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در بانکداری اسالمی با رویکرد الگوی  ها ییداراتبدیل به اوراق بهادار کردن 

 اسالمی ایرانی پیشرفت

 1ابوالفضل جعفری ماهوک



 

 چکیده:

؛بههت نجه تاأم نندیآیمازنهادهایمهموب  ارتأث رگذاراقتصادیکجامعهبهاتارهابانک

ن زازاهت  خاصیبرخورداراس اباتوجهبهالزا پ ااد هابانکمالیایننهادهاونحو هارهرداین

سازیالگویبانکداریاسالمیوهتچن ننظربهب اناتمقا معظمرهبری)مدظ هالعاالی(مبنایبار

درجامعهاساالمی،بااهابانکتأم نمالییهاو  اقطعاًطراحیالگویاسالمیایرانیپ شرف ،

خواهدداا ادراینمقالهبهاا و جدیادیییهاتفاوتیدربانکداریمتعارفتأم نمالیهاو  ا

پرداختهاد وسازوهاردومادلهاییدارا،بانا تبدیلبهاوراقبهادارسازیهابانکبرایتأم نمالی

ات  اتیاوراقمرابحهرهنیواوراقاجار رهنیتشریحخواهدادههدرصورتات  اتیادنوباه

هارگ ریایناوراق،فرهنگاستفاد واستقبالازابزارهایمالیاسالمیتارویجخواهادیافا هاهباا

توجهبهماه  ابزارواتولآنن ب بهاصولاقتصاداسالمی،باهبهباودوضاعاقتصاادیجامعاه،

منطبقبرموازیندینمب ناسال هتکخواهدنتودا

به اوراق بهادار کردن، اوراق مرابحه رهنی، اوراق اجااره   کلیدی: تأمین مالی، تبدیل یها واژه

 رهنی، اقتصاد اسالمی

 مقدمه

منت افیهاراتهیکیازمفاه تیههدرچندسالاخ رموردتوجهخاصب  اریازاندیشتنداندر

اصرفنظرازتحق قاتوباادیمدانشگاهیبهویژ م ا لمالیقرارگرفتهاس ،م ئ هاسالمیسازی

مطالعاتانجا گرفتهدراینحوز وم زانموفق  م ئول نامردرتحققبنش دنبهاینمفهاو و

طرحاینموضوعاس ههآیااستفاد رسدیماسالمیسازیم ا لمالی،آنچهههبهذهننگارند 

الشدرپایاساتنراجمفااه ما تایازازواژ اسالمیسازیدرس اس یاخ ر؟بهب اندیگرآیات

منابعخارجیورینتناینمفاه مدرقالباسالمی،امریمف دومؤثراس یاخ ر؟
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مقا معظمرهبریدرسننانخویشهدفم  ایرانوهدفانقالباسالمیراتتادنساازیناوین

