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چکیده
یکی از چالشهای نظام اقتصاایی مالی کوا،رن ند،ی زازار ریامی مواتااز ارزی ایاع کم م،م
ذینفعان (زم یژه یرمایمگذاران مالی یا یفتمزازان) زت،انند معامالز خ،ی را یر این زازار انجام یهند
زانک مرکزی نیز زا ییا یعگذاری صحیحن م سئلم ثداز ارزی را پیگیری کند .زا ت،جم زم اینکم یر حال
حاضااار چنین زازاری یر نظام مالی کوااا،ر م،ج،ی نیساااعن یااااختار زیرریااامی جایگزینی زا ن،ان
«معامالت فردایی» توکیل شده زم ص،رز زیرقان،نی زم فعالیع موغ،ل ایع.
این تحایق تالش میکند تا ضاامن م،ضاا ،شاانایاای ماهیع معامالز فریای ارز (از طریق انجام
مصاااااح دم شاااا فاهی زا زرخی از ف عاان این زازار) چالش های فاهی این م عامالز را تدیین نم،یه
راهکارهای جایگزین م وخ صی یر چهارچ،ب ا یالمی پی ونهای نماید .پرسش اصلی تحایق آن ا یع
کم « چالش های فاهی معامالز فریای ارز شااااامل چم م،اریی میگریی؟ راهکارهای جایگزین یر
چهارچ،ب شاار ی کدام ایااع؟» .یافتههای تحقیق کم زم روش ت،صاایفی تحلیل محت،ا زدیااع آمده
نواااان مییهد کم میت،ان معامالز فریای رایج را یر ی قالب حا،قی تصااا،یر کری کم دارزاند از
«معامله بر روی تغییرات نرخ ارز (شرطبندی قیمتی)» «تعهد طرفینی جهت انجام بیع در روز آینده
بدون امکان تحویل» .از منظر فاهی تصاا،یر ا ل زا ی چالش قمار زرر م،اجم ایااع تصاا،یر ی م
صاارفا زا چالش قمار م،اجم میزاشااد .راهکارهای جایگزین پیواانهایی این تحایق جهع یااامانیهی
معامالز فریای نیز شاااامل راهکار ک،تاهمدز «انجام معامالز فریای یر قالبهای حا،قی تعهد یا
صلح» راهکار میانمدز «توکیل زازار ریمی معامالز آتی ارز یر ز،رس کاا» میزاشد.
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 ۱مقدمه
«زازار موااتااز ارزی» یکی از زازارها نهایهای مفا،یه یر نظام پ،لی مالی کواا،ر میزاشااد کم ند،ی آن
هزینمهای گ،ناگ،نی زرای ت،لیدکنندگانن یاایایااعگذارانن یاارمایمگذاران مالی (یاافتمزازان) زیره ایجای کریه
ا یع .هدف ا صلی این زازار شفاف یازی م سیر آتی قیمع ارز مدیریع ری سک حا صل از ن ،یاناز احتمالی
نرخ ارز یر آینده میزاشد.
زا ت،جم زم اینکم نیاز م،م ذینفعان زم معامالز موااااتام ارزی نیازی کامال اقعی میزاشاااادن یر خال زازار
ر یمی م وتااز ارزی یاختارهای جایگزین زیرر یمی یر اقت صای ک و،ر شکل گرفتم ا یع کم «بازار معامالت
فردایی» یکی از مهمترین آنها محس،ب میش،ی .یر این زازار زیرریمی زیرقان،نین ذینفعان زم پیشزینی قیمع
ارز یر ر ز آینده انجام معاملم زر ر ی این پیشزینیها موغ،ل میزاشند.
این تحایق تالش میکند تا ضمن مستند نم،ین تجرزم ماهیع حا،قی معامالز فریای ارز (از طریق انجام
مصاااحدم شاافاهی زا زرخی از ذینفعان این زازار) ماهیع حا،قی این معامالز را از منظر ضاا،ازا فام ایااالمی
م،ری ارزیاز قرار یایه راهکارهای جایگزین مرتدا را نیز ارائم کند .زر این ایاااسن پرسششش اصششلی تحایق آن
ایااااع کم « چالش های فاهی معامالز فریای ارز شااااامل چم م،اریی میگریی؟ راهکارهای جایگزین یر
چهارچ،ب شر ی کدام ایع؟».
یاااختار تحایق زدین صاا،رز ایااع کم پ
یا

از این مادممن ازتدا ماهیع ضاار رز زازار موااتااز ارزی

ان،ا اززارهای موااتام م،ری زحا قرار میگیری .یر ایامم تجرزم ماهیع حا،قی معامالز فریای ارز یر

زازار زیرریاااامی تدیین شااااده از منظر فاهی تحلیل میشاااا،ی .طراحی راهکارهای جایگزین ایااااالمی جهع
یامانیهی معامالز فریای ارز یر ق سمع زعد م،ری زحا قرار خ،اهد گرفع .زخش پایانی نیز زم جمعزندی
نتیجمگیری اختصاص مییازد.

 ۲ماهیت ابزارهای مشتقه
یر یانش مالین «ابزار مشششششتقه »1قراریایی ایااااع کم ارزش خ،ی را از ملکری یک «موجودیت پایه »2کم
معم،ا یک یارای ایااعن یریافع میکند .شاااخ

های گ،ناگ،ن نرخ زهرهن نم،نمهای از این م،ج،ییع پایم

زم ح ساب میآیند .اززارهای م وتام یر کنار یهام ا راق زدهین یم م،ری از مهمترین اززارهای مالی را ت وکیل
مییهند (فرهنگ لغاز پالگری3،ن 2۰1۶ن ص.)2۰1 .

a derivative instrument

1

underlying entity
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Palgrave Dictionary
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 ۳ضرورت و کارکردهای بازار مشتقات ارزی
یر زازارهای پ،لی

مالی متعارفن اززارهای موااااتام کارکریهای زساااایار مهمی یارند

زم یلیل همین

کارکریهان زم صاا،رز گسااتریه م،ری ایااتادال یاارمایمگذارانن زانکهای تجارین زانکهای مرکزی زیرهن اقع
شدهاند .یر ایامم زم زرخی از مهمترین این کارکریها اشاره میش،ی.1

 ۳.۱پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان
ریسک

دم اطمینانن یکی از ام،ر جدا نودنی فعالیعهای اقتصایی ایع .یر اقعن همم کسانی کم مالک

