
 

از تحلیل ، و هادکررکا، ماهیته: بهرخ نرآپ سو
 یعتبا شرق نطباامنظر 

 گزارش سیاستی

 ۱۴۰۰ فروردین





 

 
  

 
 
  

 شناسنامٔه گزارش  MBRI-PR-9934گزارش:  کد

 یعتبا شرق نطباامنظر از تحلیل و  ،هادکررکا، ماهیته: بهرخ نرآپ سو عنوان گزارش سیاستی:

 رامین مجاب ،وهاب قلیچ نویسندگان:

 دکتر رسول خوانساری، دکتر مجید پیره، دکتر رضا بوستانی ناظران علمی:

  دکتر علی بهادر، زادهدکتر سید علی مدنی، دکتر کامران ندری مشاوران:

 

 

 
 

 .مدیریت ریسک، اقتصاد ایرانه، مالی اسالمی، بهرخ نرآپ سو واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 ۱۴۰۰ فروردین تاریخ انتشار گزارش:

 
 





 

 خالصه مدیریتی 
استت. انتظتارام متوتاوم نستبت بته تقییتر قیمتت  غیراسالمیریسک در یک اقتصاد  و پوشش ابزارهای مدیریت ازجملٔهبهره سوآپ نرخ 

اوراق قرضته وجتود  بهترٔ گیری عرضه و تقاضا در این بازار استت. اگتر انتظتار افتزایش نترخاوراق قرضه )دارایی پایه( نیروی اصلی شکل
معتین  قتراردادانعقتاد زمتان  کته در -شتناور وارد شتود و در ازای پرداختت نترخ ثابتت -برای-سوآپ ثابت قراردادتواند به میداشته باشد، 

های سودآوری و مدیریت ریسک نرخ بهره، انگیزه دریافت کند. طبیعتاً فارغ از انگیزٔ ،گیردنرخ متقیری که با گذر زمان شکل می - شودمی
 است. مٔوثری قراردادبازی نیز در ورود به چنین سوته

توانتد طتر  می میتان دو قتراردادبته ایتن معنتی کته شترای   ؛دارد OTCماهیتت  غیراستالمیسوآپ نرخ بهره در اقتصادهای  قرارداد
عبارم دیگتر، ایتن بته ؛عهتده دارد هتای درآمتدی را بترنقش محاسبام جریان صرفاًارزش دارایی پایه  ،قراردادسازی شود. در این شخصی

 شود کاربرد این ابزار در اقتصادهای متداول محدود باشد. این ویژگی باعث نمی ،د. البتهکنپیدا می فرضیارزش ماهیتی 
 غیراستالمی طوربهتره بتا چهتارچوبی کته بتهیران، امکان استواده از سوآپ نترخ که آیا در نظام مالی ا آن استشود ی که طرح میپرسش
توانتد در چهتارچوب ین مستاللی استت کته مینخستترایی پایه از محاسباتی داشتن ارزش دا و جنبٔه بودنفرضی .شود وجود داردتعریف می

خورند و بتا توجته بته مالتظتام بانیتداری استالمی در ها ماهیتاً با نرخ بهره گره میقراردادزا باشد. فارغ از آن، این اقتصاد اسالمی مشکل
از باب تواند مشکالم دیگری داخت نیز میهای پرریانج بودننامشخص آید. مسئلٔهوجود میهایی نیز از این منظر بهپرداخت بهره، چالش

 شرای  معامله ایجاد کند.
مرتب  با های قراردادکند. در این نظام، ارچوب موازین مالی اسالمی فعالیت میهنیاز به توضیح چندانی ندارد که نظام مالی ایران در چ

ای کته بتین افتراد منعقتد شتود، هر معاملتهدر نظام مالی ایران،  صحت معامالم باشند. و اختصاصی شرای  اساسی ابزارها باید تالز تمام
که دلیلی بر فساد و بطالن آن آشکار شود. فارغ از بررستی شترای  اختصاصتی، بررستی چهتار  محکوم به درستی و صحت است تا هنگامی

توانتد بته مشتروعیت جهتت معاملته، می -۴و  ،ملتهشترای  متورد معا -۳ ،اهلیتت طترفین -۲ قصتد و رضتایت طترفین، -۱شرط اساستی 
 شود.بیشتر اتساس می سوم بر موردبررسی تمرکز  ،سوآپ نرخ بهره قراردادها کمک کند. در خصوص قراردادآشکارسازی فساد یا بطالن 

 ز ایتن نتوا ابزارهتا تکتم دهتیم،اده ااستتو بودنتوانیم به باطلاگر بتوانیم سوآپ نرخ بهره را در قالب بیع دین به دین توسیر کنیم، می
ی است کته در درتالاین آن است که این ابزار بر دیون واقعی شکل بگیرد.  قرارداداین نوا  دانستنشرط الزم برای بیع دین به دین  اوالً زیرا

وجود نقدی آتی از هیچ به هایسازی قرارداد، تعهد به پرداخت جریانقراردادهای متداول سوآپ نرخ بهره، با هد  راتتی و سهولت پیاده
واقعتی هتم شتکل بگیترد، متانع  منشٔاتتی اگر قرارداد سوآپ مبتنی بر دیون با  ،دومدین و بدهی قبلی و واقعی وجود ندارد.  آید و اصوالًمی

 است.باطل  بنا به نص و اجماا فقها - که به بیع کالی به کالی هم مشهور است - اصلی این خواهد بود که بیع دین به دین
تتوان آن را صتحیح می ،انجامد، زیرا تا زمانی که ایتن صتلح ربتوی نباشتداین نوا ابزار نمی بودنصلح دین به دین الزاماً به باطل قالب

شتود کته منظتور از دیتن تالتی مطترح می ،باالاین شرط همانند مورد  بودندیون است. برای برقرار بودنشرط الزم در اینجا واقعی. ستناد
ربا در ضتمن صتلح )صتلح ربتوی(  تحقق با شبهٔه ،این فرضبرقراری تتی با  تالبااین. باشدای های پایهن درآمدی تاصل از داراییجریا
 های نقدی با یکدیگر برابر نیستند.شویم، زیرا جریانه میمواج

شتود، بلکته دو دینتی ردوبتدل نمی ،تتالدراین. ستتانجنس دتوان دارای ماهیتی مشابه با خریدوفروش پول همسوآپ نرخ بهره را می
ه بیتع مواجت بتودنغرری ٔههبتا شتب ،از ستوآپ نترخ بهتره شتود. در ایتن توستیرجنس با یکتدیگر تاختت زده میهای نقدی پول همنوا جریان

در ایتن  همچنتینشتود. می ، در ازای دریافت یک مقدار ثابت، یک مقدار متقیر و نتامعین دریافتتمبادلهتالت یک شویم، زیرا مثالً در می
 شود.جنس با مقادیر متواوم دادوستد میرسد در اینجا دو کاالی همنظر میبه این معنی که به ربای معاملی مواجه هستیم؛ ٔههبا شب ،توسیر

 مویتد باشتد. یکتی ازتواند های مشابه میقراردادمتداول نسبتاً زیاد است. بنابراین، طراتی  نرخ بهرٔسوآپ  قرارداد بودنشبهام باطل
متعهد ام کدهردر آن ست که ن دو طر  امیاای نامهفقاتونوعی به قرارداداین است. « سوآپ نرخ سود» شودابزارهای مشابهی که مطرح می

-ثابتت قراردادهای اسالمی دیگر است. در اینجا نیز اگر قراردادیا متقیر و ثابت د سوخ مبتنی بر نری نقدم جریانا)معاوضه( خت دابه پر
تتوان جتا مینها، در ایدارایی بودنعلت واقعیبه تالبااینآید. وجود میتر مطرح شد بهکه پیش بودنمتقیر مطرح شود، مشکل غرری-برای
مقابل   ست به طردآور اکه سود را خو، دارایتی قترارداد  طراز دو یک هرنحو کته بتدین ؛برای رفع این ایراد استواده کترد« شرط بیع»از 
 دد.گرزبااو به ملییت ، آن دارایتی نددابرگری آن را مشخص بهام مدفروشنده در گر اینیه ابه وط مشر شدوفرمیکامل و قطعی  صورمبه

