی ضمانتی بر حسن انجام
کار خود داده است و چنانچه سود قطعی کمتر از سود تضمینشده شود ،وکیل ملزم به جبران مابهالتفاوت از منابع خود خواهد بود؛ لذا این
تضمین میتواند در قالب «شرط ضمن قرارداد» قید شود و از این حیث سود تضمینشده دارای مشروعیت میشود .با توجه به قاعدٔه سلطه

و قاعدٔه شروط و عقالیی بودن شرط تعیین سود ،چنین شرطی با قواعد حقوق اسالم در تعارض نیست؛ زیرا طرفین قرارداد قصد تعیین
سود قابلِپیشبینی را کردهاند که چنین امری با توجه به قاعدٔه سلطه و شروط کامالً مجاز و مشروع است (باریکلو.)۱0۳ :۱۳۸7 ،

ایرادی که به این نظر وارد شده ،آن است که تضمین سود در قالب شرط ضمن عقد حاصل میشود ،درحالیکه صحت شروط ضمن

عقد نیازمند مقدماتی است .مادٔه  ۲۳۲قانون مدنی که برگرفته از قواعد فقه امامیه است ،بیان میدارد که «شروط مفصله ذیل باطل است

ولی مفسد عقد نیست -۱ :شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛  -۲شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و  -۳شرطی که نامشروع باشد».
همچنین مادٔه  ۲۳۳این قانون اذعان میدارد« :شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطالن عقد است -۱ :شرط خالف مقتضای عقد و -۲
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود»

طبق بند  ۱مادٔه  ۲۳۲قانون مدنی ،شرطی که انجام دادن آن غیرمقدور باشد ازجمله شروط باطل است که البته مفسد عقد نیست .ازاینرو

در نظام حقوقی ،در وکالت موسوم به وکالت تضمینی و تعهد به نتیجه ،وکیل صرفاً قادر است وصول حقالوکاله را مشروط به نتیجه قرار

دهد؛ یعنی اگر نتیجه در پروندٔه وکالت حاصل شد ،وکیل مستحق دریافت حقالوکاله میشود ،اما وکیل نمیتواند نتیجه را تضمین کند؛
بنابراین ،بانک نیز بهعنوان وکیل نمیتواند حصول سود معین را برای سپردهگذاران (موکلین) در شرط ضمن عقد وکالت تضمین کند؛ چراکه
با توجه به تحوالت و نوسانات اقتصادی ،این شرط میتواند مصداق شرط غیرمقدور باشد و نمیتوان تضمین سود را بر آن استوار کرد.

همچنین طبق بند  ۱مادٔه  ۲۳۳قانون مدنی ،شرطی که خالف مقتضای عقد باشد باطل و مبطل قرارداد است .این در حالیاست که شرط

تضمین سود در قالب «شرط ضمن قرارداد وکالت» مخالف مقتضای قرارداد وکالت است؛ چراکه احکام و لوازم شرعی و عرفی عقد وکالت
حکم جواز چنین قیدی مبنی بر کسب سود تضمینی برای سپردهگذار را در خود ندارد .به بیانی اقتضای عقد وکالت ،در تضمین نتیجه وکالت
نیست .همچنین این شرط میتواند مخالف مقتضای مشارکت هم باشد چراکه اقتضای مشارکت تضمین سود شراکت توسط شریک نیست؛

این در شرایطی است که بانک در استفاده از وجوه سپردهگذار در جایگاه شخص ثالث نیست ،بلکه با سهیم کردن منابع خود در بخش تخصیص
منابع و سرمایهگذاری مستقیم ،عمالً شریک سپردهگذاران است و به نوعی بانک به عنوان شریک ،درصدد تضمین سود سپردهگذار برمیآید.
ب -قرارداد صلح

نظر دیگر درخصوص سود تضمینشده مرتبط با عقد صلح است .بدین معنا که آسانترین راه مصالحه بر ابراء است ،یعنی طرفین در ازای
ردوبدل شدن مبلغی تحت عنوان سود تضمینشده مصالحه میکنند؛ به این شکل که در پایان با مشخص شدن سود قطعی ،بانک سودهایی

را که مازاد بر سود قطعی به سپردهگذار داده است ،پس نگیرد و در طرف مقابل ،سپردهگذار هم مازاد سود قطعی نسبتبه سود دریافتی را به
بانک تملیک کند .ازآنجاکه ازلحاظ فقهی قلمرو صلح مانند شروط محدود به عدم تحلیل حرام و عدم تحریم حالل است (حرانی۱۴00 ،

ق ،)۱7۲ :.این صلح در تأیید سود تضمینشده هم قابلِپذیرش شناخته شده است .در تبیین بهتر این نظر نیز میتوان گفت که اوالً این صلح
میتواند در پایان جریان سرمایهگذاری حتی درصورتیکه سود قطعی محاسبه نشده باشد ،انجام گیرد؛ بنابراین ،تضمینِ در ابتدا مقتضی تعهد
بانک در حاضر شدن برای صلح در انتهاست .دوم آنکه ،غالب فقهای شیعه انحصار قرارداد صلح را به باب منازعات نپذیرفتهاند و اعتقاد

بر آن دارند که با توجه به ماهیت مستقلی که این قرارداد دارد ،افزون بر موارد منازعه و اختالف ،در اموری هم که نزاعی در آن مطرح نیست،
قابلاستفاده و کاربرد است (نجفی۱۳۶۲ ،ش ،.ج ۲۱۱ :۲۶ .و موسوی خمینی ۱۴۱۶ ،ق ،.ج.)5۱۶ :۱ .
ِ

ایرادی که به این نظر وارد میشود آنست که بنا به نظر فقهی ،چنانچه سود قطعی بهنسبت مالالصلح که همان سود تضمینشده است،