یک یا چند ن ،یارای ه ستند ق صد انجام فعالیعهای اقت صایی را یارندن زا پدیده ری سک م،اجماند .اگر چم
زرخی افرای ریسااکپذیر هسااتند زا ر ی زم رصاامهای پرمخاطرهن قصااد ییااتیاز زم م،قعیعهای ایااتثنای
ی،ی زاا را یارندن امّا میت،ان گفع زی وتر ان سانها مایلند ری سک فعالیعهای خ،ی را زم حدّاقل ممکن زر یانند؛
هر چند ی،ی کمتری نصیب آنان ش،ی .زا ر ی یر قراریایهای موتامن یرمایمگذاران از اطمینان نسد زرخ،ریار
میشاااا،ند زا خیال راحعن زرای ت،لید آینده زرناممریزی میکنند .این یژگی را میت،ان مزیع اصاااالی اززارهای
موتاّم زم حساب آ ری (معص،مینیان 13۸۹ن ص.)۴3 .
الدتم نداید فرام،ش کری کم ماهیع زازار م وتامن زازی زا جمع صفر ا یع؛ یعنی هم،اره ی،ی یک معاملمگرن
زم معنای زیان معاملمگر ییگر ایع؛ لذا همم معاملمگران تالش میکنند زا اطال از کافی یریافع م و،رزهای
کارشنایی منایبن زم انعاای قراریای اقدام کنند.
ال ه زر اینن هزینم خطر یر زازار موتام (نسدع زم زازارهای نادی) زسیار کمتر ایع .یر اقعن خریداران
فر شندگان یر این زازارن زا ضرر احتمالی پایین نسدتاً موخ

ر زمر هستند .زر خالف زازارهای نادی کم

میزان خسارز از قدل معل،م نیسع ممکن ایع زسیار زاا زاشد؛ تا حدی کم حتی اصل یرمایم را از زین زدری.
زم ن،ان مثالن موااااتری زرای خرید مادار معینی ارزن زاید زهای آن را (کم مدلا زیایی ایااااع) زم ط،ر کامل
پریاخع کند؛ امّا زرای خرید ا راق موتامن پریاخع مدلا اندکی (نسدع زم ارزش یارای پایم قراریای) کافی ایع
(معص،مینیا ییدینیان 13۸۹ن ص.)11 .
اززارهای مواتام میت،انند زر ر ی یارای های مختلفی طراحی شا،ند کم ارزن یکی از مهمترین آنها را شاکل
مییهد .ج،ی اززارهای موااتام ارزی زم پ،شااش ریسااک یاارمایمگذاران کمک شااایانی میکند .یر اقعن پ،شااش
ریسک ن،یان نرخ ارزن هم،اره یکی از یزدزمهای جدی یرمایمگذاران را شکل مییهد .زیرا ج،ی زازار موتام
ارزی (یر کنار زازار فیزیکی ارز)ن میت،اند ریساااک ن،یااااناز نرخ ارز را تالیل یایه یااارمایمگذاران (شاااامل
اریکنندگان صااااایرکنندگان) را یر ماازل ن،یاااااناز قیمع ارزن زم نح،ی زیمم کند .زم دارز ییگرن یر زازار
موااتااز ارزین ریسااک تغییراز نرخ ارز م،ری خرید فر ش افرای ریسااکپذیر ریسااکگریز اقع میشاا،ی

 1مداحثی کم یر این تحایق یر م،ض ،شنایی اززارهای موتام مطرح میش،ین زسیار مختصر یر حد نیازهای این تحایق ایع .مداحا
تکمیلی را میت،ان یر یایر منازع پیگیری نم،ی.
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ن فعالیع اقتصایی خ،ی را زیمم کنند (میسنر1ن 2۰1۵ن

اشخاص گر ه ی من میت،انند زا پریاخع مدلغی موخ
ص.)۴۵ .

 ۳.۲زمینهسازی کشف قیمتهای آتی ارز
یکی از نگرانیهای کم هم،اره یر اقتصااایهای یر حال ت،یااعم ج،ی یارین پیشزینی صااحیح قیمع ارز یر
آینده ایاااع .یر ند،ی زازار مواااتام ارزین اشاااخاصااای حایای حا،قی کم احسااااس میکنند قیمع ارز یر آینده
افزایش خ،اهد یافعن تالش خ،اهند کری زا خرید نادی ارز ذخیره کرین آنن از یاااا،ی فر ش آنها یر آینده
زرخ،ریار ش،ند .این کار میت،اند تعایل زازار ارز را زم ص،رز منفی تحع تاثیر قرار یهد.
اما زا ج،ی زازار موااتام ارزی زا تن ،کافی یر یاارریاایدن امکان مواااهده پیشزینی م،م ذینفعان زازار از
قیمعهای آتی ارز فراهم شااده اشااخاص القممند زم کس اب یاا،ین میت،انند زم جای خرید نادی ارزن زا مدالا
زسیار کمتری نسدع زم خرید اززارهای موتام اقدام رزند (رضای

اکدرین 13۹2ن ص.)۸ .

 ۳.۳کاهش معامالت بازار غیررسمی ارزی
زم یلیل آنکم نیاز زم زازار م وتام ارزی یک نیاز اقعی ا یعن ند،ی زازار ر یمی م وتااز ارزی منجر می ش،ی
زازار زیرریاامی موااتااز ارزی شااکل زگیری .طدعا حخاا،ر اشااخاص نیازمند یر این زازارن زا هزینمهای زیایی
همراه ز،یه زم یلیل شفاف ند،ین معامالز یر آنن امکان ی،یج،ی یر این زازار زیرر یمی ز سیار زیای ا یع.
لذان توکیل زازار موتام ارزی ریمین میت،اند زم تدریج معامالز زازار زیرریمی را زم زازار ریمی انتاال یهد.

 ۳.۴تعمیق بازار مالی
زا ت،جم زم زازاری ز،ین تمامی ان،ا اززارهای موتامن ت،یعم ایتفایه از این ییتم از اززارها یر زازار یرمایمن
میت،اند زم تعمیق هر چم زی وتر این زازار منجر ش،ی .یر اقعن اززارهای م وتام میت،انند زم نیازهای گر ه مهمی
از یرمایمگذاران پایخ یهند زم همین یلیل انتظار میر ی ایتادال از آنها زاا زاشد.
ال ه زر اینن ج،ی زازار اززارهای موااااتام ارزی زا تن ،کافین میت،اند زم افزایش تعدای معامالز منجر
ش،ی کم یلیل ا صلی این م سئلمن پائین ز،ین قیمع اززارهای م وتام ارزین یر ماای سم زا یارای پایم (ارز) ا یع.
این م،ض ،میت،اند زم تعمیق هر چم زیوتر زازار یرمایم کمک کند.