م نجاابا ند. هستثمن ن نددابرگرن مازتا ه شدهیی خریداز دارامالک منافع تاصل   طراز دو یک هر ،هشددیام مدل طورم در صویندر ا
آن یی به صاتب جدید داراتی هر زده آباد و متعاقبتتاً مقابل منتقل میشو  به طرکامتتل  طوربتهیک هری هایینوعی داراعاملتته، بتتهایتن دو م

 .دکندر اجرای این نوا سوآپ ایجاد نمی بودناشکالی را از تیث غرریهیچ زده متقیر بادن بونامعین؛ بنابراین شتداهد اعلق خوت
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نداشتته باشتد. نحو کامل همراه ختود بهبیع شرط ممکن است کارکردهای سوآپ نرخ بهره را  قراردادهمراه سوآپ نرخ سود به قرارداد
نیتاز بته کارکردهتای  ، ممکن است درجٔهغیراسالمیدر یک نظام مالی اسالمی و نظام مالی « مدیریت ریسک»دلیل ماهیت متواوم البته، به

 ،فتوق و مالتظتام شترای اجترای ستود بتا نترخ . فارغ از این مالتظته، ستوآپ باشدسوآپ نرخ بهره در نظام مالی اسالمی الزاماً یکسان ن
مین متالی ٔاهتای تتقرارداددر صورم وجتود ستطح دسترستی متوتاوم بته  صرفاًکه طوری ؛ بهدربرخواهد داشتمبادالتی نسبتاً زیادی  هزینٔه

جهتت رعایتت متوازین شترعی در نظتام متالی استالمی نخست دهد: سیاستی را پیشنهاد می این گزارش دو توصیٔه ،روایناز شود.توجیه می
توصتیه  ،های ستوآپ نترخ ستود در قالتب بیتع شترطبا توجه به محدودیتدوم، های متداول سوآپ نرخ بهره استواده نشود. از قالب ،ایران
 طراتی ابزارهای جدید که تاتتدی کارکردهتای ،دارایی تحت معامله استواده شود. همچنین عنوانبهز اوراق انتواعی شود در این ابزار امی

 تری دنبال شود.ینحو جدبه ،سوآپ نرخ بهره را همراه دارد
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۱ 

 مقدمه .۱
 ارایی دیگراست. ارزش این ابزار مشتقه از یک د غیراسالمیدر یک اقتصاد  ریسک ۱و پوششابزارهای مدیریت  ازجملٔهبهره سوآپ نرخ 

عرضه و تقاضای آن با تییه بر انتظارام متواوم نسبت به تقییرام جریان درآمدی دارایی پایه ایجاد  و گیردت مینظیر اوراق خزانه نشئ
شود. در این سازی میها شخصیمیان طر  قراردادن معنی که شرای  به ای ؛دارند OTCماهیت های مرتب  با این ابزار قراردادشود. می

برای بازیگران در یک اقتصاد  این ارزش بودنفرضیهای درآمدی را برعهده دارد. نقش محاسبام جریان صرفاًارزش دارایی پایه  ،قرارداد
ی که طرح پرسشآن دارد.  مثبت ها نشان از مزایای خالصقراردادو کاربرد متداول این نوا  آیدشمار نمیبهیک ویژگی منوی  غیراسالمی

 .آن امکان استواده در نظام مالی ایران را دارد غیراسالمیيندهای است که آیا این نوا سوآپ با ساختار و فرا شود آنمی
های یت دارد و تمام ابزارهای نظامموازین مالی اسالمی فعال چهارچوبم است، نظام مالی ایران نوعی نظام مالی است که در گونه که مسلّآن

که ابزارهای این نظام تحت معامالم و  آن استنظام مالی اسالمی  ین مشخصٔهترمهمسازی و اجرا در این نظام را ندارند. امکان پیاده غیراسالمی
شد. شرای  اساسی صحت معامالم و شرای  عمومی و اختصاصی آن معامله با تالز تمام قراردادو  هایی قرار دارند که بایستی آن معاملهقرارداد

ترین ین و شایعترمهم ازجملٔهیابند. خاص اختصاص ندارند و در تعدادی از معامالم جریان می ند که به یک معاملٔهاقواعد فقهی عمومی قوانینی
 ممنوعیت غرر و قمار، ممنوعیت ضرر و ضرار اشاره کرد.باطل، ل به توان به ممنوعیت ربا، ممنوعیت اکل ماموارد آن می

 قرارداد ازجملههای مشتقام مالی قرارداد همٔهفقه معامالم، توجه به آن در  رسد با توجه به جایگاه این قواعد و ضواب  در توزٔنظر میبه
فراوانی دارد. در این یادداشت تحلیلی، پس از معرفی یید آن پیش از استواده در بازارهای مالی ایران، اهمیت سوآپ نرخ بهره و ضرورم تٔا

 شود.یعت پرداخته میبا شرق نطباامنظر آن از تحلیل و ها دکررکاشناسی سوآپ نرخ بهره، به و ماهیت

 غیراسالمیسوآپ نرخ بهره در ادبیام اقتصاد  .۲
های متواوتی از پرداخت را با یکدیگر مبادله کنند. اگر این جریان هایکنند جریانن طرفین توافق میاست که در آ قراردادسوآپ یک 

های پرداخت متواوم باشد، به آن شود. اگر واتد پول جریانیک پول مشخص باشد، به آن سوآپ نرخ بهره گوته می پرداخت بر پایٔه
 .(۲۰۱6، ۳)گاتسمن گویندمی ۲پولی-سوآپ بین

باال به پایین به درک  یر است مروری بر مواهیم مرتب  با آن داشته باشیم. از این منظر، نگاهبهره، بهتهد  درک موهوم سوآپ نرخ ا ب
بهره کنیم. از این منظر، سوآپ نرخ می آغاز 4ترین موهوم یعنی داراییایاز پایه ،کند. بنابراینبیشتر ما به کارکردهای این موهوم کمک می
و غیره( یک  ،هاها، دولتآید. کارگزاران اقتصادی )خانوارها، شرکتشمار میاقتصادی بهیک دارایی است و بنابراین منبعی از ارزش 

 کنند.نگهداری یا کنترل می و غیره( ،ها، بهبود فروشدارایی را برای منوعتی انتظاری در آینده )تولید جریان نقد، کاهش هزینه
مبادالتی  به این معنی که هزینٔه به تساب آورد؛ 5نوعی یک دارایی نقدتوان بهبهره را میان انواا مختلف دارایی، سوآپ نرخ در می

است و ارزشش از یک تق  6یک دارایی مالی هتر، سوآپ نرخ بهرطور دقیقاست. بهپایین زمان کوتاه تبدیل آن به پول نقد در مدم
الزاماً فرم فیزیکی مشخصی ندارند و همچنین  7واقعیهای ها برخال  داراییگونه داراییشود. اینی یا ادعای مالکیت تاصل میقرارداد

توصیف سادگی قابل  شان نیز بهارزشمندیهم فرم فیزیکی ندارند، نظیر برند یک شرکت(، درک ها آن )که 8های نامشهودبرخال  دارایی
 گردد.بازمیها آن نیست و به عرضه و تقاضای بازار و ریسک نهوته در

ین ا ین اشتراکترمهم ،توان بین دو نوا دارایی واقعی و نامشهود قرار داد. طبیعتاًیک دارایی مالی می وانعنبهرا بهره سوآپ نرخ 
های واقعی آنجاست که دیگر، اشتراک این دارایی با داراییسوی نداشتن یک فرم فیزیکی مشخص است. از  های نامشهوددارایی با دارایی

د. شوامشهود، در ترازنامه منعیس میهای نبرخال  دارایی ،جای داد و ارزش مبادله 9های مشهوددارایی در طبقٔهتوان دو را می هر

                                                                                                                                                                                                                
 

1 Hedging 
2 Cross-Currency Swap 
3 Gottesman 
4 Asset 
5 Liquid Asset 
6 Financial Asset 
7 Real Asset 
8 Intangible Asset 
9 Tangible Asset 



  یعتبا شرق نطباامنظر از تحلیل ، و هادکررکا، ماهیته: بهرخ نرآپ سو

۲ 

 شود. در بازار تاصل میها آن طور که گوته شد، این ارزش از عرضه و تقاضایهمان
ارزش پولی مشخص است.  اساس یکو توافق قانونی بر قراردادبه این معنی که شامل یک  نیز است؛ ۱بهره یک ابزار مالیسوآپ نرخ 