؛لذاسزاوارن  ا م تای1ندینتایماسالمیوالگوادنم  ایراندرجهاتگوناگوندردن امطرح

دانشیخویشراازغرببهااریهگ ردایهاان بن،پروردیمهههدفالگوادندرجهانرادرسر

ازاینجه موردبررسایقاراردادتوانیمواژ اسالمیسازیودرستیویانادرستیاستعتالآنرا

وطبقتعریفیهاهباهصاورتهندیمرفیههخداونددرقرآنهریماسال رابهانواندینهاملمع

،دینبرنامهایبرایزندگیاس ولذابرایتتا م ا لزندگیان ااناودیماتومیازدینمطرح

دیانمح اوبنیتارهامالابرایدینیههنزدخداونادهندیمدارایبرنامهاس وچارچوبمعرفی

اااودیم،اد معرفییکالگویاقتصادیومالیبرایجامعهنقصیغ رقابلقبولمح وباودیم

ایناس ههمطرحهردنواژ اسالمیسازیصح حن   زیراطرحرسدیملذاآنچهبهنظرنگارند 

اینواژ وتالشدرجه تحققآنازدوجنبهداراینقصاس :اولاینکها ومیههدرغاربوباا

فکریغربپایهریزیاد اس درفرآینداسالمیسازیدچارنقصاناد وهارهرداص ییهاان بن

ودو اینکهاسال مورداتها برنامهندااتنبرایبنشاقتصادیوماالیدهندیمخویشراازدس 

رادرهاهاگاراساال هامالاسا پاسچاااودیمواینم ئ هبهذهنمتبادررد گیمجامعهقرار

رادچاردگرگونیهاآنمنت فا تی،مفاه مغربیوساختهذهنبشررابهقرضگرفتهویهابنش

؟دهدیمهرد وبهنا برنامهاسالمیبهمرد تحویل

نقشتواندیمبنشاقتصادییکیازارهانح اتیجامعهاس ههاجرایاحکا اسالمیدراینبنش

اسالمیایفاهندابانکداریواموربانکییکایازب اترهایح ااسوب  ارمهتیدرتحققحکوم 

مهمبرایاجرایاحکا اسالمیدربنشاقتصادیاس ا

بحثتأم نمالییکیازمباحآیاس هههت شهدررأسم ا لمالیبود وپا شازهتاهمطارح

س اارایطفع یجامعهایرانوواینامردرصنع بانکدارین زازاهت  زیادیبرخوردارااودیم

ح اس  ایانم ائ هراهاوا تفکرجتعهآ ریازمرد مبنیبرربویبودنسودهایبانکیوبهر 

ایکایازااودیمااح اسهابانکجدیدبرایتأم نمالییهاروشدوچندانهرد ون ازبهطراحی

اباادیمهاییداراتبدیلبهاوراقبهادارهردنهاروشاین

 : 6تبدیل به اوراق بهادار کردن

مالیدربازارهاایسارمایهیهاواسطهپایگرف وبرنقش1010نوآوریمالیاتد ایههدردهه

باوداتبادیلباهاوراقبهاادارهاردنهااییدارااثرگذاا ،پدید تبدیلبهاوراقبهادارهردنقاً ات
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مالیمانندبانکتجااری،اوراقبهاادارقابالخریادویهاواسطه،فرآیندیاس ههدرآنهاییدارا

مؤس اهوا دهناد باهیهاایایداراادراینفرآیند،فرواندیمبهسرمایهگذارانتاً م تقفروشرا

ودراوض،تاأم نوجاو توساطسارمایهگاذارانیانجاا اودیمطریقیازترازنامهآنمؤس هجدا

واینابزارهمنتایانگربدهکاریمزبوراسا ،بادونخرندیمههیکابزارمالیقابلمبادلهرااودیم

(1316اینکهبهوا دهند اول همراجعهایصورتپذیردا)پ کتوسعه،

بهاوراقبهادار،مؤس هایههن ازبهتأم نمالیدارد،بهتأسا سااره هاییدارادرفرآیندتبدیل

رافاراهمهناد،هاایایداراااره واسطبرایاینکهوجو الز جه خریادهندیما اقد1واسط

اسپسوجوهیراههازهندیموآنرابهسرمایهگذارانارضههندیماوراقباپشتوانهداراییمنتشر

اهنادیمامالیبهبانکپرداخ یهاییدارامحلفروشاوراقبهاداربهدس آورد اس ،باب خرید

نقادیحاصالازیهااانیاجر،ازمحلاندد یخرسرمایهگذارانیههاوراقبدهیباپشتوانهداراییرا

(1310ا)موسویان،هنندیم(بازدهیه بهاوا مالی)یهاییدارا

 در بانکداری متعارف: ها ییدارافرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن 

طبقاکل،بانکپسازاناساییمشتریوتجزیهوتح  لری کااتباریوی،بهااطایوا اقادا 

ادرمرح هبعدبانکجه تأم نمالی،هندیمودرسررس دهایمقرر،اق اطخودرادریاف هندیم

واسطدریاف ووجهآنرامطابقباقوان نومقرراتازفروادیمخودرابهاره واسطیهامطالبه

وازایانرا ضاتندیانتایماااره واسطن زاوراقبهاداریمبتنیبراینمطالباتمنتشرهندیم

اهندیمتأم نمالی،سودحاصلازاینفعال  رادرقالبهارمزدهایمع ندریاف 



                                                           

2. SpecialPurpose Company = Special Purpose Entity = Special purpose Vehicle (SPV) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