 ۳.۵زمینهسازی ورود تولیدکنندگان و سرمایهگذاران خارجی
زد ن شااک یکی از موااکالز ایااایاای پیشر ی ت،لیدکنندگان یاارمایمگذاران خارجی زرای ر ی یر زازار
یاارمایم هر کواا،رین مساائلم تغییراز نرخ ارز ایااع .چرا کم یاارمایمگذار خارجی هم،اره زا این نگرانی م،اجم
ایااع کم زم یلیل تغییراز نرخ ارزن کسااب کارش زم صاا،رز منفی تحع تاثیر قرار گیری .زر این ایاااسن ج،ی
Meissner
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زازار م وتااز ارزی میت،اند انگیزه یرمایمگذاران خارجی جهع ر ی یرمایمهای نادی زیرنادی را تا،یع
کند.

 ۴انواع ابزارهای مشتقه ارزی
هر چند یر زازارهای مالی ن،ین ان،ا گ،ناگ،نی از اززارهای موااااتام ت،یااااعم پیدا کریهاندن اما یاااام م،ری از
اصاااالیترین آن ها دارزا ند از قراریای های آتی ارزی1ن قراریای های اخت یار م عام لم ارزی

2

قراریای های ت هاتر

(ی،آپ) ارزی .3یر ایامم زم تدیین مختصر این اززارها پریاختم میش،ی.4

 ۴.۱قراردادهای آتی ارزی
یر این قراریاین طرفین معاملم متعهد می ش،ند کم یر تاریخ م وخ صی یر آیندهن مادار م وخ صی از ی ن،
ارز گ،ناگ،ن را زا نرخ ت،افای مرز،ط زم قیمع های آتىن مدایلم کنند .ال ه زر اینن تعهد میکنند یر خالل مدز
قراریاین مدلغی را نزی اتاق پایاپای زمصاااا،رز ییعم قرار یهند تا یر صاااا،رز تغییر ارزش ارزهای م،ری ت،افقن
اتاق پایاپای زم تس،یم ر زانم تفا زهای م،ج،ی زین نرخها ز ریازی (شعدانی زهار ندین 13۸۹ن ص.)۴ .
منعفع این قراریای زرای طرفین معاملمن پ،شااش کامل ریسااک تغییراز نرخ ارز ایااع .زیرا فر شاانده ارز
مییاند کم یر زمان موااخصاای یر آینده میت،اند ارز خ،ی را زم قیمع موااخصاای زم خریدار زفر شااد .خریدار نیز
اطمینان یاری کم یر یررییدن میت،اند ارز م،ری نیاز خ،ی را زم قیمع موخ

شده خریداری کند.

 ۴.۲قراردادهای اختیار معامله ارزی
اختیار معاملم ارزین قراریایی ی طرفم زین خریدار فر شااانده ایاااع کم زرایااااس آن خریدار قراریاین حق
یاری کم مادار معینی از ارز مندرج یر قراریای را زا قیمع معین یر زمانی موااخ

زخری یا زفر شااد .یر اقعن

ی طرف ت،افق میکنند کم یر آینده معاملمای انجام یهند (ییم س،ن5ن 2۰1۵ن ص.)23۵ .
یر این قراریاین خریدار اختیار معاملم یر ازای پریاخع مدلغی معینن حق خرید یا فر ش یارای مندرج یر
قراریای را یر زمانی موااخ

(زا قیمتی کم هنگام زسااتن قراریای تعیین شااده)ن زم ییااع میآ ری .از طرف ییگرن

فر شااانده قراریای اختیار معاملمن یر ماازل ا طای این حق زم خریدار (زا یریافع مدلغی معین)ن متعهد زم فر ش
یارای مذک،ر ایع.
چنانکم از تعریف قراریای اختیار معاملم ارزی پیدایااعن یارنده قراریای (خریدار) یر ا مال حق خ،ی مختار
ا یع هیچ تعهد الزامی نداری .از این ر ن یر ص،رز صرفنظر از اجرای قراریاین صرفا مدلا کمی را کم یر
Currency Futures Contracts
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Currency Options Contracts

2

Currency Swap Contracts
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 4ازم زم ذکر ایع کم چ،ن اززار موتام آتی ( )Futuresالگ،ی تکامل یافتم ایتانداری ف،ر اری ( )Forwardمحس،ب می ش،ین لذا یر
این قسمع نیازی زم زرریی ف،ر اری زم ص،رز مستال ج،ی نداری.
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ازای خرید حق پریاختم ایعن از ییع مییهد .از طرف ییگرن فر شنده یر ص،رز یرخ،ایع خریدارن متعهد
زم اجرای قراریای ایع.
نکتم مهم یر رازطم زا قراریای اختیار ارزین مزیع آن نسدع زم قراریای آتی ارزی ایع .زیرا زر خالف قراریای
آتی کم خریدار نساااادع زم انجام معاملم تعهد یارین یر قراریای اختیارن خریدار تعهدی زم انجام معاملم نداشااااتم
یارای حق انتخاب ایاااع .یعنی میت،اند زا یر نظر گرفتن مجم ،شااارایان نسااادع زم ا مال یا دم ا مال حق
خ،ی تصمیم زگیری (یاندرز ک،رنع1ن 2۰1۵ن ص.)231 .

 ۴.۳قراردادهای تهاتر (سوآپ) ارزی
تهاتر یا یاا،آپ ارزین یک قراریای مالی ایااع کم یر آن طرفین اصاال فر یک ن ،ارز را زا اصاال فر
ارزی ییگر معا ضاااام میکنند یر زمانی ییگر (یاااارریااااید)ن ج،ه مدایلم شااااده زم طرفین مسااااتری میگریی
(معص،مینیان 13۸۹ن ص.)32۵ .
زر این ایااااسن قراریای تهاتر ارزی یارای زرخی یژگیهای کلیدی ایاااع کم آن را از یاااایر ان،ا اززارهای
موااااتام ارزی متفا ز میکند .زرخی از مهمترین این یژگی ها دارزاند از متفا ز ز،ین احد ارزی طرفین
معاملمن معا ضم همزمان جریانهای نادی ی نرخ ارز متفا زن معا ضم اصل یرمایم یر ازتدا انتهای قراریاین
ط،انی ز،ین مدز قراریایها ( یرر یید قراریایهای ی،آپن زم ط،ر معم،ل زین یم تا پنج یال ا یع) نهایتا
معایل ز،ین زا انتواااار ا راق قرضااام یر یک احد ارزی خاص (مثال ریال) یااارمایمگذاری آن یر احد ارزی
متفا ز (مثال یار) (ییم س،نن 2۰1۵ن ص.)2۰۵ .