مازاد فاحش داشته باشد ،دراینصورت ،سپردهگذار حق فسخ صلح را به استناد خیار غبن خواهد داشت؛ زیرا صلح منعقدشده معاملٔه تغابنی

است و در آن خیار غبن جاری است (طباطبایی ۱۴۲0 ،ق ،.ج .)۴۲ :۹ .از سوی دیگر ،اگر مالالصلح نسبتبه سود قطعی مازاد فاحش

داشت و بهعبارتی ،سود چندانی حاصل نیامده باشد ،دراینحال ،صلح منفسخ میشود و سپردهگذار باید سود دریافتی را به طرف دیگر
برگرداند؛ زیرا در معامالت معوض ،تحقق عوضین و وجود آن شرط صحت قرارداد است (شهیدی ،۱۳77 ،ج ۸۴ :۱ .و نائینی۱۴۲۱ ،
۱۴۹

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
ق ،.ج .)۹7 :۲ .در اینجا نیز سود که عوض مالالصلح است محقق نشده است و قرارداد باطل خواهد بود .درنتیجه با فسخ صلح ،وجهی

برای مالکیت سپردهگذار نسبتبه مالالصلح باقی نخواهد ماند (باریکلو .)۱0۸ :۱۳۸7 ،البته به این سخن میتوان چنین پاسخ داد که در
بحث سپردههای بانکی ،اگر تفاوتی هم بین سود علیالحساب با سود قطعی رخ دهد ،بهطورمعمول ،در حد چند درصد جزئی خواهد بود

و هیچوقت به حد غبن و نوبت به خیار غبن نمیرسد.

البته باید اشاره داشت که اینکه سپردهگذاران همیشه حاضر باشند مازاد سود نهایی نسبت به سود علیالحساب را که حق مسلم آنان است

با رضایت به بانک صلح کنند محل تامل است .در سوی مقابل هم وجود رضایت برای سهامداران بانک در صلح پرداخت بیشتر از سود
قطعی به سپردهگذاران هم قابل اطمینان نیست .همچنین پذیرش مشروعیت عقد صلح و بکارگیری آن نباید توجیهکننده ایرادهای وارد بر

عوامل برهمزننده ساختار و اقتضای عقد باشد .به عبارتی نمیتوان بدون مالحظات مبنایی عقد پایه ،به سهولت و شدت در همه جا از عقد
صلح استفاده نمود .حفظ روح بانکداری اسالمی و پرهیز از مشابهت با بانکداری متعارف و ربوی وظیفهای است که باید در تمام

سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا مورد مالحظه و مداقه قرار بگیرد.

شایان ذکر است غیر از دو نظر محوری فوق یک نظر دیگر ،خروج ماهیت سپردههای سرمایهگذاری مدتدار از حیطٔه وکالت و شراکت

و تعریف آن تحت موضوع مادٔه  ۱0قانون مدنی است تا بتوان تضمین سود را در ذیل آن بدون محدودیتهای پیشگفته پذیرفت .بر اساس
این نظر ،ازآنجاکه در قرارداد سپردههای سرمایهگذاری عقود و تعهدات گوناگونی وجود دارد ،این قرارداد از مصادیق قراردادهای مادٔه ۱0

قانون مدنی است .بر اساس این مادهقانونی« ،قراردادهای خصوصی برای کسانی که آن را منعقد کردهاند ،درصورتیکه مخالف صریح قانون

نباشد ،نافذ است».؛ در بررسی و تحلیل این نظر باید گفت ،تعریف قراردادهایی که مشابهی خاص میان عقود متداول ندارد ،بنا بهشرط
مذکور ،بالاشکال است؛ اما قانون عملیات بانکی بدون ربا که از مجرای شورای نگهبان نیز گذشته است ،ذیل مادٔه سوم خود از وکالت برای

این سپردهها نام آورده است و اشارهای به مادٔه  ۱0قانون مدنی نداشته است .بههرتقدیر به نظر میرسد ،چنانچه بتوانیم ذیل راهکار پیشنهادی

استفاده از این سپردهها و چالش تضمین نرخ سود آن را بهنحو شرعی تبیین و مرتفع کنیم ،نوبت به استفاده از مادٔه  ۱0قانون مدنی نخواهد
رسید (موسویان و قلیچ.)۶۴5 :۱۳۹۸ ،

در مجموع باید چنین بیان داشت که بر اساس مباحث مطرح شده ،تضمین سود علیالحساب توسط بانک که هم جایگاه وکیل را در

قابلتردید است؛ بنابراین ،نمیتوان تضمین سود علیالحساب در قالب شرط ضمن عقد
ِ
اختیار دارد و هم جایگاه شریک را ،تاحدزیادی

وکالت و یا بهواسطٔه صلح را بدون هیچ مانعی دانست.

 ۲.۴چالشهای حسابداری و اقتصادی

یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی سود علیالحساب به محاسبه و پرداخت مابهالتفاوت سود قطعی نسبت به سود علیالحساب و

اطالعرسانی آن به سپردهگذاران برمیگردد .رئیس کل بانک مرکزی در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسالمی (شهریور  )۱۳۹۳اعالم
کرد« :امسال برای اولین بار اعالم شده است که شرط برگزاری مجمع بانک این است که حسابرس مستقل محاسبه سود قطعی را تأیید کند».