ی است که دو به این معن داریعوضند. 4پذیرو نقد ۳دارعوض دارایی/مالآیند و بنابراین یک شمار میبه ۲بهادار ٔهها ورقتر، اینطور مشخصبه
شدن به پول نقد را تبدیل یتاین معنی است که این چیز قابلپذیری به یگزین یکدیگر شوند. نقدتوانند جاند و بنابراین میچیز مشابه یکدیگر

 کند.آن تق کامل قانونی نسبت به آن پیدا می که پس از انتقال، دارندٔطوریبه ؛نور به دیگری منتقل شود تواند از یکدارد و می
ارایی دیگر به این معنی که ارزش مستقلی ندارد، بلکه ارزش آن به یک د تر، سوآپ نرخ بهره یک ابزار مشتقه است؛در یک نگاه جزلی

ت آن نشئ تقییر قیمت در دارایی پایٔهآید. از این منظر، تقییر قیمت این دارایی از انتظار وجود میوابسته است یا از آن به 5()دارایی پایه
ست؛ به این معنی که در صورم وجود اپوشش ریسک  هااین نوا دارایی یکی از کارکردهایبازی بگذریم، گیرد. اگر از اهدا  سوتهمی

انتظار را فراهم امکان مدیریت ریسک تقییرام مورد تقییر قیمت دارایی پایه، خریدوفروش اوراق مشتقهنسبت به انتظارام متواوم 
ت و بنابراین وجود آورد. نرخ ثابدرآمدها مزایایی می بودنپذیربینیها مزایای دیگری نیز دارند. پیشالبته، این نوا دارایی .کندمی

، جریان درآمدی باثبام باعث همچنین .دهدو قیمت سهام شرکت را افزایش می شودمیپذیر باعث کاهش ریسک بینیهای پیشبازدهی
  از طر .شودگذاری شوند، مجدداً سرمایهداشته باشد و منابعی که از این طریق آزاد مینیاز شود شرکت به ذخایر نقد اتتیاطی کمتری می

را مدیریت  های سبد، ریسک آنها و دیگر داراییمدیریت سبد دارایی، همبستگی میان بازدهی متقیر این نوا دارایی دیگر و از منظر
کردن شرای  یک از دیگر کاربردهای آن بهینه .(دیگر کتب عملیاتی مدیریت سرمایه و ؛79 ، ص.۲۰۰۴ ،6رنتانی نگاه کنید به:) کندمی

مین آن کمک به تٔا . از کارکردهای اولیٔه(۳۳۴ ، ص.۲۰۰۳، ایجاد یک دارایی جدید است )مارتلینی و همکارانو بدهی، تبدیل یک بدهی، 
 (.۲۰۰۲، 7الولمالی ارزان براساس موهوم مزیت نسبی است )

یک دارایی مشخص در یک  خریدوفروشبه این معنی که توافق و تعهدی مربوط به  است؛ 8بهره یک پیمان آتیهمچنین، سوآپ نرخ 
 ۱۱تسویٔه ،هاقراردادد. در این ندار ۱۰طبیعت استاندارد و اتاق پایاپای مرکزی ،9آتی قرارداد در مقایسه با، اما استتاریخ مشخص در آینده 

شدن تسویههایی که روزانه امکان قراردادنسبت به ها آن وجوه در تسویٔه گیرد. از این منظر، ریسکصورم می قرارداد دورٔ پایانوجوه در 
سازی شرای  دارند، امکان شخصی OTCهایی که طبیعت بیشتر است. همچنین، همانند دیگر دارایی ها(دارند )و نیز ریسک نیول آن

وجود داشته باشد و بنابراین آمارهای دقیق  قراردادن طرفین میا صرفاًهایی قراردادشود جزليام چنین این باعث می نیز وجود دارد. قرارداد
 منتشر نشود.ها آن هایاز تجم و ویژگی

تابعی از یک یا چند شاخص نرخ بهره نظیر  های آنپرداخت است و بنابراین محاسبٔه ۱۲همچنین، سوآپ نرخ بهره یک مشتق نرخ بهره
با یک با شاخص مرتب  خود دارد و از این منظر متواوم بهنرخ الیبور است. از این منظر، ارزش تال سوآپ نرخ بهره ارتباط تقریباً یک

یک در ارزش بهه تقییرام یکو تقییرام شاخص نرخ بهره ب استتر پیچیدهها آن هایگذاریبهره است که قیمتانواا دیگر مشتقام نرخ 
  شود.منجر نمیها آن تال

ها قراردادعبارم دیگر، هد  در این نوا است. به قراردادهای های بهره بین طر جایی نرخجابه هرهبخ سوآپ نر قراردادموضوا 
با توجه به طبیعت  گردد.راله میبحث ا در این خصوص مثالی در ادامٔه پرداخت بهره به نوا دیگر است. تبدیل یک نوا جریان آیندٔ

OTC شود.سازی میشخصی قراردادهای ها میان طر قراردادها، شرای  آن 
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زیرا کند، های بهره را داشته باشد، اوراق قرضه خریداری میبینی کاهش نرخباز پیشگذار یا سوتهدر نبود سوآپ نرخ بهره، اگر سرمایه
وآپ نرخ بهره فروشد. سخود را می اوراق قرضٔه ،یابد. برعیس با انتظار افزایش نرخ بهرهزایش میبهره افقیمت این اوراق با کاهش نرخ 

وارد  ۱ثابت-برای-شناور سوآپ نرخ بهرٔ قراردادگذار به بینی کاهش نرخ بهره، سرمایهبه این معنی که با پیش کارکرد مشابهی دارد؛
 کند.ثابت دریافت می پردازد و نرخ بهرٔشناور را می شود که در آن نرخ بهرٔمی

شود و در وارد می ۲شناور-برای-ثابت سوآپ نرخ بهرٔ قراردادبینی افزایش نرخ بهره داشته باشد، به گذار پیشبرعیس، اگر سرمایه
رخ بهره نسبت به یک شاخص نرخ بینی افزایش یک شاخص ناگر پیش ،کند. همچنینازای دریافت نرخ شناور، نرخ ثابت پرداخت می

که در آن، پرداخت براساس نرخ دوم طوریتواند مورداستواده قرار گیرد، بهشناور می-شناور دیگر وجود داشته باشد، سوآپ نرخ بهرٔ بهرٔ
 گیرد.و دریافت براساس نرخ اول صورم می

رخ بهره را توجیه کند، مزیت نسبی به انواا متواوتی از سوآپ ن قراردادتواند وجود دالیلی که می ازجملٔهفارغ از بحث فوق، 
قرض با نرخ ثابت دارد و شرکت دیگر مزیت  قراردادعنوان مثال، یک شرکت مزیت نسبی در بستن یک به های نرخ بهره است؛قرارداد

سوآپ نرخ بهره شوند  قراردادود وارد قرض با نرخ شناور. اینیه هرکدام از این دو شرکت با توجه به مزیت نسبی خ قراردادنسبی در بستن 
ها آن خواهد داد )نسبت به تالتی کهقرار و براساس آن جریان نقد خود را با یکدیگر تعویض کنند، اتتماالً هر دو را در وضعیت بهتری 

 خال  مزیت نسبی خود رفتار کنند(.
 نگاه کنید به:دسترس است ) مان کوتاهی درزو در مدم OTCصورم سوآپ نرخ بهره به قرارداد ،تاضر درتال هرصورمدر
البته،  مبادالم در این بازار با دیگر بازارها نمایش داده شده است. 4فرضی ماندٔ ۱این بازار، در شکل  (. برای درک انداز۲۰۱۲ٔ، ۳کورب
 (.7 ص. ،۲۰۰۴، 5شود )چیشمفرضی هیچگاه میان طرفین مبادله نمی زیرا ماندٔ ،گونه آمارها را باید با اتتیاط توسیر کرداین 
 

 
 ابزارهای مختلف از کل فرضی نسبت ماندٔ .۱شکل 

 6المللیبین تسویٔهها: بانک منبع داده         

                                                                                                                                                                                                                
 

1 Floating-for-Fixed 
2 Fixed-for- Floating 
3 Corb 
4 Outstanding Notional  
5 Chisholm 
6 (OTC derivatives outstanding) https://www.bis.org/statistics/full_data_sets.html (۱۳99/۳/۱8 دانلودشده در) 
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درصد باشد  aشده  منتشرسالٔهپنج فرض کنید نرخ آخرین اوراق خزانٔه ۱:شناور به این شرح است-استاندارد سوآپ ثابت قراردادیک مثال از 
و یک مشتری تقاضای پرداخت نرخ ثابت داشته باشد. با توجه به اینیه اوراق خزانه زودتر منتشر شده است، سررسیدها متواوم بوده و 