 ۵تجربه و ماهیت حقوقی معامالت فردایی ارز در بازار غیررسمی
زا ت،جم زم اینکم یر نظام پ،لی زانکی کواا،ر معامالز آتی ارز زم ریاامیع شااناختم نمیشاا،ی زر ایاااس
مارراز ضاا،ازا زانک مرکزی انجام این فعالیعها زیرقان،نی ایااعن یر یااالهای اخیر زازاری زیرریاامی یر
اقتصای کو،ر توکیل شده ایع کم اصطالحا زازار معامالز فریای نام یاری.
منظ،ر از معامالز ارزی فریای ن مدایاتی ایااع کم یر آن ذینفعان زازار ارز یر پایان یک ر ز معامالتین یر
رازطم زا قیمع ارز یر ر ز آینده زا یکدیگر اری معاملم میشاا،ند زر ایاااس پیشزینیهای کم از نرخ ارز یر ر ز
آینده یارندن تعهداتی طرفینی را زر هده میگیری .یر اقع تالش میکنند تا زا پیشزینی صااااحیح نرخ ارز یر ر ز
آیندهن زم ی،ی مرتدا ییع پیدا کنند طدعا زیان ناشی از پیشزینی ناصحیح خ،ی را نیز میپریازند.
تجربه عملی معامالز مذک،ر کم زم ط،ر مده یر یااادزه میدان خیازان فری یااای انجام میشااا،ی2ن زدین
ص،رز ایع کم مجم ،مای از افرای یارای ا تدار نسدع زم توکیل یک گر ه جهع انجام معامالز فریای اقدام

Saunders and Cornett
 2ازم زم ذکر ایااع کم زا ت،جم زم زیرقان،نی ز،ین این فعالیعهان مسااتنداز لمی زیایی یر تدیین ماهیع معامالز فریای

ج،ی نداری.

زر این ایاسن محت،ای این قسمع زر ایاس مصاحبههای شفاهی انجام شده زا زرخی از ذینفعان معامالز فریای تد ین شده ایع.
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میکنند یک نفر زم ن،ان یرگر ه تعیین میش،ی .تعدای ا خای هر گر ه معم،ا زین  2۰تا  ۵۰نفر میزاشد کم
زیر نظر یرگر ه زم مدایلم یار فریای زا یکدیگر میپریازند.
یاارگر ه جهع زاا زرین تخاامین معامالز پریاخع زرامع یر صاا،رز انجام پیشزینی نایریااع (کم
اصطالحا تا ان نامیده می ش،ی) متنایب زا یاف فعالیع م،ری تااضای خ،ن از ی چک تخمین (اصطالحا
چک گارانتی) یریافع میکند .زم ن،ان مثالن اگر خ ،تااضای معاملم زاای یک میلی،ن یار (اصطالحا زاای
یک خا) را یاشتم زاشدن زاید چک تخمین زم مدلا زااتری ز ریازی.
جهع انجام معامالز فریای ارزن معم،ا یر پایان یک ر ز کاری طرفین معاملم زر ا یاس پیشزینی خ،ی از
قیمع ارز یر ر ز آیندهن زا یکدیگر معاملم میکنند یر پایان ر ز کاری آتی (معم،ا یاااا ع  )1۵تسااا،یم انجام
می ش،ی .یر اقعن هر طرفی کم پیشزینی نا صحیح انجام یایه ز،ی زاید تفا ز نرخ اقعی ارز یر ر ز آینده نرخ
پیشزینی شده را زم ن،ان زرامع (اصطالحا تا ان) زم طرف ماازل ز ریازی .فریی هم کم زم هر یلیل از پریاخع
تا ان خ،ییاری کندن از گر ه ( طدعا از زازار) اخراج خ،اهد شااااد ا تدارش جهع انجام معامالز فریای از
زین خ،اهد رفع.
یر این ییاااتم از معامالز ارزین هیچ ن ،متن قراریای مکت،ز زین طرفین امخاااا نمیشااا،ی ت،افااز زم
ص،رز حخ،ری یا تلفنی ص،رز میپذیری .همچنینن تح،یل ارز هیچگ،نم م،ض ،یتی زرای طرفین نداری یر
مل هم زر ایاس اظهاراز فعاان زازارن حتی یک م،ری هم مواهده نوده ایع کم این معامالز زم تح،یل ارز
منجر شده زاشد.
زا ت،جم زم اینکم هدف این ماالم تحلیل فاهی این ییااتم از معامالز ایااعن ییااتیاز زم م،ضاا ،شاانایاای
صااحیح یر رازطم زا ماهیع حا،قی این معامالز از اهمیع زساایاری زرخ،ریار میزاشااد .زم دارز ییگرن ازم
ایع تص،یر حا،قی صحیح یقیای از این معامالز ایجای ش،ی تا زت،ان حکم شنایی فاهی را متنایب زا این
م،ض ،شنایی تدیین کری.
زر این ا یاس اگر از منظر حا،قی زم این معامالز نگاه ش،ین زم نظر میر ید از مجم ،ش،اهد قرائن ی
احتمال یا ی تصاا،یر حا،قی یر رازطم زا معامالز فریای ارز قازل تصاا،ر ایااع کم یر این قساامع زم تدیین آنها
پریاختم میش،ی.