این موضوعی است که اهتمام و جدیت بانک مرکزی را بر مسئله محاسبه و پرداخت مابهالتفاوت سود قطعی از علیالحساب در شبکه بانکی
نشان میدهد.
اما در نحوه محاسبه سود علیالحساب باید یادآور شد که شورای پول و اعتبار در مصوبه  ۲0آذر  ،۱۳۹7مبنای محاسبه سود سپردههای

سرمایهگذاری کوتاهمدت را از حالت «روزشمار» به «ماهشمار» تغییر داده است .طبق این مصوبه ،بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

کشور از ابتدای بهمن سال  ۱۳۹7مبنای محاسبه سود سپردههای کوتاهمدت عادی را از «حداقل مانده حساب در روز» به «حداقل ماندٔه

حساب در ماه» تغییر دادند .کارشناسان مهمترین دالیل این اقدام را تالش نظام بانکی برای افت سرعت و حجم مبادالت نقدی ،تقلیل
اقدامات سوداگرانه و سفتهبازانه ،کنترل بیشتر پولشویی ،کاهش جریان ایجاد سود موهومی و خلق نقدینگی نامولد و در نتیجه ایجاد

بسترهای تورمزا ،تقلیل سطح ناترازی شبکه بانکی و کاهش هزینه تامین مالی عنوان کردهاند.

براین اساس چنانچه یک سپردهگذار از ابتدای ماه تا روز بیست و نهم آن ماه ،بهطور مثال مبلغ  ۱00میلیون تومان در حساب سپرده
کوتاهمدت خود نگه دارد اما در روز آخر ماه ۹۹ ،میلیون تومان آن را برای صرفا یک روز از حساب خود برداشت کند و فردای آن روز ،آن را
به حساب برگرداند ،مبنای محاسبه سود علیالحساب آن ماه برای آن حساب سپرده ،فقط  ۱میلیون تومان قرار میگیرد؛ ازاینرو بهنظر میآید

موسسات مالی سپردهپذیر در مجموع نسبت به قبل سود کمتری را در قالب سود علیالحساب به سپردهگذاران پرداخت نمایند .البته این به

آن معنا نیست که همه این دسته از موسسات در این بازه زمانی ،سودی فراتر از سهم پرداختی به سپردهگذاران کسب کرده و آن را نزد خود

نگه داشتهاند .بلکه چه بسا برخی بانکها نه تنها سود قطعی مازادی نسبت به سود علیالحساب پرداختی کسب نمیکنند بلکه ممکن است
به ضرر سهامداران خود وجهی معادل مازاد سود پرداختی از سود قطعی را به سپردهگذاران هبه نمایند .زیرا از جنبه حسابداری ،چنانچه سود
۱50

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
قطعی به دست آمده در انتهای دوره مالی ،پایینتر از سود علیالحساب پرداختی به سپردهگذاران باشد ،بانک باید مابهالتفاوت ایجاد شده

(مازاد پرداختی به سپردهگذاران) را به ایشان هبه کند.
موضوع دیگر در این حوزه به پاسخدهی به پرسشهایی از این جنس معطوف است که در پایان سال مالی میزان حسابداری شده «سود
قطعی و نهایی» سپردههای کوتاهمدت سپردهگذاران چه مقدار شده است؟ میزان مابهالتفاوت سود قطعی و نهایی نسبت به سود علیالحساب

پرداختی چه میزان شده است؟ اگر این مابهالتفاوت مثبت شده (یعنی سود قطعی باالتر از سود علیالحساب شده باشد) ،این سهم چه زمانی

به سپردهگذاران پرداخت شده یا خواهد شد؟ این در شرایطی است که بنا به قرائن و شواهد موجود ،سطح اطالعات غالب سپردهگذاران
نسبت به نکات فوق زیاد نیست ،و از آنجاکه سپردهگذاران موکل و اصیل در فرآیند وکالتپذیری بانک در سرمایهگذاری و تخصیص منابع
تجهیز شده هستند ،فقدان اطالع آنان از این مسائل میتواند به ایجاد چالش و خدشهدار شدن قاعده وکالت در جریان فعالیت بانکی منتهی
شود (قلیچ۱۳۹۸ ،ب.)۱ :

مسئله دیگر آنکه چنانچه در یک دوره منابع بانک صرف یکی از انواع عقود شود( ،با فرض مساوی بودن کل سودهای سالهای آتی) بنا

به ماهیت مختلف عقود ،نتایج کامال متفاوتی حاصل میشود .به عنوان مثال اعطای تسهیالت در قالب فروش اقساطی سود دوره اول

(اولیه) را خیلی بیشتر از اعطای تسهیالت در قالب مشارکت مدنی نشان میدهد و برعکس در سالهای آخر سود خیلی کمتری در مقایسه

با مشارکت مدنی انعکاس میکند .این موضوع خود یکی دیگر از ایرادات به حسابداری بانکها در موضوع محاسبه تفاوت سود علیالحساب

و سود قطعی است.

موضوع قابل بحث دیگر تفکیک درآمدهای مشاع از غیرمشاع است .تعریف درآمدهای مشاع به صورت کلی ارائه شده اما در مواردی

تفکیک این درآمدها با ابهام روبهرو است .از جمله موارد بحثانگیز ،ذخیره مطالبات مشکوکالوصول تسهیالت است .طبق نظر کلی این

هزینه مربوط به بانک و کارایی بانک بوده و با توجه به حقالوکاله سهم بانک این هزینه مربوط به بانک شده و نباید از درآمدهای مشاع کسر
شود .اما در خ صوص درآمد وجه التزام ،بدیهی ا ست این درآمد نا شی از ت سهیالتی بود که سرر سید گذ شته یا معوق بودهاند و با صرف
هزینه از طرف بانک و صول شده و جزو درآمد بانک تلقی می شود یعنی چنانچه ما قبول کنیم هزینه مطالبات م شکوکالو صول جزو هزینه
بانک اسـت .درآمد وجه التزام نیز جزو درآمد بانک خواهد بود و یا چنانچه بپذیریم جزو مشـاعات اسـت هر دو (درآمد وجه التزام و هزینه

مطالبات م شکوکالو صول) باید با هم در نظر گرفته شوند .این در حالیا ست که در صورتهای مالی بانکها که وحدت رویه نیز ندارد به