دهد. فرض کنید که بیشتر از نرخ اوراق خزانه نیز پیشنهاد می (۲بیپسصدم درصد )یا  b ی به اندازٔشکاف ؛انتظارام متواوتی نیز شکل گرفته است
برای این مشتری  ،میلیون دالر دارد. در این تالت ۱۰۰با ارزش  فرضیای روز است و این مشتری تمایل به معامله ۱8۰پرداخت بهره  دورٔ
 شود:زیر محاسبه می صورمبهی در هر سررسید های وو پرداخت )یعنی هر سال دو بار پرداخت( سررسید وجود خواهد داشت ۱۰جمعاً 

 (۱8۰٫۳6۰)روز  ۳6۰به  مبنای شمارش نسبت روزهای× ( mm۱۰۰$معامله ) فرضیارزش ×  ٪(b bps +a) پرداخت ثابت = نرخ ثابت

روز در  ۱8۰، همواره قراردادماه از سال مدنظر نیست و فارغ از زمان شروا  ششتعداد روزهای واقعی مثاًل  ،توجه کنید که در این تالت
 شود.سوآپ انجام می قراردادشدن ماه پس از بسته ششگیرد و اولین پرداخت ماهه صورم میششها ، پرداختتالبااینشود. محاسبه وارد می
را دارد.  ماههشود( تمایل به پرداخت نرخ شناور الیبور سهفرض کنید کارگزاری )یعنی فردی که با مشتری وارد معامله می ،همچنین

 cطور قطع محاسبه کرد. اگر فرض کنیم که در ابتدای سه ماه نرخ الیبور برابر با توان از پیش بهارزش پرداخت کارگزار را نمی ،طبیعتاً
  زیر است: صورمبهروز باشد، آنگاه پرداخت وی در این سه ماه  9۲باشد و سه ماه موردنظر مثالً  درصد

 (9۲٫۳6۰روز ) ۳6۰ماه به تعداد واقعی روزهای سه( × mm۱۰۰$معامله ) فرضیارزش × ( ٪cماهه )سه پرداخت شناور = نرخ الیبور

 ۳شکا زنی بر سر ماهه( و چانهمشخص )مثالً الیبور سه گرفتن یک نوا شاخص نرخ بهرٔل، بازار سوآپ نرخ بهره با درنظردر عم
تداقل نرخ  صدم درصد ۱9به این معنی است که  ۱9٫۱5 سوآپ شکا  ،گیرد. در این تالتمرتب  با نرخ ثابت اوراق خزانه شکل می

 کند. تداکثر نرخ ثابتی است که کارگزار )عالوه بر نرخ اوراق خزانه( پرداخت می صدم درصد ۱5ثابتی است که کارگزار دریافت و 
 قراردادتوان ساله وجود ندارد، میچهار عنوان مثال، اگرچه اوراق خزانٔهبه ید اوراق خزانه نیست؛دود به سررسهای سوآپ محقراردادسررسید 

 شود. محاسبه می 4یابی خطیها از روش درونبازده اوراق خزانه برای این دوره ،چهارساله نیز تنظیم کرد. در این تالت سوآپ نرخ بهرٔ
 معنی فروش اوراق قرضه با نرخ ثابتشود، این عماًل بهابت در یک سوآپ نرخ بهره را متقبل میوقتی یک کارگزار پرداخت نرخ ث

یابد که یک راهِ جریان نقد دریافتی کاهش می ،است. با کاهش نرخ بهره)نرخ کوپن متقیر( و خرید اوراق با نرخ شناور  )نرخ کوپن ثابت(
 خرید اوراق خزانه است.  پوشش ریسک

قرضه تواند در نرخ اوراق که میطوریهشود، تجم زیاد تقاضای کارگزار است، بموضوا مهمی که در اینجا مطرح می ،تالبااین
صحبت از تٔاثیرگذار باشد و قیمت این اوراق افزایش یابد. فارغ از آن، کارگزار ممکن است چنین پولی نداشته باشد )توجه کنید که اینجا 

 تواند به بازار ریپو وارد شود. این تالت، کارگزار می در چند صد میلیون دالر است(؛
 bو  aترتیب ماهه بهماهه و سهد آخرین نرخ الیبور یکشناور به این شرح است: فرض کنی-استاندارد سوآپ شناور قراردادیک مثال از 

کارگزار و مشتری وارد  ،ر این تالتاست. د b>aبه این معنی که  صعودی باشد؛ 5فرض کنید که منحنی بازدهی ،درصد باشد. همچنین
کند مثالً، کارگزار قبول می شوند؛مشخص می فرضی قرارداد این دو نوا دارایی با یک پایٔه دوساله برای تعویض جریان بهرٔ قراردادیک 

ا دریافت کند. فرض ( رصدم درصد c)مثالً  شکا عالوه یک هماهه بماهه را پرداخت کند و در عوض نرخ الیبور یکنرخ الیبور سه
 شود.بسته می قراردادو  پذیردرا مشتری می صدم درصد c شکا کنیم که می

، منحنی تالبااینهای بعد خیر. معلوم است، اما در دوره قراردادماهه در زمان بستن ماهه و سهتوجه کنید که تواوم نرخ الیبور یک
 ،د. البتهماهه باشهای سهتر از نرخماهه کوچکهای یکرود همواره نرخانتظار میبازدهی در شرای  معمول صعودی است و بنابراین 

عرضه و تقاضا هستند و  کنندٔین عوامل تعیینترمهمها از ها با یکدیگر متواوم است. این انتظارام و دیگر ویژگیزمانی پرداخت فاصلٔه
 6شوند.تعادلی مثبت ختم می شکا عموماً به 

                                                                                                                                                                                                                
 

 (.۲۰۱۲برگرفته از کورب ) ۱
2 Bips (Basis Points; one hundredth of a percent) 
3 Spread 
4 Linear Interpolation 
5 Yield Curve 

( و تا آن زمان آن را تقریباً ۱۱، ص. ۲۰۱۲در ایاالم متحده سابقه نداشته است )کورب،  ۲۰۰8اکتبر  ۲۳از  پیشمنوی سوآپ تا  شکا ذکر است نرخ  شایان 6
 .چند سال نیز ادامه یافت رای مدممنوی شکل گرفت و البته ب شکا ساله(  ۳۰برای قراردادهای بلندمدم ) ،در این دوره تالباایندانستند. غیرممکن می
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 سوآپ نرخ بهره قرارداداسی فقهی شنماهیت .۳
سازی در نظام مالی های متداول آن جهت پیادهقراردادو شناسایی صحت یا عدم صحت شرعی  ۱در بررسی ابعاد فقهی سوآپ نرخ بهره

ری قواعد شده، شرای  صحت و برقراه شود و سپس براساس ماهیت شناختهی این ابزار مالی شناختقراردادایران، نیاز است ابتدا ماهیت 
 شود.فقهی در آن تحلیل و بررسی 

توان آن را ذیل یکی از عقود فعلی ست که قالب و ماهیت سوآپ نرخ بهره چیست و آیا میا شود آنطرح میمی که در اینجا پرسش
 شود:ترین تاالم مختلف به این موضوا بررسی مینزدیک ،در ادامه .گنجاند یا خیر

 دین با دین مبادلٔه ۱.۳
شود. یکی از یاد میبدهی  تعهدشده هم  عنوانبهشخص به آن مشقول است؛ گاهی از دین  شخص بوده و ذمٔه مالی است که بر ذمٔهدین 

لح دین به دین با دین است. این مبادله )بیع دین به دین یا ص سوآپ نرخ بهره ذکر شده است، مبادلٔه قراردادعلت مشابهت به تاالتی که به
 است: پذیرتوسیرت دین( در دو وضعی

 دین با دین ها با عنوان مبادلٔهاصل وام توسیر اول: مبادلٔهالف. 
برای خود و طر   هریکنوعی پردازند و بهمیهای متواوم به یکدیگر رهدو دین و بدهی( با به عنوانبهدو طر  ابتدا دو وام متقابل )