 ۵.۱تصویر حقوقی اول :معامله بر روی تغییرات نرخ ارز (شرطبندی قیمتی)
یر این تصاا،یر حا،قی طرفین هیچ تعهدی جهع انجام زیع یر ر ز آینده زم یکدیگر نمییهندن زلکم زر ر ی
تغییراز نرخ یار شرطزندی میکنند .زم دارز یقیقترن یر این ت ص،یر طرفین معاملم ری سک ن ،یان قیمع ارز
را پ،شااش مییهند .یر اقع هر یک از طرفین معاملم کم پیشزینی ناصااحیح انجام یهدن م،ظف ایااع زم اندازه
خطا یر پیشزینی نرخ فریای ارزن زم طرف ماازل تا ان ز ریازی.
مثال اگر قیمع ارز یر پایان ر ز جاری  ۶3۰۰ت،مان زاشااادن طرف ا ل (کم انتظار ثداز یا کاهش قیمع را
یاری) ا الم میکند کم فریا یااااا ع 1۵ن قیمع یار کمتر از  ۶۵۰۰ت،مان خ،اهد ز،ی .طرف ی م (کم انتظار
افزایش قیمع را یاری) را یاری نیز ا الم میکند کم قیمع یار زااتر از  ۶۵۰۰ت،مان خ،اهد ز،ی.
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حال یر یاااا ع  1۵ر ز آیندهن اگر قیمع یار یر زازار هر دیی کمتر از  ۶۵۰۰ت،مان زاشااادن طرف ی م
زاید زم اندازه مازمالت فا ز تا ان زم طرف ا ل ز ریازی (زم یلیل خطا یر پیشزینی نرخ ارز) .یر م اازل اگر یر
یاااا ع  1۵ر ز آینده قیمع یار هر دیی زااتر از  ۶۵۰۰ت،مان زاشااادن طرف ا ل زاید زم اندازه مازمالتفا ز
تا ان زم طرف ی م ز ریازی.

 ۵.۲تصویر حقوقی دوم :تعهد طرفینی جهت انجام بیع در روز آینده بدون امکان تحویل
یر این تصاااا،یر طرفین معاملم فریای ارزن زم یکدیگر جهع انجام زیع یر ر ز آینده تعهد مییهند .زم این
معنی کم فر شاااانده ارز فریای متعهد میشاااا،ی تا یر پایان ر ز کاری آتین مادار معینی از یک ارز خارجی را زم
قیمتی کم یر زمان حال تعیین می ش،ین زفر شد .یر ماازلن خریدار ارز فریای متعهد می ش،ی کم ارز مذک،ر را یر
زمان تعیین شده (زا قیمع مذک،ر) خریداری کند.
مثال اگر قیمع ارز یر پایان ر ز جاری  ۶3۰۰ت،مان زاشااادن فر شااانده (کم انتظار ثداز یا کاهش قیمع را
یاری) ا الم میکند کم فریا یااااا ع 1۵ن مادار  1۰۰۰یار ارز زم قیمع  ۶۵۰۰ت،مان زم خریدار (کم انتظار
افزایش قیمع را یاری) خ،اهد فر خع .خریدار نیز ا الم میکند کم فریا یا ع  1۵مادار  1۰۰۰یار زم قیمع
 ۶۵۰۰از فر شنده خریداری خ،اهد کری.
حال یر یاااا ع  1۵ر ز آیندهن اگر قیمع یار یر زازار هر دیی کمتر از  ۶۵۰۰ت،مان زاشااادن فر شااانده
میت،اند یار خ،ی را زم قیمع ( ۶۵۰۰زااتر از قیمع زازار) زم خریدار زفر شاااد زم اندازه مازمالتفا ز زین ی
نرخ از ی،ی زرخ،یار ش،ی .مادار ی،ی نیز هیچگ،نم یافی نداری ممکن ا یع هر میزان زا شد .یر این حالع
فر شنده فریای ارز از ی،ی زرخ،ریار خ،اهد شد خریدار ضرر خ،اهد کری (تا ان میپریازی).
یر ماازل اگر یر یااا ع  1۵ر ز آینده قیمع یار هر دیی زااتر از  ۶۵۰۰ت،مان زاشاادن خریدار میت،اند
یار خ،ی را زم قیمع ( ۶۵۰۰کمتر از قیمع زازار) از فر شاااانده خریداری کند زم اندازه مازمالتفا ز زین ی
نرخن از یاا،ی زرخ،یار شاا،ی .یر این حالع خریدار فریای ارز از یاا،ی زرخ،ریار خ،اهد شااد فر شاانده ضاارر
خ،اهد کری (تا ان میپریازی).
همچنین یر این معامالز زم لحاظ رفی تح،یل ارز زم طرف معاملم هیچگ،نم م ،ض ،یتی نداری هیچیک
از طرفین نمی ت،ا ند طرف ییگر را ملزم زم تح ،یل ارز فیزیکی ن ما ید .زم دارز ییگرن طرفین م عام لم از از تدا
مییانند کم تح،یل فیزیکی ارز (حتی یر صاا،رز یرخ،ایااع یکی از طرفین) الزامی ند،یه تساا،یم زم صاا،رز
نادی زم اندازه مازمالتفا ز انجام خ،اهد شد.

 ۶تحلیل فقهی معامالت فردایی ارز
از منظر قان،نی معامالز فریای ارز زم صاا،رز کلی زیرمجاز ایااع .یر اقعن طدق مایه  13مارراز ناظر
زر ملیاز ارزی صاارافیهان انجام هرگ،نم معامالز فریای ت،یااا اشااخاص حایای حا،قی ممن ،ایااع.
همچنینن زم ایاااتنای مایه  1۵همین ماررازن متخلفین زم ایاااتنای قان،ن پ،لی زانکی کوااا،رن قان،ن تنظیم زازار
زیر متوکل پ،لین قان،ن اخالل یر نظام اقتصایی قان،ن مدارزه زا قاچاق کاا ارزن تحع تعایب قرار خ،اهند
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گرفع .زا این حال زا ت،جم زم اینکم این معامالز مال یر زازار مالی ک و،ر یر حال انجام ا یعن زم نظر میرید
تحلیل آنها از منظر فاهی یارای اهمیع ایع.
اگر از منظر فاهی زم ی تص،یر حا،قی ذکر شده از معامالز فریای ارز نگاه ش،ین زم نظر میرید هر ی ی
این ت صا یر یاختارها تا یی های حا،قی جدیدی ه ستند کم ازم ا یع یر چهارچ،ب ا صل آزایی لز م
قراریایها (یر فام ایالمی) مایه  1۰قان،ن مدنی تحلیل ش،ند .زم دارز ییگرن نمیت،ان آنها را یر زمره ا،ی
متعارف ینتی مانند مرازحمن اجاره زیره تحلیل کری زاید آنها را ا،یی جدید یر نظر گرفع.
الدتم هر چند اصاااال آزایی قراریایها یر فام ایااااالمی قان،ن مدنی پذیرفتم شاااادهن اما این آزایی ماید زم
چهارچ،ب موخصی ایع کم همان ض،ازا م،می قراریایها مانند ممن ،یع رزان ضررن زرر قمار میگریی.
یر اقعن تمامی ا،ی جدید ازم ایع ض،ازا م،می قراریایها را تامین کنند .زر این ایاسن زم نظر میرید یر
معامالز فریای ارز ی اصااال ممن ،یع قمار ممن ،یع زرر نیازمند زرریااای یقیقتر ایاااع یاااایر اصااا،ل
(مانند ممن ،یع رزا) چندان محل زحا نمیزاشد .یر ایامم زم تحلیل معامالز فریای از منظر ی ا صل مذک،ر
پریاختم میش،ی.