366 

 


 

 تسهیالت بانکی موجود در بانکداری بدون ربا:

تنص صمنابعاس ادریهاروشسالمیبابانکداریمتعارفدراساسیبانکداریایهاتفاوتیکیاز

بانکداریمتعارفبرایتتا ن ازهااامازن ازهایمصرفییاسرمایهگاذاریوبااقطاعنظارازاینکاه

یان اازباهسارمایهدرگاردشخواهدیممتقاضی،ت ه التدرخواستیرابرایخریدهاالیاخدمات

؛درحالیههدربانکداریاسالمیبرایهارن اازیدهدیمدارد،درتتا مواردازرا وا بابهر پاسخ

نیتارمهامابزارخاصیوجودداردههااطایت ه التبراساسآن،بهتریننت جهرابههترا داردو

(1311هاس ا)موسویان،مزی بانکداریاسالمین زدرهت ننکتهنهفت

باراسااسهااباناکااطایت ه التبانکیدربانکداریبدونربایایرانههدرحالحاضریهاو  ا

بهچهارگرو بهتوانیم،راهنندیمدربار ااطایت ه التدرارصهداخ یوب نالت  یاقدا هاآن

ارحذیلتق  مبندیهرد:

قرضالح نه

یاقدهایمبادلها

اقدهایمشارهتی

(1310سرمایهگذاریم تق م)ندریوهارگرمط ق،
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 قرض الحسنه 

بهانوانقرضدهند مب  مع نایراهابانکقرضالح نهاقدیاس ههههبهموجبآن

وگ رند ،بازپرداخ معاادلنتایندیمبهقرضواگذارهااره طبقضوابطمقرربهافرادیا

(1310ا)موسویان،نتایدیممب  دریافتیراتعهد

 عقدهای مبادله ای 

دراقدهایمبادلهایبابازدهیثاب ،بانک،هلیاابنشایازسارمایهماوردن اازفعال ا 

شازانجاا فعال ا ابااینتوض حههبعدازانعقادقراردادوپ هندیماقتصادیراتأم ن

آتایاقتصاادیوتغ  رهاایاحتتاالییهااتحاولمذهور،سودبانکمع و ومع ناسا و

باناکازیهاامطالبهوضع  مالیفعال  موردنظرازجه سودوزیان،ارتباطیبهسودو

اازفروشاق اطی،اجار بهارطتت  کوخریددیناندابارتآنبنگا ندارداایناقدها

دراقدهایمبادلهایبابازدهیمتغ ر،باناک،بنشایازسارمایهماالیماوردن اازفعال ا 

ابهمقتتایماه  ایناقدها،سودبانکهندیماقتصادییاپولموردن ازمتقاضیراتأم ن

ن بیدربازارحق قیب تگیدارداهای ت قاقتصادیویهاتحولمتغ ربود وبه

 یعقدهای مشارکت 

دراقدهایمشارهتی،بانک،تتا یابنشیازسرمایهموردن ازفعال ا اقتصاادیراتاأم ن

وسرانجا مطابققراردادیههباصاحبهاراقتصادیمنعقدهرد ،سودفعال  موردهندیم

ااقدهایماورداساتفاد درایانبناش،مشااره مادنی،مشااره هنندیمنظرراتق  م

م اقاتومزاراهه تندههسهموردنن  ،درجه تأم نمالیصادراتحقوقی،متاربه،

اگ رندیممورداستفاد قرار

 سرمایه گ اری مستقیم 

تول ادیویهااطرحسرمایهگذاریم تق مابارتاس ازتأم نسرمایهالز جه اجرای

 ،اوراققرضاهواسرمایهگذاری،دراصاطالحخریادساهاهابانکاترانیانتفاایبهوس  ه

ذهنیاسا تااهایییداراوبهاینتعب ر،موضوعبحثآنب شترگ ردیممانندآنرادربر

ا نیابهاینترت ب،سرمایهگذاریم تق م،ناوایسارمایهگاذاریباهمفهاو هایییدارا

ساهامییهااره تأم نسرمایهاس ههبهطورم تق مبهوس  هیکیاچندبانکازرا 

؛بهابارتدیگر،سرمایهگذاریبهایاناودیم،انجا گرددیمتشک لهابانکههم تقلاز

اترانایازرا خریادساها یاایهااطارحمفهو ،نوایمشاره حقوقیاس ههدراجرای

(1310ا)ندریوهارگرمط ق،اودیمبهمرح هاجراگذارد هابانکمشاره 
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 در بانکداری بدون ربا: ها ییداراتبدیل به اوراق بهادار کردن 