ای بر مبنای درصد صورم دورهمبلقی را به قراردادها، طر  اول براساس این وام ۲.کنندمقابل یک بدهی و یک طلب )دین( ایجاد می
ای بر مبنای درصد متقیر و شناور صورم دورهکند و در سوی مقابل، طر  دوم نیز مبلقی را بهثابتی از اصل وام به طر  دوم پرداخت می

های ثابت و متقیر دو وام( بین آن طرفین نقل )بهره های نقدیدو وام، جریانیعنی در ازای این  پردازد؛رخ الیبور( به طر  اول مین )مثالً
 شوند.نحو بیع یا صلح مبادله می، این دو وام )دین( با یکدیگر بهسوآپ قراردادشود. در پایان و انتقال و معاوضه می

اشاره  صرفاًوام و قرضی وجود ندارد و  ابزار از ابتداهیم شد که در این ی در سازوکارهای متداول سوآپ نرخ بهره، متوجه خواتٔاملبا 
وجود طرفینی و متقابلی به صورمبههای نقدی )ثابت و متقیر( جریان یک توافق بر معاوضٔه ،محاسباتی دارد؛ در عوض جنبٔه به وام
کماآنیه چنانچه وامی هم  شود؛ خریدوفروشح یا با یکدیگر صل قرارداد پایاناز ابتدا دینی وجود ندارد که بخواهد در  ،عبارتیبهآید. می

 زیرا ،باشد بهای فروش دین یا وام ستاتوهای پرداختی طرفین در سررسیدهای مقرر نمیوام، بهره خریدوفروشدر فرض  ،وجود داشت
ی محاسباتی مبنا عنوانبهآنجاکه تا آخرین سررسید پرداخت بهره، اصل وام اند و ازجنس بهره و مازاد بر اصل وام های نقدی ازاین جریان

مورد استواده قرار  کما آنیه این توسیر عموماً. دانستبخشی از اصل وام  ٔهتوان آن را تسوینمی ،ماندنخورده باقی مینرخ بهره دست
ماهیت  عنوانبهدین با دین را  توان توسیر اول از مبادلٔهنمی ،پس در مجموامندی کاربردی چندانی هم در خود ندارد. گیرد و فایدهنمی

 سوآپ نرخ بهره پذیرفت.

 دین با دین های نقدی با عنوان مبادلٔهجریان توسیر دوم: مبادلٔهب. 
سوآپ نرخ بهره، دو جریان نقدی )یکی ثابت و دیگری  قراردادای وجود ندارد، بلکه با انعقاد این توسیر قبول دارد که از ابتدا وام و بدهی

پذیرد می «الف»سوآپ نرخ بهره، طر   قراردادبا انعقاد  عبارتیبهشود. سوار می قراردادطرفین  عهدٔ دو دین و بدهی بر عنوانبهمتقیر( 
پذیرد که جریان نقدی نیز می «ب»طر   بپردازد و «ب»زمانی مشخص به طر   یک دین طی دورٔ عنوانبهکه جریان نقدی ثابتی را 

 زمانی مقرر بپردازد. در دورٔ «الف»یک دین به طر   عنوانبهمتقیری را 
 باشد. پذیرفتنیماهیت سوآپ نرخ بهره  عنوانبهدین به دین  رسد توسیر دوم از مبادلٔهمی نظربه

 جنسپول هم خریدوفروش ۲.۳
کند. جنس خریداری میبه خود را با یک جریان نقدی متقیر و با یک پول هم «الف»بت از طر  جریان نقدی ثا« ب»، طر  در این تالت
 عنوانبه «الف»یک خریدار با پرداخت یک جریان نقدی متقیر، یک جریان نقدی ثابت از طر   عنوانبه «ب»، طر  به بیان دیگر

ماهیت سوآپ نرخ  عنوانبهجنس را نیز بتوان پول هم خریدوفروشرسد این می نظربهکند. جنس خریداری میفروشنده را با یک پول هم
 بهره پذیرفت.

                                                                                                                                                                                                                
 

 سود ثابت در قبال سود متقیر مدنظر نویسندگان قرار داشته است. در این تحلیل، تالت ۱
 این تالت نیز متصور است که دین و بدهی پیش از قرارداد، بین طرفین ایجاد شده باشد. ۲
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 عقود نامعین ۳.۳
های مشروا، محدود و محصور به قراردادیعنی  ؛(۱۳7۳شود که عقود، توقیویت ندارند )تالری، گوته می اصطالتاً ،در فقه معامالم

های عصر تاضر ابداا شده است و پیش ای باشد که بنا به مقتضیام و ضرورمبادله و معاملهو اگر م ؛های معین و موجود نیستندقرارداد
پذیری و ظرفیت باالیی که دارد، باب مسبوق به سابقه نباشد، فقه امامیه با انعطا  های متداول فقه معامالمقرارداد از این در مجموعٔه

چنانچه سوآپ نرخ بهره در قالب عقود معین  ،دارد. بنابراینباز نگه می کامالً های جدید برای رفع نیاز جوامع بشری راقراردادایجاد 
تعریف کرد و ماهیتی « عقود نامعین»توان آن را تحت یید نباشد، میو یا بیع پول محل پذیرش و تٔا ،همچون بیع یا صلح دین به دین

 ۱.مستقل برای آن قالل شد
اطالق به ماهیت سوآپ قابل   «جنسپول هم خریدوفروش»و « دین با دین توسیر دوم از مبادلٔه»گوته ی است که از موارد پیشتال دراین 

 رسد.نام و نامعین نمینرخ بهره است و دیگر نوبت به عقود بی
ها آن ها و قواعد فقهی عمومی درقراردادهای جدید در قالب عقود نامعین هم زمانی که شرای  صحت قراردادشایان ذکر است در 

رو، چنانچه سوآپ این(. از9۳-9۲ ، صص.۱۳98ی اسالمی خواهند بود )قلیچ، رعایت شود، مجاز به استواده و کاربرد در بازارهای مال
شد های متداول، جواز اجرای آن مشروط به رعایت ضوابطی میقراردادباز هم همانند  ،گرفتنرخ بهره در قالب عقود نامعین هم قرار می

 شود.ان پرداخته میکه در بخش بعدی بد

 شناسی فقهی قرارداد سوآپ نرخ بهرهماهیت .۱جدول 

 نتیجه سوآپ نرخ بهرهقرارداد تاالم مختلف نزدیک به  

۱ 
ها با اصل وام دین با دین )توسیر اول: مبادلٔه مبادلٔه

 دین با دین( عنوان مبادلٔه
این تالت  ،به سازوکارهای متداول سوآپ نرخ بهره بنا

 تواند ماهیت قرارداد سوآپ نرخ بهره باشد.نمی

۲ 
های جریان دین با دین )توسیر دوم: مبادلٔه مبادلٔه

 دین با دین( نقدی با عنوان مبادلٔه
 پذیرشقابل 

 پذیرشقابل  جنسخریدوفروش پول هم ۳

 عقود نامعین ۴
نوبت به عقود نامعین  ،۳و  ۲ هایتالتپذیرش با توجه به 

 رسد.نمی
 

 سوآپ نرخ بهره قراردادبررسی شرای  صحت  .۴
 تالز تمام قراردادو  گیرند که بایستی آن معاملههایی قرار میقرارداددر نظام مالی اسالمی، ابزارها در قالب معامالم و  آمدگونه که آن

صحت  قاعدٔ  قواعد پرکاربرد فقهیازجملٔهشرای  اساسی صحت معامالم و شرای  عمومی و اختصاصی آن معامله باشد. 
اتکام معامالم است.  ٔهالسالم( در ارالم معصومین )علیهمتضرا و سیرٔ ،الصّحة( است که مستند به آیام قرآن کریم، روایام)اصالة

آشکار  که دلیلی بر فساد و بطالن آن ن افراد منعقد شود، محکوم به درستی و صحت است تا هنگامیای که بیهر معامله ،طبق این اصل
 .)۱۳۱9 ، ص..ق۱۲۰5شود )وتید بهبهانی، 

هر معامله که »دارد: این قانون مدنی بیان می ۲۲۳ نظام تقوقی ایران نیز به تبعیت از این قاعده، قالل به اصل صحت شده است. مادٔ
 مواد دیگری از این قانون همچون مادٔ ،مادهاین همچنین غیر از «. باشد محمول بر صحت است، مگر اینیه فساد آن ثابت شودواقع شده 