 ۶.۱قماری بودن معامله (بازی با غیر آالت قمار همراه با مراهنه)
ا لین چالوی کم یر رازطم زا معامالز فریای ارز میت،اند مطرح ش،ین قماری ز،ین این معامالز ایع .یر
ایامم زم تدیین این م،ض ،پریاختم میش،ی.
 ۶.۱.۱ماهیت قمار و دالیل ممنوعیت آن
زم لحاظ لغ،ین زرخی از لغعیانان رب قمار را زم مراهنم گر گذارین (ززیدین 1۴1۴ق.ن ص)۵۶ .ن
دهای زازی زا یاااایل مخصااا،ص قمار مانند نری (طریحین 1۴1۶ق.ن ج2 .ن ص)۶۷ .

دهای نیز زم معنای

ایم ذاز یعنی آاز مخص،ص قمار (ازناثیرن 1۴1۰ق.ن ص )۷۷ .تعدیر کریهاند.
خدا ند متعال یر یم آیم از آیاز قرآن ( ی،ره زارهن آیم 21۹

ی،ره مائدهن آیاز  )۹1 ۹۰زم ما،لم قمار

میپریازی .خدا ند یر آیم  21۹ی،ره زاره میفرماید «یرزاره شراب قمار از ت ،یؤال میکنند؛ زگ ،یر آنها گناه
زیان ززرگی ایع منافعی (از نظر مایی) زرای مریم یرزریاری؛ لی گناه آنها از نفع شان زیوتر ایع .»1یر ی
آیم ییگر نیزن قمار یکی از تالشها راه های شاااایطان زرای ایجای کینم یشاااامنی زین مریم همچنین یکی از
،امل زفلع انسان از یای خدا ند متعال شناختم شده ایع (طداطدای ن 1۴1۷ق.ن ج۵ .ن ص.)23۴ .
یقع یر آیاز مذک،ر ن وان مییهد کم یر هر یم آیم شریفمن اژه «قمار» زم صراحع زیان ن ودهن زلکم اژه
«میساار» (ن ،خاصاای از قمار کم یر زین رب جاهلی رایج ز،یه) زم کار رفتم ایااع .اما اهل لغعن مفساارین
فاها (زم تدع ر ایاز) آن را زم قمار معنا کریهاند .زر این ییدگاه یر تفایاایر نیز تیکید شااده ایااع لذا مفساارین

ن نَفْعِهِمَا».
س َ اِثْمُهُمَا اَکدَرُ مِ ْ
« 1یسْاَلُ،نَک َنِ الْخَمْرِ َ الْمَیسِرِ قُلْ فِیهِمَا اِثْمٌ کدِیرٌ َ مَنَافِعُ لِلنَّا ِ

9

شاایعم یاانی زر این زا رند کم اگرچم «میساار» یر ازتدا زم ن ،خاصاای از قمار گفتم میشاادن اما زعدا یر معنای
مطلق قمار زم کار رفع (مرازین 1۴1۷ق.ن ج2 .ن ص.)۴1 .
یر ر ایاز نیز زم ما،لم حرمع قمار ت،جم زیایی شده ا یع .زم ن،ان مثالن ف خلزن شاذان نال میکند کم
امام ر ضا ( ) یر ناممای کم زم میم،ن ن ،شتم ز،ین گناهان کدیره را نام زریه از جملم آنها قمار را متذکر می ش،ی
میفرماید «ایمان دارز ایااع از ایای امانع اجتناب از تمام گناهان کدیره کم دارز ایااع از  ...میساار کم
همان قمار ایااااع» ( املین 1۴۰۹ق.ن ج1۵ .ن ص .)32۹ .یر حدیثی ییگر جازر جعفی از امام زاقر ( ) نال
میکند کم فرم،ی «هنگامی کم آیم  ۹۰یاا،ره مائده زر پیامدر اکرم (ص) نازل شاادن از آن حخاارز یر م،ری میساار
یؤال شد .حخرز یر پایخ فرم،یند میسر دارز ایع از هر آنچم زا آن قمار می ش،ی؛ حتی زازی زا ایتخ،ان
گری کم زچمها انجام مییهند» ( املین 1۴۰۹ق.ن ج1۵ .ن ص.)1۶۵ .
 ۶.۱.۲انواع قمار در فقه اسالمی
موااااازم اختالفاتی کم یر تعریف معنای لغ،ی قمار ج،ی یارین یر تدیین معنای اصااااطالحی نیز میان فاها
اختالف مواهده می ش،ی .الدتم اصل حرمع قمار یر شریعع ایالم از مسلماز فاهی زم شمار میر ی کسی یر
این جهع ترییدی ندارین اما یر تعیین جزئیاز حد ی آن اختالف ج،ی یاری .یر مجم ،میت،ان گفع موه،ر
فاها یم حالع را یر زمره حرمع قمار مطرح نم،یهاند کم همگی آنها حرام ا یع .این یم حالع دارز ا یع
از (انصارین 1۴۰۶ق.ن ج1 .ن ص)3۷۵ .
الف -زازی زا یایل (آاز) مخص،ص قمار مانند نرین چم زا شرطزندی (مراهنم) زاشد چم زد ن آن؛
ب -زازی زا زیر یایل (آاز) مخص،ص قمار زا شرطزندی؛
پ -زازی زا زیر یایل (آاز) مخص،ص قمار زد ن شرطزندی.
 ۶.۱.۳انطباق قمار بر معامالت فردایی ارز
یا،الی کم یر اینجا مطرح میشا،ی آن ایاع کم آیا معامالز فریای ارز مصاداق قمار هساتند؟ یر پایاخ زم
این یاا،ال ازم ایااع هر یک از ی تصاا،یر حا،قی ذکر شااده از این معامالز یر قساامعهای قدلن زم صاا،رز
مستال م،ری زرریی اقع ش،ی.
قماری ز،ین تصااا،یر حا،قی ا ل یعنی «معامله بر روی تغییرات نرخ ارز (ششششرطبندی قیمتی)» اضاااح
ا یع .زیرا یر این ت ص،یر طرفین معاملم زر ر ی یک امر کامال ت صایفی