طور کلی وجه التزام جزو مشاعات و هزینه مطالبات مشکوکالوصول جزو هزینههای بانک طبقهبندی می شود .بحث دیگر درآمدهای ارزی
است که جزو مشاعات محاسبه نشده و «تفاوت سود قطعی و علیالحساب» به سپردههای ارزی تعلق نمیگیرد (ضرغامی.)۱ :۱۳۸۶ ،

مو ضوع دیگر به ف شار پرداخت سود ت ضمینی سپرده به ترازنامه بانکی در شرایط خاص اقت صادی ا شاره دارد .آنگونه که بیان شد چنانچه

ســود قطعی حاصــل از بکارگیری وجوه ســپردهگذاران در انتهای دوره مالی کمتر از ســود علیالحســاب پرداختی بانک به ســپرده گذاران باشــد،

بانک مجبور اســـت کســـری پدید آمده را در ترازنامه خود تحمل کند و مابهالتفاوت پرداختی را به ســـپردهگذاران هبه نماید .در شـــرایط رکود
اقتصادی ،نکول تسهیالت ،بار شدن تسهیالت تکلیفی کالن به بانکها از سوی دولت ،عدم تقاضای مناسب برای اخذ تسهیالت به دالیلی
همچون باال بودن نرخ سود ت سهیالت و مواردی از این دست این امکان وجود دارد که بانک نتواند بی شتر و یا حتی معادل سود علیالح ساب

پرداختیِ طی دوره به سپردهگذاران ،از منابع وکالتی کسب سود قطعی نماید؛ بدیهی است با توجه به تعهد بانک به پرداخت سود علیالحساب
(تضمینی) این عامل موجب فشار به ترازنامه بانک ،بروز ناترازی و ریسکهای اعتباری در شبکه بانکی کشور خواهد شد.
افزون بر این نگاه خرد ،در یک نگاه اقتصــــاد کالن امکان افزایش نرخ رشــــد حجم نقدینگی و خلق پول درونی افزون بر نرخ رشــــد
اقت صادی و درآمدزایی بخش واقعی اقت صاد وجود خواهد دا شت .با پرداخت مکرر سود علیالح ساب بدون ایجاد تعادل بین این سود و

ســود قطعی منابع وکالتی ،موتور خلق پول بانکی جریانی عظیم از خلق نقدینگی را ایجاد میســازد که عوارض منفی آن بر متغیرهای کالن

اقت صادی غیرقابل انکار ا ست؛ این مو ضوع لزوم شناور سازی نرخ سود سپردهها بر ا ساس بانکداری بدون ربا در را ستای کاهش ری سک

نظام بانکی در برابر نوسانات اقتصاد کالن و پررنگ شدن پرداخت مابهالتفاوت سود قطعی و علیالحساب را پس از تعیین سود قطعی در
پایان دوره مالی و انجام حســابرســی نشــان میدهد (بدری و زمانزاده .)۶۴۸ :۱۳۹۶ ،این در حالی اســت که همواره در ادبیات بانکداری
بدون ربا و اســالمی بر پیوند و همحرکتی بخش پولی و بخش واقعی اقتصــاد توصــیه و تاکید شــده اســت و شــکاف بین این دو برهم زننده
قواعد نظام بانکداری اسالمی و ایجاد مانع در مسیر دستیابی به اهداف مدنظر این نظام قلمداد میشود.

از اینرو مشخص میشود که تضمین پرداخت سود علیالحساب از حیث حسابداری و اقتصادی نیز میتواند با چالشهایی همراه باشد.

۱5۱

تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد

 5تجربه سایر کشورها

بانکداری اسالمی سراسری در سودان :در بانکهای اسالمی سودان ،تجهیز سپرده مشتریان از سه مسیر حسابهای جاری ،حسابهای
پسانداز و حسابهای سرمایهگذاری است .دو حساب اول براساس عقد قرض و حسابهای سرمایهگذاری براساس عقد مضاربه است

(حسن ۴ :۲00۴ ،۱به نقل از موسویان و میثمی.)۱7۴ :۱۳۹5 ،

بانک اسالمی اردن :بانک اسالمی اردن سپردهها را در دو نوع متمایز حسابهای امانی و حسابهای سرمایهگذاری جذب میکند .در
حسابهای امانی ،هیچ شرطی نسبت به برداشت از حساب و یا سپردهگذاری وجود ندارد و مبالغ این سپردهها به عنوان منابع بانک محسوب
میشود و بانک پرداخت این مبالغ را تضمین میکند و سود و زیان حاصل از به کارگیری این وجوه به بانک برمیگردد .از این رو ،عنوان

قابل انطباق بر این سپردهها عنوان «قرض» است .اما حسابهای سرمایهگذاری بانک اسالمی اردن به دو نوع تقسیم میشود :الف) حساب

سرمایهگذاری خاص :صاحب این حساب به بانک وکالت میدهد تا وجوه آن را تنها در طرح خاص و یا هدفی ویژه به کار گیرد .بر این
اساس ،سهمی از خالص سود آن طرح عاید بانک میشود و زیانهایی که بدون کوتاهی یا تخلف بانک از شرایط حاصل شود ،به عهده
بانک نخواهد بود .بر اساس نسبتهای اعالم شده از سوی شورای اداری بانک ،خالص سود حاصل از به کارگیری این سپردهها به نسبتهای

 75و  ۲5درصد به ترتیب میان سپردهگذاران و بانک تقسیم میشود .ب) حساب سرمایه گذاری مشترک :در این حساب ،بانک سپردههای
افرادی را که مایل به شرکت در تامین مالیها و سرمایهگذاریهای منظم ،متعدد و مستمر بانک باشند ،میپذیرد .بر این اساس ،نسبت معینی
از خالص سودهای حاصل در هر سال عاید این سپردهها میشود .بانک این سپردهها را بر اساس نوعی «مضاربه» به کار میگیرد .در این
روش ،بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک ،وجوه صاحبان سرمایه را تحت عنوان «مضاربه» پذیرفته و پس از مخلوط کردن آن ها با یکدیگر

(و احیانا با منابع خود) ،به دیگران مضاربه میدهد.