اقدقرضالح نهبها  غ رانتفاایبودن،برایفرآیندتبدیلبهاوراقبهادار،صرفهاقتصادینداردا

هتچن نقراردادس فبهدل لارایطخاصقرارداد،ازنظرفقهیامکانتبدیلبهاوراقبهادارناداردا

تبدیلبهاوراقبهادارنتوداتوانیمواقوداسالمیراراردادهاقاماسایر

،بااندیمبدونرباقابلتبدیلبهاوراقبهاداریهابانکازمنظرفقهیاهآرت ه التااطاییازطرف

لکنازم انت ه الت،فروشاق اطیواجار بهارطتت  کبهدالیلزیرازاولوی برخوردارند:

 اینت ه التدارایبازدهیثاب ومع نه تند،درنت جهسازگارباااهادافافارادری اک

بانکیباهاوراقبهاادارااروعمناسابیباهح اابهایییداراگریزه تندوبرایتبدیلبه

اآیندیم

  درت ه التاجار بهارطتت  ک،بانکمالکداراییاجار داد ااد اسا وتااپرداخا

،درت ه التفاروشاق ااطین ازگرچاهماندیمار بها،داراییدرمالک  بانکآخریناج

هتاندارایییامعاادلآنتوانیمامااودیممالک  داراییفروختهاد بهمشتریمنتقل

رابهانوانرهندریاف نتود،بنابراینت ه التفروشاق ااطیرهنایواجاار باهاارط

ولبرخوردارنداتت  کازهتترینری کنک

 مشانصومع او هامالًت ه التفروشاق اطیواجار بهارطتت  کدارایزمانبندی

مناسابت اه التیهااب اتهمتناسبباارایطباازار،توانندیمهابانکه تند،درنت جه

فروشاق اطیواجار بهارطتت  کازجه مدتزمانباقیماند بهت ویهراانتناابو

بازارارضههنندابه

 الز رابرایتبدیلت ه التفروشاق اطیواجار باهاارطتت  اکبانکاداریهای نهزم

بدونربابهاوراقبهادارتح انواناوراقرهنی،درنهادهاایس اسا گاذاریچاونباناک

مرهزیجتهوریاسالمیایرانوسازمانباورسواوراقبهاادارایارانفاراهمااد وبرخای

(1310دماتهارمه ااد اس ا)موسویان،مق

 بانکی به اوراق بهادار: یها ییداراعملیاتی تبدیل  یها مدل

دومدلاوراقمرابحهرهنایواوراقاجاار هاییدارابرایات  اتیهردنتبدیلبهاوراقبهادارهردن

:اودیمرهنی،جه تبدیلت ه التفروشاق اطیواجار بهارطتت  کارا ه

 اوراقمرابحهرهنی
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(دراوراقمرابحهرهنی،بانکباانتنابیاتأس سواسط،آماادگیخاودرابارواگاذاریمطالباات1