شان سی یعنی نرخ ارز یر ر ز آینده زم

معاملم میپریازند هر یک از آنها م،ظف ایاااع یر صااا،رز خطان تا ان مواااخصااای زم طرف ماازل ز ریازی.
زنازراین یر اینجا هیچ ن ،فعالیع اقعی اقتصاااایی اتفاق نمیافتد صااارفا زر ر ی متغییری تصاااایفی (زد ن
قازلیع قدض اقداض) شرطزندی ص،رز میپذیری.
زنازراین زم نظر میرید تص،یر حا،قی ا ل از معامالز فریای مصداق کاملی از معامالز قماری زاشد .یر
اقع این ن ،معامالز از ن،

«زازی زا زیر یایل (آاز) مخص،ص قمار زا شرطزندی» مح س،ب می ش،ی کم

از منظر فام ایالمی مری ی ایع.
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اما یر رازطم زا تصاااا،یر حا،قی ی م «تعهد طرفینی جهت انجام بیع در روز آی نده بدون امکان تحو یل»ن
شاااید یر نگاه ا ل این ط،ر زم نظر زریااد زم یلیل اینکم این معامالز مدتنی زر اد زیع میزاشاادن نمیت،ان آن را
قماری یان سع؛ زیرا طرفین معاملم یر یرریید ن سدع زم خرید فر ش یک کاای اقعی اقتصایی (ارز) اقدام
میکنند.
زا این حال اماراتی (قرائنی) ج،ی یاری کم این زریاشاااع را زا چالش م،اجم مییاااازی کم مهمترین آنها ند،ی
امکان تح،یل ایع .ت،ضیح آنکم اگر طرفین معاملم حایاتا قصد زیع یاشتم زاشندن ازم ایع ا ا امکان تح،یل
زرای طرفین ج،ی یاشتم زاشد ثانیان طرفین یر زمان انجام قراریای یر رازطم زا جزئیاز تح،یل ارز ت،افق یاشتم
زاشند؛ مثال مکان شی،ه تح،یل ارز را یر قراریای تدیین کنند.
ز ا این حال یر مل زم هیچ ن،ان نم امکان تح،یل یر این معامالز یر نظر گرفتم میشاااا،ی نم اینکم یر
رازطم زا جزئیاز تح،یل ت،افای صاا،رز میگیری .زنازراینن مثال اگر یر یاارریااید یکی از طرفین معاملم از طرف
ماازل ارز فیزیکی طلب کند (نم مازمالتفا ز قیمتی) از یاااا،ی طرف ییگر معاملم

رف زازار م،ری انتاای قرار

خ،اهد گرفع؛ زیرا این خ،ایتمن خارج از ق،ا د ضمنی قراریای محس،ب میش،ی.
زم لحاظ فاهین زم نظر میرید یر اینجا صرفا لفظ زیع ج،ی یاری زیع اقعی

شر ی ص،رز نمیگیری.

زیرا امکان یریافع کاا جز ماهیع قراریای زیع ایاااع اگر یر قراریای زیع ایاااایاااا امکان تح،یل م،ری معاملم
ج،ی ندا شتم زا شد ( شرایا تح،یل م وخ

نگریی) این معاملم زا چالش فاهی م،اجم خ،اهد ز،ی (م ،ی،ی

خمینین 1۴1۶ق.ن ج1 .ن ص.)۴۴ .
زر این ایااااس زم نظر میریاااد زا یر نظر گرفتن اماراز قرائنن تصااا،یر ی م نیز زم نح،ی زا چالش قمار
م،ا جم می زاشاااااد .یعنی طرفین یر اقع ارزی م عام لم نکریها ند؛ زل کم زر ر ی تغییراز قی مع آن ( کم متغیری
تصایفی ایع) معاملم انجام شده زم همین یلیل شدهم قمار یر رازطم زا این حالع نیز قازل تص،ر ایع.

 ۶.۲غرری بودن معامله (مبهم و تصادفی بودن عوض و معوض)
چالش ییگری کم یر رازطم زا معامالز فریای ارز میت،اند مطرح شااا،ین زرری ز،ین این معامالز ایاااع.
یر ایامم زم تدیین این م،ض ،پریاختم میش،ی.
 ۶.۲.۱ماهیت غرر و دالیل ممنوعیت آن
زرر اژهای رز ایااااع کم معانی مختلفی چ،ن خطرن خد من یر معرض هال

افتاینن فریب خ،رین

زیره یاری .اما زم نظر میریااد اصاالیترین معنای لغ،ی کم میت،ان زرای زرر ارائم یای «خد م» ایااع (م،یاا،ی
خمینین 1۴21ق.ن ج3 .ن ص .)3۷ .زم لحاظ اصااااطالحی نیز یر فام ایااااالمین زم معاملمای کم یر آن ن ،ی از
خد م یا خطر ج،ی یاشاااتم زاشااادن معاملم زرری گفتم میشااا،ی .فاها از این قا ده یر م،اری گ،ناگ،ن ایاااتفایه
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نم،یهاند؛ مثالً خطر حاصاااال از دم ج،ی مدیع1ن دم حصاااا،ل مدیعن مدهم ز،ین جن

مدیعن مدهم ز،ین ن،

مدیعن دم تعیین یقیق مادار مدیع زیره (نراقین 1۴1۵ق.ن ص.)31 .
یر مفه،مشاانایاای زرر ازم ایااع زم جایگاه رف ت،جم شاا،ی .یر اقعن نداید یر توااخی

زرر یقعهای

الی م،ری ت،جم قرار گیری؛ چرا کم زم یقع الین شاااید معاملمای پیدا نواا،ی کم از تمام جهاز اطال از کامل
یاشااتم هیچ خطری یر آن ج،ی نداشااتم زاشااد .زنازراینن مال

توااخی

ج،ی زررن توااخی

رف ایااع

(م،ی،یان میثمین 13۹۵ن ص.)12۹ .
زم لحاظ یندین زرای قا ده نفی زرر مدارکی چ،ن اجما

ر ایاز مطرح شده ا یع .ا صلیترین ر ایتی

کم یر این زمینم ج،ی یاری حدیا م وه،ر ند،ی ا یع کم میفرماید «پیامدر از زیع زرری نهی فرم،ی ( »2املین
1۴۰۹ق.ن ج1۵ .ن ص .)۴۴۸ .هر چند این حدیا یر زاب زیع اری شاااادهن اما همانط،ر کم گر هی از فاها
مطرح کریها ندن دم ج،ی زرر مخت