از ویژگیهای خاصی که در بانک اسالمی کشور اردن مشهود است ،میتوان به عدم پرداخت سود قطعی به سپردهها یاد کرد .در بانک
اسالمی اردن پرداخت سود به صورت مشاع است و در پایان سال (مالی) با حسابرسی صورت گرفته این سود به شکل دقیق و جز به جز به

حساب سپردهگذاران واریز میشود (توکلی.)7۹-۸۱ :۱۳۸0 ،

بانک الراجحی عربستان :بانک الراجحی کشور عربستان سعودی به عنوان یکی از سودآورترین بانکهای جهان اسالم شناخته می شود

و کامالً منطبق بر شریعت عمل میکند (کیماسی و همکاران.)۱۹0 :۱۳۹۴ ،
بانک الراجحی به شیوههای مختلفی به تجهیز منابع میپردازد که اولین آن حساب جاری است و در دو نوع ارائه میشود؛ نوع اول این

حساب ،بر اساس عقد شرعی قرض بدون بهره افتتاح شده و خدمات چک ،کارت بدهی و غیره روی آن ارائه میشود .نوع دوم حساب

جاری در این بانک« ،حساب جاری مضاربه» است که در عین اینکه کارکردهای حساب جاری را دارد ،سود مشخصی نیز به دارنده آن

پرداخت میشود .حساب پسانداز در بانک الراجحی به سه صورت ارائه میشود که نوع اول بدون سود ،نوع دوم سودده و نوع سوم با
قرعهکشی است .نوع اول بر اساس قرض بدون بهره شکل میگیرد و نام آن «حساب پسانداز قرض» است .نوع دوم که سود دارد ،بر اساس
مضاربه ارائه شده و نام آن «حساب پسانداز مضاربه» است .نوع سوم حساب پسانداز که «حساب پسانداز زمزم» نام دارد ،بر اساس عقد

قرض شکل میگیرد؛ اما به برخی از دارندگان این حساب امتیازاتی (با توجه به مبلغ و مدت سپردهگذاری) داده شده و طبق این امتیازات و

بر اساس قرعهکشی در فواصل زمانی معلوم ،جایزه مشخصی (که هزینه انجام سفر حج واجب و عمره است) به سپردهگذاران منتخب اعطا

میشود .البته پرداخت جایزه در قرارداد شرط نشده و اختیاری است.

حسابهای سرمایهگذاری سودده ،آخرین نوع سپردهگذاری در بانک الراجحی را شکل میدهد که به دو شیوه ارائه میشود .در روش اول

که «حساب وکالت جهت سرمایهگذاری» نام دارد ،سپردهگذار به بانک اجازه میدهد به عنوان وکیل عمل کند و سپرده را در فعالیتهای

سودده اقتصادی به کار برد .در روش دوم که «حساب سرمایهگذاری دارای زمان مشخص» نامیده میشود ،شرایط مشابه شیوه اول است با
این تفاوت که بازه زمانیای که فرد تعهد دارد در آن از سپرده برداشت نکند ،از ابتدا مشخص است .به عبارت دیگر ،این سپردهها ماهیت

بلندمدتتری نسبت به نوع اول دارند و طبعاً سود بیشتری نیز به همراه خواهند داشت .در این نوع سپردهها «نرخ سود انتظاری» به

سپردهگذاران اعالم میشود (موسویان و میثمی.)۱77 :۱۳۹5 ،

حضور همزمان دو نظام بانکداری اسالمی و متعارف در کنار یکدیگر و ایجاد حساسیت در مشتریان به مسئله بانکداری منطبق بر

شریعت به توسعه بانکداری اسالمی در عربستان کمک کرده است .همچنین رشد تأمین مالی از طریق اتکا به عقد مرابحه (با وجود تنوع

عقود پایین در بانکهای سعودی ) و افتتاح حسابهای سرمایهگذاری مشارکت در سود ،در گسترش داراییهای منطبق بر شریعت بانکهای
سعودی نقش داشته است (کیماسی و همکاران.)۱۹0 :۱۳۹۴ ،

Hassan

۱5۲

1

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
سازمان پولی عربستان سعودی( ۱ساما) مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر مؤسسات اسالمی و غیراسالمی را به طور همزمان و تحت

یک قانون واحد برعهده دارد .برخالف مالزی ،هیچگونه هیئت فقهی مرکزی مستقلی در ساختار ساما برای نظارت بر بانکها و مؤسسات
اسالمی وجود ندارد .در واقع ساما ،بررسی و انطباق فعالیتهای مؤسسات مالی را از دیدگاه تطابق با شریعت به خود آنها واگذار کرده
است .هدف از اتخاذ این رویکرد ،دادن نوعی آزادی عمل به بانکها و ایجاد نوعی رقابت در ارائه رویکردها و ابزارهای منطبق با شریعت

اسالمی عنوان شده است .لیکن دادن این آزادی عمل و خودگردان بودن هیئت های فقهی در بانکهای عربستان سعودی ،منجر به آرا و

عقاید متفاوت در میان اعضای هیئت های فقهی بانکهای مختلف شده است .انعطاف ساما در مورد خودتنظیمی مؤسسات مالی اسالمی
به قوانین کنترل بانکداری که توسط حکم سلطنتی تأیید شده ،برمیگردد .این قانون کامالً در مورد مسئله سود سکوت کرده است (سعید،

 ۱۹۹۶به نقل از کیماسی و همکاران.)۱7۶ :۱۳۹۴ ،

بانک میزان پاکستان :در این بانک انواع سپردههای بانکی را به مشتریان ارائه میدهد .حساب جاری در این بانک بر اساس عقد «قرض