 تمامشود، دارای میی که منعقد قراردادو  اصل بر این است هر معامله ،جهت نیز به این اصل مهم اشاره دارد. از این 8۳6و  ،76۲، 6۰۱
 باشد، که خال  آن ثابت نشده؛ و مادامیالم در رعایت قواعد فقهی عمومی و اختصاصی آن عقد استشرای  اساسی صحت معام

 .استمعامله به اعتبار و قوم خود باقی 
ن موارد آ ازجملٔهیابند. خاص اختصاص ندارند و در تعدادی از معامالم جریان می ند که به یک معاملٔهاقواعد فقهی عمومی قوانینی

دین اسالم عالوه بر تبیین  ،ممنوعیت ضرر و ضرار اشاره کرد. اماو باطل، ممنوعیت ربا و غرر و قمار، توان به ممنوعیت اکل مال به می
که با فرض رعایت آن  ردهای اسالمی درنظر داقرارداداز عقود و  هریکقواعد عمومی معامالم، شرای  و ضواب  اختصاصی را نیز برای 

                                                                                                                                                                                                                
 

 .«است فذنا نباشد قانون صریح مخالف کهدرصورتی اندکرده منعقد را آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای» مدنی: قانون ۱۰ مادٔ ۱
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 آن استمضاربه  قراردادضواب  اختصاصی  ازجملٔه ،مثال عنوانبه (؛۱۳9۱قراملکی،  ی)موسویان و بهار الم صحیح استمعام ،شرای 
 .یستها مجاز نکارگیری آن در سایر انواا فعالیتکه به امور تجارم مختص بوده و به

نیازمند رعایت چهار شرط اساسی است که در شود، برای صحت خود ی که بین طرفین معامله منعقد میقراردادهر  ،ینابرافزون
مشروعیت  -۴و  ،شرای  مورد معامله -۳ ،اهلیت طرفین -۲ ،قصد و رضایت طرفین -۱ بدان اشاره شده است: ۱ادبیام فقهی و تقوقی

نیست و  البته در ادبیام تقوقی، مشروعیت جهت معامله محدود به خود معامله (.۱۳88موسوی خمینی،  نگاه کنید به:جهت معامله )
 استواده از نتیجه هم باید مشروا باشد.

 قراردادتوجهی به آن موجب بطالن معامله و عدم مشروعیت بی ، زیرای داردبسیارها اهمیت قراردادرعایت شرای  صحت انواا 
با مانع  قراردادطرفین  تصرفام ود که ملکیت طرفین معامله نسبت به عوضین دچار ایراد و کلیٔهشنیز باعث آن می قراردادشود. بطالن می

اگر هریک  ،ی از پایه منعقد نشده است. پسقراردادشود، به این موهوم است که اصالً ی باطل میقراردادمواجه شود. به بیان دیگر، وقتی 
 (.9 ، ص.۱۳97هد بود )نظرپور و مالکریمی، ون دلیل و فاقد مشروعیت خواشده تصر  کند، تصر  بدطرفین در عوضین منتقلاز 

سوآپ نرخ بهره در بازار مشتقام مالی که بین افراد بالغ و با اختیار کامل به هد  پوشش ریسک انجام  قراردادبا توجه به سازوکار 
حل و مشروعیت جهت معامله چندان م ،اهلیت طرفین ،مین مواردی چون قصد و رضایت طرفینرسد که تٔامی نظربهطور شود، اینمی

شرای  مورد »رعایت  و تحلیل بیشتر نیاز دارد تٔاملآنچه در این بین به اما،  .استنیاز در این موارد فراهم های موردتردید نبوده و تداقل
توسیر دوم( و «)دین با دین مبادلٔه»و رعایت قواعد فقهی عمومی همچون عدم ربا و عدم غرر در سوآپ نرخ بهره ذیل دو تالت « معامله

 پردازیم:که در بخش ذیل بدان می ،است« جنسپول هم خریدوفروش»

 «ین با دیند مبادلٔه» عنوانبهسوآپ نرخ بهره  قراردادتحلیل فقهی  ۱.۴
دین به دین تحت  توسیر دوم از مبادلٔه ،دین با دین منتوی است. اما گوته شد که توسیر اول از مبادلٔه ،شناسی سوآپ نرخ بهرهدر ماهیت

به  ،رو در ادامهاینتر است. ازی این نوا سوآپ نزدیکبه تقیقت کارکرد« دین با دین مبادلٔه عنوانبههای نقدی جریان مبادلٔه»عنوان 
 شود.پرداخته می« صلح دین به دین»و « بیع دین به دین»تحلیل و بررسی فقهی این توسیر در دو قالب 

 اول: بیع دین به دین قالب
با دو مانع شرعی مواجه خواهد بیع دین با دین بدانیم، استواده از این سوآپ تداقل  های نقدی در سوآپ نرخ بهره راانجری چنانچه مبادلٔه

های نقدی آتی ، تعهد به پرداخت جریانقراردادسازی های متداول سوآپ نرخ بهره، با هد  راتتی و سهولت پیادهقرارداددر نخست  بود:
 منشٔا بودنواقعی ،ی است که در ادبیام مالی اسالمیدرتالدین و بدهی قبلی و واقعی وجود ندارد؛ این  آید و اصوالًوجود میاز هیچ به
 کند.باطل را تقویت میو فقدان آن شبهه اکل مال به اهمیت باالیی برخوردار است از  ایجاد دیون
که به بیع  - واقعی هم شکل بگیرد، مانع اصلی این خواهد بود که بیع دین به دین منشٔاسوآپ مبتنی بر دیون با  قراردادتتی اگر دوم، 

در بیع کالی به کالی، ثمن و مثمن  .(۲۱5 ، ص.۱۳86ست )موسویان، بنا به نص و اجماا فقها، باطل ا - کالی به کالی هم مشهور است
 هر دو دین و بدهی هستند و استواده از آن در بازارهای مالی اسالمی مجاز نخواهد بود. 

 دوم: صلح دین به دین قالب
های قراردادترین قالب به ماهیت های نقدی با یکدیگر، قالب صلح دین به دین نزدیکعلت تاخت جریانبرخی محققان به نظربه  بنا

ا برای رفع منازعام بین طرفین (. در قواعد فقه امامیه، صلح تنه۱6۰ ، ص.۱۳9۲نیا و همکاران، ه است )محققمتداول سوآپ نرخ بهر
شود. از مضامین مستندام نیز شامل می هم به مصالحه بر امری اقدام کنندطرفین با  نزاا بلکه مواردی که بدون سابقٔه، رودکار نمیبه

عقدی مستقل است که تابع اتکام بیع و عقود  ، صلحعبارتیبهعقدی مستقل مشروعیت دارد.  صورمبهآید که صلح اسالمی چنین برمی
توان آن را صحیح می ،نباشد وان گوت تا زمانی که این صلح ربویتمی ،صحت و استقالل صلح دین به دینبه دیگر نیست. در مجموا بنا 

 (.۱۳87نیا، و معصومی؛ ۱. ، ج.ق۱۳9۰موسوی خمینی،  ؛۱. ، ج.ق۱۴۱7گلپایگانی،  نگاه کنید به:)دانست 
ایجاد دیون  منشٔانبودن علت واقعیبپذیریم همانند قالب اول، به چنانچه بتوانیم قالب صلح دین به دین را برای ماهیت سوآپ نرخ بهره

 ،دو جریان نقدی نسبت به هم بودنعلت نابرابردیون، به بودنکماآنیه در صورم واقعی اکل مال به باطل ایجاد خواهد شد؛ متقابل، شبهٔه

                                                                                                                                                                                                                
 

مورد معامله باشد، موضوا معین که  -۳ اهلیت طرفین، -۲ ها،قصد طرفین و رضای آن -۱برای صحت هر معامله شرای  ذیل اساسی است: » مدنی: قانون ۱9۰ مادٔ ۱
 «مشروعیت جهت معامله. -۴و 
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 وجود خواهد آمد.قق ربا در ضمن صلح )صلح ربوی( بهتح شبهٔه
، هر دو با موانع «صلح»و چه در قالب « بیع»چه در قالب  ،دین با دین مبادلٔه سوآپ نرخ بهره با عنوان قرارداد گوتتوان می در نتیجه،

 شرعی مواجه است.