اداردیمحاصلازت ه التمرابحه)فروشاق اطی(رهنیبراساسنرختنزیلمع نیااال 

باورسواوراقبهاادار،(واسطباانتنابمؤس هرتبهبندیماوردتأی ادباناکمرهازیوساازمان2

؛مؤس هرتبهبنادی،ااتباارباانی)باناک(وهندیمام دنامهخودراجه ااال رتبهااتباریتقدیم

اهندیمواسطراااال 

(واسطباانتنابمؤس هام نموردتأی دبانکمرهزیوسازمانبورسواوراقبهادار،نظارتطرح3

اهندیمومؤس هام نبانظارتازابتداتاانتهایطرحموافق خواهدیمراازاو

(واسط،اوراقمرابحهرابهصورتمتحدالشکلمنتشرهرد وازطریقاره تأم نسارمایهباه6و2

اهندیممرد واگذار

اگذاردیم(اره تأم نسرمایهوجو مرد راجتعهرد ودراخت ارواسط1و5

اسطبااستفاد ازوجو مرد وبهوهال ازطرفآنانمطالباتحاصلازت ه التمرابحه(و10و0و1

)فروشاق اطی(رهنیرابراساسنرختنزیلمع نخریداریوباهوهالا ازطارفصااحباناوراق،

ااودیممالکدیون)مطالباتحاصلازت ه التمرابحهرهنی(

مطالباتحاصلازت ه التمرابحهرهنیراتحویلگرفته(واسطدرسررس دهایمقرر13و12و11

اهندیموبعدازه رحقالوهاله،باقیماند راازطریقاره تأم نسرمایهبهمرد واگذار




 

 :اوراقاجار بهارطتت  ک

ت اه التیهاایایدارا(بانی)بانک(باانتنابیاتأس سواسط،آمادگیخودرامبنیبرواگاذاری1

اداردیماجار بهارطتت  کبراساسمب  استیمع نیااال 
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(واسطباانتنابمؤس هرتبهبندیماوردتأی ادباناکمرهازیوساازمانباورسواوراقبهاادار،2

؛مؤس هرتبهبندی،ااتباارباانیوواساطراهندیمام دنامهخودراجه ااال رتبهااتباریتقدیم

اهندیمااال 

(واسطباانتنابمؤس هام نموردتأی دبانکمرهزیوسازمانبورسواوراقبهادار،نظارتطرح3

اهندیمومؤس هام نبانظارتازابتداتاانتهایطرحموافق خواهدیمراازاو

ه (واسطاوراقبهاداراجار بهارطتت  کرابهصورتمتحدالشکلمنتشرهرد ،ازطریقار6و2

اهندیمتأم نسرمایهبهمرد واگذار

اگذاردیم(اره تأم نسرمایهوجو راازمرد جتعآوریهرد ودراخت ارواسط1و5

ت ه التاجار بهارطیهاییدارا(واسطبااستفاد ازوجو مرد وبهوهال ازطرفآنان،10و0و1

د وبااوهالا ازطارفصااحباناوراق،مالاکتت  کرابراساسمب  استیمع نیخریاداریهار

ااودیمهاییدارا

(واسطدرسررس دهایمقرر،اجار بهایت ه التاجار بهارطتت  کراتحویلگرفته13و12و11

وبعاادازه اارحااقالوهالااه،باق تانااد راازطریااقاااره تااأم نساارمایهبااهماارد واگااذار

(1310ا)موسویان،هندیم






 گیری: نتیجه

باتوجهبهمطالبذهراد وبااطفبهاینههاهآراقادهایاساالمیماورداساتفاد دربانکاداری

بدونربا،ازنظرفقهیمشک یبرایتبدیلادنبهاوراقبهادارندارند،فرصتیب ا ارمناساببارای

یوبرطرفنتاودناابههایجاداد اس تاباات  اتیهردناینفرآیند،االو برتأم نمالهابانک

ربادرم انمرد جامعه،فرص سرمایهگذاریمناسبیرامنطبقبراحکا اساالمیایجاادنتاینادو

بدینترت ببهترویجاستفاد ازابزارهایمالیاسالمیهتکنتایندا
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:منابع

 "60،ااتار ،پ اکتوساعه"هااییداراآاناییبافرآیندمالی:تبدیلبهاوراقبهادارهردن،

1316بهتنواسفند

 ،باانکیباهاوراقبهااداردربانکاداریبادونربااهااییایداراتبدیل"موسویانس داباس"،

1310،تاب تان2فص نامهپولواقتصاد،اتار 

 ،فص نامهاقتصااداساالمی،"مهندسیمالیاقوددربانکداریاسالمی"موسویانس داباس،

1311ز،پای 36سالنهم،اتار 

 ،امکانسنجیاستفاد ازصکوکدرجها تاأم نماالی"ندریهامرانوهارگرمط قاحتد

1310،بهار31،فص نامهاقتصاداسالمی،سالدهم،اتار "صادرات
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