بدون بهره» ارائه میشود و بانک مالک موقت سپردهها میشود .اما حساب پسانداز بر اساس عقد «مضاربه» ارائه میشود و بانک به

دارندگان این حساب سود معمولی میپردازد .در این بانک نیز حساب پسانداز ویژهای با عنوان «حساب لبیک» ارائه میشود که حسابی
بلندمدت بوده و دارنده آن عالوه بر اینکه از سود ماهانه برخوردار میشود ،از خدمات مرتبط با فراهم کردن زمینه انجام سفر حج واجب یا

عمره که توسط بانک عرضه میشود ،نیز بهره میبرد .حسابهای سرمایهگذاری نیز در این بانک در افقهای زمانی مختلف و براساس عقد
مضاربه ارائه میشود .در واقع در تمامی حسابهای مضاربهای ،نرخ سود انتظاری نیز از ابتدا به مشتریان اعالم میشود .عالوهبراین ،در

این بانک «اوراق مضاربه ماهانه» نیز ارائه شده که کارکردی مشابه گواهی سپرده در بانکداری متعارف دارد و برای افقهای زمانی کوتاهمدت
مانند یک تا سه ماه به کار میرود (فرد خریدار این اوراق دقیقاً مانند کسی است که سپردهگذاری کوتاهمدت کرده است) (موسویان و میثمی،

.)۱۸۳ :۱۳۹5

بانک اسالمی برهاد مالزی :در این بانک به شیوههای مختلفی به تجهیز منابع میپردازد که اولین آن حساب جاری است .این حساب با
استفاده از عقد «ودیعه» ارائه میشود .بدین معنا که سپردهگذار منابع خود را به امانت نزد بانک میگذارد و البته اجازه استفاده از آن را در
فعالیتهای سودده اقتصادی نیز به بانک میدهد .هر چند سودی به این حساب داده نمیشود اما عالوه بر خدمت چک امتیازاتی به دارنده

آن تعلق میگیرد؛ گونه دوم سپرده در این بانک ،حسابهای پسانداز بوده که سه نوع آن بر اساس عقد مضاربه و یک نوع آن بر اساس عقد

ودیعه ارائه میشود .نوع اول بدین صورت است که سپردهگذار منابع خود را بر اساس مضاربه به بانک میسپارد و بانک با انجام فعالیتهای
مشروع اقتصادی به سود دست مییابد که بر اساس نسبت توافقشده با مشتری ،بین بانک و مشتریان تقسیم میشود (در این حساب مشتری

حق برداشت لحظهای دارد ،پرداخت سود ماهانه است و نرخ سود انتظاری نیز اعالم میشود) .نوع دوم حساب پسانداز مضاربهای ،عالوه

بر سود دارای جایزه (بر اساس قرعهکشی) نیز هست .البته در این نوع الزم است مشتری برای مدت مشخصی (مثالً یک ماه) از حساب

برداشت نکند .نوع سوم این حساب تحت عنوان «حساب لبیک» ارائه میشود .این حساب که بر اساس عقد مضاربه ارائه میشود ،به دارنده

خود عالوه بر سود ،این امکان را میدهد که از جایزه سفر حج تمتع و عمره (که بر اساس قرعهکشی ارائه میشود) نیز برخوردار شود .نوع
آخر «حساب پسانداز ودیعه» نام دارد؛ که به دارنده آن سودی پرداخت نمیشود و منابع صرفاً به عنوان امانت نزد بانک باقی میماند .گونه

آخر سپردهها ،سپردههای سرمایهگذاری هستند که بر اساس عقد مضاربه ارائه میشود و دارای دو نوع هستند .نوع اول آن با عنوان «حساب
سرمایهگذاری عمومی» ارائه شده و دارنده آن بر اساس نرخهای مورد توافق ،به صورت ماهیانه از سود مضاربه برخوردار میشود .نوع دوم
این حساب با عنوان «حساب سرمایهگذاری سکینه» ارائه میشود و بیشتر مخصوص بازنشستگان است .در این نوع حساب (که سپردهگذار

برای بازه زمانی طوالنیتری حق برداشت ندارد) عالوه بر نرخ سود و خدمات ،امکان استفاده از تسهیالت مالی مشخصی نیز برای سپردهگذار

وجود خواهد داشت (موسویان و میثمی.)۱۸0-۱۸۱ :۱۳۹5 ،

الزم به اشاره است که در بانکداری اسالمی در کشور مالزی در حساب سرمایهگذاری عمومی ،در صورت بروز ضرر و زیان ،سپردهگذاران

ناگزیر از پذیرش تمامی آن خواهند بود مگر آنکه زیان حاصل ،ناشی از غفلت یا سوء مدیریت بانک باشد .همچنین در این بانکداری،

حسابی تحت عنوان حساب سرمایهگذاری خاص نیز وجود دارد .ویژگی این حساب از نظر عمل و نوع عقد مبنا ،همانند حساب
سرمایهگذاری عمومی است با این تفاوت که سپردهگذاران قادرند تا سرمایهگذاری وجوهشان را در پروژهای معین یا بخش اقتصادی خاص
مشخص نمایند .نرخهای سود برای انواع مختلف سپردهها براساس سود تحققیافته تعیین میشود .پس از تعیین این نرخ و اعالم آن ،هر

شعبه نسبت به محاسبه سود سپردهگذارانش اقدام میکند (محرابی.)۴۳ :۱۳۹۱ ،

)Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA
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تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالشهای اقتصاد
بانک اسالمی بریتانیا :در این بانک حساب جاری بر اساس عقد قرض ارائه میشود؛ اما حسابهای پسانداز (که دارای انواع مختلفی