 «جنسپول هم خریدوفروش» عنوانبهسوآپ نرخ بهره  قراردادتحلیل فقهی  ۲.۴
جنس است. در پول هم وشخریدوفرهایی که به ماهیت کارکردی سوآپ نرخ بهره نزدیک است، قراردادطور که تبیین شد، یکی دیگر از آن

جنس در قبال هم پول هم خریدوفروشهای نقدی نوعی تاخت جریانبلکه ، شودوامی ردوبدل نمی سوآپ نرخ بهره قرارداداین توسیر از 
 شود.میمحسوب 

« شرای  عوضین»ای از شرای  صحت باشد که به باید دارای مجموعه« قراردادمورد معامله و » ،بیان شد که از لحاظ قواعد فقهی
، مشروعیت منوعت مورد معامله، بودنتوان به ارزش مالی )مالیت( داشتن، متضمن منوعت عقالییاین شرای  می ازجملٔهمشهور است. 

ره کرد )نظرپور مورد معامله اشا بودنوانتقالقابل نقل مورد معامله، بودنتسلیم مورد معامله، عدم ابهام در مورد معامله، معین بودنمقدور
 (.8 ، ص.۱۳97و مالکریمی، 

ها برای قراردادمورد معامله در این نوا از  ،جنس، مورد معامله ارزش مالی )مالیت( دارد. همچنینت خریدوفروش پول همتال در
 ،براینباشد. افزونمشروا می - که همان پوشش و مدیریت ریسک است - تالز منوعت و نوع عقالیی است و این منوعت قراردادطرفین 

 ،وانتقال مانعی ندارد. اماو خود بهره از تیث عدم ابهامِ موضوا و داشتن قابلیت نقل نیستمقدور  قراردادپرداخت بهره برای طرفین 
 دارد:تداقل در دو مورد ایراد شرعی  هرهسوآپ نرخ ب قرارداداجرای این قالب از 

الزم است کیویت و کمیت  ،شدن معاملهبادله و بیع، جهت اجتناب از غرریصحیح م قرارداداینیه بنا به قواعد فقهی، در یک  نخست
ع غرری بیعی مشخص باشد. الزم به اشاره است که بی قراردادو وصف( در هنگام عقد  ،م )مقدار، جنساعوضین معامله از تمام جه

سوآپ نرخ بهره، در ازای  قراردادت موروض از تال دریکی از ارکان عقد بیع، در آن تردید وجود داشته باشد.  دلیل جهل بهاست که به
 بودنها از جهت نامشخصقراردادوجود غرر در این دسته از  ،شود. پسپرداخت یک مقدار ثابت، یک مقدار متقیر و نامعین دریافت می

داند ه در بحث غرر قالل به دیدگاهی شویم که غرر را محدود به جهل منتهی به نزاا میمگر اینی مورد تٔایید است؛ عوضین یکی از
 (.۱6۲ ، ص.۱۳9۲نیا و همکاران، )محقق

شاید در اینجا اشکال شود که در عقود مشارکتی با نرخ سود متقیر، این عدم تعیین و وجود ابهام در میزان وجه دریافتی )سود 
 در بیع و خریدوفروش،پاسخ به این اشکال این است که  .ندان عقود جزو عقود مشروا و صحیحکه اییدرتال ،مشارکت( جریان دارد

 . موجود نیست یعوضیناز پایه که در عقود مشارکتی، ؛ درتالیوجود دارد عوضین
شده مبادلهجنس علت اینیه دو وجه هم، بهجنس منعقد شودمبنای خریدوفروش پول هم بر سوآپ نرخ بهره قراردادایراد دوم آنیه اگر 

ها شده ایجاد خواهد شد که اکثر فقها این نوا معاملهلحاظ پرداخت بین دو مقدار ردوبدلبرابر نخواهند بود، تواضل و اختالفی از  عموماً
جنس با مقادیر متواوم الی همپذیرد کته دو کاربای معاملی در جایی صورم میشود دانند. یادآور میرا از تیث ربای معاملی باطل می

 شوند. دادوستد

 سوآپ نرخ بهره قراردادبندی بررسی فقهی جمع ۳.۴
این است که این ابزار در  دهندٔشکل متداول، نشانقواعد فقهی در سوآپ نرخ بهره به بررسی شرای  صحت و رعایت نتیجٔه ،در مجموا

و در  ؛و شبهه صلح ربوی ،باطل، بیع کالی به کالیبه عللی چون اکل مال به  «نقدیهای دین با دین برای تعویض جریان مبادلٔه»قالب 
سازی و اجرا در و ربای معاملی محل اشکال شرعی است و جواز پیاده بودنبه دالیلی چون غرری« جنسپول هم خریدوفروش»قالب 

 بازارهای مالی اسالمی را ندارد.

 راهکار سوآپ نرخ سود .5
 تبیین راهکار ۱.5

با و سالمی ی اهااردادماهیت قراستتواده از با اند ن بنا به کاربردهای مویتد ستوآپ نترخ بهتره در اقتصتاد متالی، تتالش داشتتهبرخی محققا
ییتر ق این تقو پیشنهاد دهند. منطکنند تی ا« طردسوخ نرآپ »سو قراردادجدیدی با نام  قرارداده، بهرخ نرآپ سویندهای ابرداری از فرلگوا
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جای آن، از ستود هپول ممنوا است و بت نوسه درآمدزا نیست و اخذ بهرٔت گرفته است که در مبانی اقتصادی اسالم، پول فیاز این نیته نشئ
 .یابدجریان میسالمی د اعقوس سااپایه بر ی هاییی دارانقددر سوآپ نرخ سود، مبادالم رو شود. ازاینسرمایه استواده می

کتته وند شمیی بندطبقهری و نتتامعین نتظااهی زدبا بای هااربزمعتتین و اهی زدبا بای هااربزوه اگردو سالمی به ای مالی نتواعی اهااربزا
مثتتل هی معین زدباعقتتود بتتا ثابت مبتنی بر ی نقدم جریاناد را دارنتتد. در ایتتن ستتوآپ، سوخ نرآپ سون در شدیتته یی پاداراقابلیت هتتر دو 

شتوند. پتس ایتن ضه میومعاری مثتل مشتارکت و مضتاربه نتظااهی زدبا باعقود متقیر مبتنی بر ی نقدم نابا جریامرابحه و اجاره، جعاله، 
ثابت د سوخ مبتنی بر نری نقدم جریانا)معاوضته( خت دامتعهد به پرام کدهردر آن ست که ن دو طتر  امیاای نامهفقاتونوعی ، بهقرارداد

بر یک ، ماهیت سوآپ نرخ سود عبارتیبهشوند. میبه طر  دیگر مشخص ٔ صل سرمایهس اساابرو فق امانی تحت توز ای دورٔیا متقیر بر
 های موجود استوار شده است.جریان درآمدی دارایی توافق و تعهد طرفینی در معاوضٔه

ل یارد رمیلیا ۱۰ان به میز «لفا»ار گذسرمایهفرض شود که متقیر د سوخ مقابل نردر ثابت د سوخ نرآپ سومثال، در  عنوانبه
ه خرید هر فصلن پایاد در خت سوداقاطع پرمرس با بوافردرصد( را در  ۲۰نه اسالد ثابت سوخ نرره )با جاک اصیوای از نوا دارایی

ثابت و معین است. در سمت  طوربهل یارد رمیلیا ۱۰از صد در 5ه هر سه مان پایاار در گذین سرمایها م ورودیجریانا، یناست. بنابرا
از یافتی د درسوده است. کراری گذبه سرمایهرمضاک صیوای همچون ل در خرید دارایییارد رمیلیا ۱۰مبلغ  «ب»ار گذسرمایهبل، مقا
 ست.بار اه یکهر سه ماآن خت دامقاطع پرو انتظاری و متقیر نوا 

ل یک ساری در ی  تجااسد که شررتیجه میین نابه  ،های آتیدر دورهگانی زری  بااسی شرربا بر «ب»ار گذسرمایهشود فرض می ،تال
، مقابلدر  .کند یافترا درهی ثابتی زدباو  ودد شسوخ نرارداد سوآپ قروارد یسک رست جهت مدیریت ابهتر دارد و یسک باالیی ه ریندآ