است) بر اساس عقد مضاربه با سود انتظاری و حسابهای سرمایهگذاری (که دارای انواع مختلفی است) بنا بر عقد «وکالت» ارائه
میشوند .در واقع در حسابهای سرمایهگذاری ،سپردهگذاران بانک را وکیل خود میکنند تا در فعالیتهای مشروع اقتصادی مشغول شوند

و سود مناسبی به وجود آورند .نکته مهم در شیوههای سپردهپذیری این بانک آن است که نه اصل سپردههای پسانداز یا سرمایهگذاری و نه
سود آنها توسط بانک تضمین حقوقی نمیشود (در قرارداد تضمین وجود ندارد)؛ اما بانک هنگام افتتاح حساب به مشتریان اعالم میدارد

که در چند سال اخیر همواره سود واقعی (که در پایان سال مالی محاسبه میشود) از سود انتظاری اعالمشده در ابتدا بیشتر بوده است.
عالوه بر این تمامی سپردهها تا سقف مشخصی بیمه میشوند (موسویان و میثمی.)۱۸۸-۱۸۹ :۱۳۹5 ،
جمعبندی مرور تجربه بانکداری اسالمی در کشورهای جهان نشان میدهد که پرداخت سود علیالحساب به ندرت در سایر کشورهای

اسالمی اتفاق میافتد .در این بانکها ،هیچ تضمینی از سمت بانک برای بازگرداندن سود (و حتی اصل) سپردهها وجود ندارند و مشتریان

صرفاً از روی اعتمادی که به بانک دارند و با توجه به سوابق مثبت بانک در پرداخت سود ،نسبت به افتتاح حساب اقدام میکنند .همچنین

براساس این تجارب ،در اکثر بانکهای اسالمی کشورها استفاده از عقد مضاربه در تجهیز منابع بانکی نقش پررنگی دارد ،که در آن چیزی
به نام تضمین اصل یا سود سپرده وجود ندارد .به طور مشخص در قراردادها تاکید میشود که اگر بانک با زیان مواجه شود ،سپردهگذاران
در زیان شریک هستند .البته به طور معمول بسیار به ندرت پیش میآید بانک ضرر قابل توجهی کند و لذا سپردهگذاران با توجه به سابقه

بانک در پرداخت بهموقع سود ،به بانک اطمینان میکنند؛ هر چند تضمین حقوقی و قانونی در این رابطه وجود ندارد (موسویان و میثمی،

 .)۱۸5 :۱۳۹5پس به عبارتی میتوان چنین برداشت نمود که سود علیالحساب در بانکداری کشورهای اسالمی کامال ناشناخته است
(رضوی ۱ :۱۳۹7 ،و مصباحیمقدم.)۱ :۱۳۹۶ ،

 ۶راهکارهای جایگزینِ استفاده از سود علیالحساب

با توجه به چالشهای فقهی ،حقوقی و اقتصادی بهکارگیری سود علیالحساب در تجهیز وکالتی منابع بانکی و نیز عدم اقبال بانکداری
اسالمی در سایر کشورها به استفاده از این نوع سود در قالب سود تضمینی ،خوب است متناسب با وضعیت نظام بانکی کشور ،به راهکارهای

جایگزینِ استفاده از سود علیالحساب پرداخته شود .در ادامه دو مورد از مهمترین این راهکارها بیان شده است:

 ۱.۶راهکار تضمین شخص ثالث

یکی از راهکارها تضمین سود حداقلی توسط نهادی غیر از بانک بهعنوان شخص ثالث و مستقل از بانک است .به این بیان که شخص ثالثی
مانند شرکتهای بیمه یا صندوقی موسوم به «صندوق تضمین سود سپردهها» عهدهدار تضمین سود برای سپردهگذاران شود ،در این حالت،
تضمین شخص ثالث خللی به نقش وکالت بانک وارد نمیسازد و ازلحاظ فقهی کامالً مشروع و صحیح است.

نکتٔه دیگر آنکه در استفاده از راهکار تضمین شخص ثالث ،برنامهریزی باید بهنحوی باشد که پذیرش این تضمین به کاهش انگیزه و

تالش بانک در اجرای صحیح سرمایهگذاری در بهکارگیری وجوه وکالتی منجر نشود .اجرای حمایتهای تشویقی در زمینههای مختلف اعم
از کاهش نرخ ذخیرٔه قانونی و کاهش تسهیالت تکلیفی از سمت دولت میتواند در این مسیر راهگشا باشد .البته پیادهسازی این راهکار
مستلزم هزینههایی همچون هزینٔه ضمانت و بیمه است که میتواند بین سپردهگذار و بانک توزیع شود .با توجه به حمل بار هزینهای در این
روش ،استفاده از راهکار دوم بیشتر توصیه میشود.

 ۲.۶راهکار تفکیک محل مصرف سپردهها

۱

راهکار «تفکیک محل مصرف سپردهها» براساس پیشنهاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در جلسات شورای فقهی بانک مرکزی
طرح و مبتنی بر نقطهنظرات اعضای حاضر در این شورا تکمیل و نهایی شده و در نهایت در جلسه مورخ  ۱۳اسفند  ۱۳۹۹شورای فقهی

بانک مرکزی به تصویب رسیده است.

در این راهکار ،هدف حذف سود علیالحساب و اعطای سود از طریق «تفکیک محل مصرف سپردهها» با استفاده از ظرفیت عقود

بانکی است .به این بیان که ازجمله ظرفیتهای عقود شرعی ،دستهبندی این عقود به دو دستٔه «عقود با بازده معین» و «عقود با بازده متغیر»

است .۲این راهکار میکوشد با لحاظ کردن قواعد وکالت بانکی و با تفکیک سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بر اساس تفکیک محل
 ۱نسخٔه مقدماتی این راهکار در مقالٔه (موسویان )۱۳۸۳ ،طرح شده و در برخی مطالعات دیگر ازجمله مقاله (سیفلو ۱۳۸۹ ،و موسویان و قلیچ )۱۳۹۸ ،بسط داده شده
است.