د سوه از یندل آیک سادر  بهرمضاک متقیر صیود سوکه ست ه اسیدرین نتیجه ابه داده،  منجااکه و تحلیلی سی ربا برهم  لف«ا»ار سرمایهگذ
ٔ یی پایهآپ نرخ سود با میزان داراسوارداد قروارد  مشترکاً «ب»و لف« ا»اران گذسرمایه، ینابنابرد بود. خواهباالتر ره جاک اثابت صیو

 (.7۱ ص.، ۱۳9۲نیا و الهی، )معصومیشوند ماهه میسهد خت سودامقاطع پرل و سید یکسارسرل و یارد رمیلیا ۱۰ان به میزیکسان 
برآمده از قرض طرفینی و جایگزینی آن  علت تذ  نرخ بهرٔرخ سود برخال  سوآپ نرخ بهره، بهطور که مشخص است در سوآپ نآن

زده یا باور شنازده با باور شنازده باآنجاکه در سوآپ نرخ سود، از ،کل ربای قرضی وجود ندارد. امامش ،با نرخ سود برآمده از عقود انتواعی
ان تونمیتداقل یکی از عوضین، همچنان  بودنو غرری« زدهباان میزدن بوللیل »مجهودبهشود، میو مبادله ضه ومعاور ناشزده ا باثابت ب

معیار عوضین ر در غر، بلکه وجود یا فقدان نیستک مال یهپایی دن دارابوممعلود سوخ نرآپ سوشود در ور می. یادآدانستآن را صحیح 
 ری است.غر)بازده شناور( عوضین اقل یکی از که در اینجا تدست ا

 قرارداد  طراز دو یک هرجای توافق و تعهد طرفینی، نحو که بهپیشنهاد شده است؛ بدین« شرط بیع»استواده از  جهت رفع این مانع
ی مشخص بهام مدفروشنده در گر اینیه ابه وط مشر، شدوفرمیکامل و قطعی  صورمبهمقابل   ست به طردآور اکه سود را خودارایی 
یی از دارامالک منافع تاصل   طراز دو یک هر ،هشددیام مدل طورم در صوینر ادد. دگرزبااو به ملییت ، آن دارایی نددابرگرآن را 
و  دمقابل منتقل میشو  به طرکامل  طوربهیک هری هاییدارا نوعیم این دو معامله، بهنجاابا تند. هسثمن ن نددابرگرن مازتا ه شدهخرید
 بودناشکالی را از تیث غرریهیچ زده متقیر بادن بونامعین ،بنابراین .شتداهد اعلق خوتآن یی به صاتب جدید داراتی هر زده آبا متعاقباً

 (.79 ، ص.۱۳9۲نیا و الهی، د )معصومیکنیدر اجرای این نوا سوآپ ایجاد نم

 تحلیل کارکردی راهکار ۲.5
گرچه این سوآپ در مقایسه با سوآپ اشود که با بررسی و دقت نظر در راهکار پیشنهادی سوآپ نرخ سود در قالب بیع شرط، مشخص می

 هایی همراه است.بیند، از تیث کارکردی با محدودیترا در خود نمی بودنمتداول نرخ بهره موانع شرعی همچون غرری و ربوی
که در یدرتال ای است،زمینهکمترین هزینه و پیشپوشش ریسک با  ه منطق استواده از سوآپ نرخ بهرهست کا ودیت اول آنمحد

ای از جنس مورد تقاضای طر  مقابل نیاز است طرفین پیش از انعقاد سوآپ از یک دارایی با بازده ،سوآپ نرخ سود در قالب بیع شرط
ی است که در تال درد؛ کماآنیه ارزش آن دارایی نیز باید با ارزش دارایی طر  مقابل برابر باشد. این )ثابت یا متقیر( برخوردار باشن

بسا طرفین سوآپ تتی جزلی از های برابر است و چههای فرضی  متقابل با ارزشوام پایٔه جریانام نقدی بر مبادلٔه سوآپ نرخ بهره عموماً
مسلم است که پیوند سوآپ نرخ سود با بخش واقعی اقتصاد بیشتر از سوآپ نرخ بهره با  ،آن مبلغ پایه را هم در اختیار نداشته باشند. البته

مبادالتی برای  رفتن سهولت و تحمیل هزینٔهآوردن این مزیت مستلزم ازدستتدساست، اما به هرتقدیر بهموهومی های فرضی و وام پایٔه
 طرفین سوآپ نرخ سود خواهد بود.

ر دارایی مورد معامله در بیع شرط یک ، اگبودنغرری محدودیت دوم آن است که با توجه به لزوم انعقاد بیع شرط برای رفع شبهٔه
فرد باشد )مثل ملک خاصی که اجاره داده شده است و جریان بازدهی ثابت در پی دارد(، امکان فروش آن دارایی برای دارایی منحصربه
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از اتمام مهلت  پیشای تا دارایی اجاره ممکن است فروشندٔ ، زیراشده وجود نخواهد داشتد خریدار تا پیش از سررسید توافقفر
بهترین وضعیت،  ،م داده و طلب بازگرداندن دارایی سابق خود را داشته باشد. در این تالتشده، وجه فروش را به خریدار عودتوافق

شده در بیع شرط، آن اوراق را در مواقع نیاز به فرد ثالثی بوروشد و چنانچه عی است تا خریدارِ اوراق خریداریمعامله براساس اوراق انتوا
 ند و به وی بازگرداند.فاصله اوراق را از بازار ثانویه خریداری کبا عودم وجه خرید از سوی فروشنده مواجه شود، بال

 گیریبندی و نتیجهجمع .6
رابر یک جریان ت متداول این ابزار، یک جریان نقدی ثابت در بتال درموهوم و کارکرد سوآپ نرخ بهره طرح شد.  ،در این گزارش در ابتدا

ی این سوآپ در سه قراردادشود. در بخش بعد، ماهیت معاوضه می قراردادر دو سمت وزن دتی همامحاسب اساس یک پایٔهنقدی متقیر بر
دین با  آن بود که مبادلٔه دهندٔنشان هاعقود نامعین ذکر شد که بررسی و ،جنسپول هم خریدوفروشدین با دین،  تالت محتمل مبادلٔه

ی برای سوآپ نرخ بهره قراردادترین قالب تواند نزدیکجنس میپول هم خریدوفروشهای نقدی )توسیر دوم( و دین برای تعویض جریان
جواز شرعی برای استواده  ی خودقراردادهای یک از قالبها نشان داد سوآپ نرخ بهره در هیچابعاد فقهی این قالبتحلیل  ،باشد. در ادامه

 بودناگر در بحث غرری ،مثالً مالتظاتی نیز وجود دارد؛ این نتیجه البته در تحلیل منتهی به کند.در بازارهای مالی اسالمی را پیدا نمی
 غرری نیست. قراردادداند، الزاماً این قالل به دیدگاهی شویم که غرر را محدود به جهل منتهی به نزاا می جنسخریدوفروش پول هم

گرچه این ابزار موانع فقهی  اپیشنهاد نشان داد که  تحلیل شد. بررسی ابعاد این« سوآپ نرخ سود در قالب بیع شرط»پیشنهاد  ،در ادامه
هایی مواجه است که نیاز است با استواده ، از لحاظ کارکردی با موانع و محدودیتاستجلو رد و گامی روبهسوآپ نرخ بهره را در خود ندا

جهت  ،دهد: اوالًسیاستی را پیشنهاد می وصیٔهاین گزارش دو ت ،روینازا های مبادالتی آن مبادرم شود.از ابزارهای مکمل به کاهش هزینه
های با توجه به محدودیت های متداول سوآپ نرخ بهره استواده نشود. ثانیاًرعایت موازین شرعی در نظام مالی اسالمی ایران از قالب

 ،دارایی تحت معامله استواده شود. همچنین عنوانبهاز اوراق انتواعی در این ابزار شود توصیه می ،در قالب بیع شرطسوآپ نرخ سود 
ابعاد شود معرفی یادآور می ،در پایاندنبال شود.  تریجد ،سوآپ نرخ بهره را همراه دارد طراتی ابزارهای جدید که تاتدی کارکردهای
های و تبیین محدودیت ،راهکار سوآپ نرخ سود سوآپ نرخ بهره، تحلیل قراردادشناسی فنی سوآپ نرخ بهره، تصحیح و تیمیل ماهیت

 تحلیلی نسبت به مطالعام پیشین است.-ن مزایای نسبی این گزارش تحقیقییترمهمکارکردی آن از 
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