 ۲کلیٔه عقود مشارکتی دارای نرخ بازده متغیر است؛ اما در عقود مبادلهای برخی عقود مانند اجاره و خرید دین از بازده معین و برخی دیگر مانند عقد سلف از نرخ بازده
متغیر برخوردار هستند.

۱5۴

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
مصرف ،پاسخگوی هر دو طیف سپردهگذاران ریسکگریز و ریسکپذیر به شرح ذیل باشد .شایان ذکر است ،نظام بانکی میتواند در کنار

این دو دسته سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ،همانند سابق ،از سپردههای جاری و پسانداز قرضالحسنه نیز استفاده کند.
الف -سپردٔه سرمایهگذاری نوع اول

ســپردٔه ســرمایهگذاری مدتدار نوع اول به ســپردهگذاران ریســکگریز اختصــاص دارد .در این ســپرده ،افراد به بانک وکالت میدهند که از

جانب آنها وجوه سپرده را منح صراً از طریق «عقود با بازده معین» همچون فروش اق ساطی ،مرابحه ،اجاره به شرط تملیک ،ا ست صناع ،و

خرید دین (با تاکید بر مرابحه) به جریان اندازد تا بازه سودی مشخص برای آنان بهدست آورد.
در این فرض ،بانک هرساله با مطالعٔه کشش بازار دربارٔه نرخ نسیه ،نرخ تنزیل ،اجاره ،و ظرفیت معامله نرخی معین را برای هریک از
تسهیالت اعطایی از طریق معامالت نسیه ،اجاره بهشرط تملیک ،خرید دین ،و غیره اعالم میکند؛ سپس با توجه به توان مدیریتی خود و

هزینههایی همچون حقالوکاله بانکی و لحاظ انواع ریسکهای موجود بانکی اعم از ریسک نکول تسهیالت« ،بازهای از نرخ سود» را تعیین
و به سپردهگذاران اعالم میدارد.

الزم به ذکر است ،در نظام بانکی از قاعدٔه استخر منابع استفاده میشود و بهمحض جذب سپرده و ورود منابع به استخر ،فرایند تخصیص

قابلاعتنا بین تجهیز و تخصیص منابع که موجب تغییر نرخ بازار با نرخ پیشبینی شده شود،
ِ
صورت میپذیرد .ازاینرو ،زمان و فاصلهای

وجود نخواهد داشت.

ب -سپردٔه سرمایهگذاری نوع دوم

ســپردٔه ســرمایهگذاری مدتدار نوع دوم به ســپردهگذاران ریســکپذیر اختصــاص دارد .در این ســپرده ،افراد به بانک وکالت میدهند که از

جانب آنها وجوه ســپرده را از طریق «عقود با بازده متغیر» همچون مشــارکت (مدنی و حقوقی) و مضــاربه (و یا ترکیبی از «عقود با بازده
معین» و «عقود با بازده متغیر») به جریان بیاندازد و ســود حاصــل در انتهای کار را به نســبت ســهم و ماندگاری منابع افراد بین آنها توزیع

کند .ازآنجاکه در عقود با بازده متغیر امکان بهدست آمدن حصول سود باالتر و یا پایینتر از سود سپردٔه نوع اول وجود دارد ،سپردهگذاران
در این نوع سپرده پذیرای ریسک میشوند.
با این راهکار سود علیالحساب از نظام بانکی حذف میشود و سود تحققیافته به سپردهگذاران پرداخت خواهد شد.
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در بانکداری بدون ربای ایران ،بانک به سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که مبتنی بر عقد وکالت است ،سود علیالحساب پرداخت میکند.
سود علیالحساب وجهی است که قبل از اتمام دورٔه مالی و قبل از حاصل آمدن و محاسبٔه سود قطعی از جانب بانک به صاحبان سپردههای

سرمایهگذاری پرداخت میشود .سود علیالحساب نوعی سود انتظاری است و جنبٔه قطعیت ندارد .بهبیاندیگر ،تعبیر علیالحساب بودن

سود بانک برای این منظور است که بانک صرفاً برحسب محاسبات و انتظارات خود نرخی مشخص را به سپردهگذاران اعالم کند تا امکان

برنامهریزی ،تصمیمگیری ،و انتخاب برای سپردهگذاران راحتتر فراهم آید.

گرچه اصل پرداخت سود علیالحساب به سپردهگذاران ،حداقل در قالب قرارداد قرض ،مشروع است اما بهکارگیری سود علیالحساب
در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با چالشهایی مواجه است .از مهمترین چالشهای حسابداری و اقتصادی این مسئله ،محاسبه سود

علیالحساب و قطعی و پرداخت مابهالتفاوت مثبت سود قطعی نسبت به سود علیالحساب (در صورت وجود) توسط شبکه بانکی و فشار
پرداخت سود تضمینی سپرده به ترازنامه بانکی در شرایط خاص اقتصادی و از مهمترین چالشهای فقهی و حقوقی این موضوع تضمین

سود علیالحساب توسط بانک برای سپردهگذاران سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است.
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در مجموع بررسیهای این گزارش نشان میدهد تضمین سود علیالحساب توسط بانک از حیث حسابداری  -اقتصادی و فقهی -

حقوقی نمیتواند بدون هیچ مانعی باشد.
در ادامه ،با تحلیل و بسط دو راهکار عملیاتی «تضمین شخص ثالث» و «تفکیک محل مصرف سپردهها» نشان داده شد تضمین سود

علیالحساب بهنحو مشروع امکانپذیر است که در این بین با توجه به جمیع شرایط ،راهکار «تفکیک محل مصرف سپردهها» راهکار برگزیده
میباشد که توسط شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه مورخ  ۱۳اسفند سال  ۱۳۹۹به تصویب رسیده است.
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