زاب زیع ند،یه یر ت مامی از،اب جاری ایاااااع (م،یاااا،ی خمینین

1۴21ق.ن ج3 .ن ص.)۶۹ .
یلیل این مسئلم آن ایع کم زرر یا زم معنای خد م فریب میزاشد کم یر این ص،رز حرمع آن اختصاص
زم زیع نداری هر خد مای چم یر زیع چم یر زیر آنن حرام ایااااع؛ یا اینکم زم معنای خطر ناشاااای از خد من
زفلع جهالع ایااااع (خطر احتمال خسااااارتی کم اال زم آن ترتیب اثر مییهند کساااای را کم زم آن ا تنا
نمیکندن یرزنش مینمایند) کم یر این ص،رز هم هر چند یر متن حدیا زیع زرری ذکر شده ا یعن اما رف
این مساائلم را مخصاا،ص زیع نمییاند زیع را صاارفاً زم ن،ان یکی از مصاااییق پرکارزری قا ده ممن ،یع زرر
یرنظر میگیری .زنازراین قا ده شامل زیع زیرزیع میگریی (مرازین 1۴1۷ق.ن ج2 .ن ص.)31 .
 ۶.۲.۲تفاوت غرر با ریسک
نکتم مهمی کم ازم ایع یر مفه،مشنایی زرر زم آن ت،جم ش،ین مسئلم رازطم زرر ریسک ایع .یر اقعن
اگر ریسااک نااطمینانی ناشاای از جهالع ازهام یر متن ارکان قراریای زاشاادن مصااداق زرر خ،اهد ز،ی؛ اما
چنانچم ری سک نا شی از ازهام جهالع ن سدع زم آینده کاا یا خدمع م،ری معاملم زا شدن م صداق زرر نی سع
از این حیا معاملم اشکالی نخ،اهد یاشع.
زرای مثال کساای کم زا یریافع تسااهیالز مسااکن از یک زانک اقدام زم خرید خانمای میکندن اگر نساادع زم
اندازهن زمان تح،یل قیمع خرید خانم ازهام یاشتم زاشدن معاملم زرری زاطل خ،اهد ز،ی؛ اما اگر ازهام مرز،ط
زم تغییراز قیمع یارای یر آینده زاشد (اگرچم خرید خانم معم،ا ریسک مخاطره یاری) مصداق زرر نخ،اهد
ز،ی .ازاینر ن رازطم منطای زرر ریسکن م،م خص،ص مطلق ایع؛ زدینمعنا کم هر زرری ریسک ایعن
لی هر ریسکی زرر نیسع (زهار ندین 13۸۸ن ص.)1۴ .
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کلمم مدیع یر فام یر ماازل ثمن قرار میگیری .مثالً یر اد زیعن زم کاای کم زم خریدار تح،یل یایه میش،ی «مدیع» زم پ،لی کم از

فر شنده یریافع میگریین «ثمن» گفتم میش،ی.
2

«نهی الند

ن زیع الغرر»
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 ۶.۲.۳انطباق غرر بر معامالت فردایی ارز
ی،الی کم یر اینجا مطرح میش،ی آن ایع کم آیا معامالز فریای ارز مصداق زرر هستند؟ یر پایخ زم این
ی،ال ازم ایع هر یک از ی تص،یر حا،قی ذکر شده از این معامالز یر قسمعهای قدلن زم ص،رز مستال
م،ری زرریی اقع ش،ی.
یر رازطم زا تصاااا،یر حا،قی ا ل یعنی «معامله بر روی تغییرات نرخ ارز (شششششرطبندی قیمتی)» زم نظر
میریااد زا ت،جم زم مدهم ز،ین ،ض مع،ض یر این معاملمن چالش زرر زم صاا،رز جدی قازل ت،جم ایااع؛
چرا کم زم لحاظ فاهی ج،ی ازهام یر ،ض مع،ض معامالز یکی از ،امل اصاااالی ایجای زرر محساااا،ب
میش،ی.
ت،ضااایح آنکم یر این تصااا،یرن طرفین معاملم زر ر ی یک امر کامال تصاااایفی یعنی نرخ ارز یر ر ز آینده زم
معاملم میپریازند هر یک از آنها م،ظف ایااع یر صاا،رز خطان تا ان موااخص ای زم طرف ماازل ز ریازی .اما
اینکم مع،ض (نرخ ارز یر ر ز آینده) زم چم میزان خ،اهد ز،ی یا اینکم چم میزان تا ان ( ،ض) زاید ت،یااااا فری
زازنده پریاخع شا،ین زم ط،ر کامل مدهم ز،یه ممکن ایاع هر ماداری زاشاد .همین مسائلم یادب ایجای جهل
منجر زم نزا یر ارکان مفای قراریای میگریی لذا معاملم زرری خ،اهد شد.
اما یر رازطم زا تصاااا،یر حا،قی ی م «تعهد طرفینی جهت انجام بیع در روز آینده بدون امکان تحویل» زم
نظر میرید زرر یر این معاملم ج،ی نخ،اهد یاشع .زیرا یر این تص،یر فر شنده ارز فریای متعهد می ش،ی تا
یر پایان ر ز کاری فریان مادار معینی از یک ارز خارجی را زم قیمتی کم یر زمان حال تعیین میشااا،ین زفر شاااد.
یر ماازلن خریدار ارز فریای متعهد میشاا،ی کم ارز را یر زمان تعیین شااده (زا قیمع مذک،ر) خریداری کند .یر
اینجا ،ض مع،ض معاملم از ازتدا زرای طرفین ر شن ز،یه لذا زرر ایجای نخ،اهد شد.
یر اقع یر اینجا تعهد خریدن ،ض معاملم محساااا،ب میشاااا،ی کم یر ماازل مع،ض یعنی تعهد زم فر ش
قرار گرفتم ایاااع .میزان ارز مدنای معاملم قیمع نیز از ازتدا زم صااا،رز یقیق تعیین شاااده ایاااع؛ لذا جهل
ازهامی یر مفای ارکان قراریای ج،ی نداری .الدتم همانند یایر معامالز یر اینجا هم ری سک قازل ت ص،ر ز،یه
ممکن ا یع نرخ اقعی ارز زااتر یا پائینتر از نرخ ت،افق شده زا شد .این م سئلم میت،اند یدب ایجای ری سک
پریاخع تا ان ت،یا یکی از طرفین معاملم گریی؛ اما زر مدنای آنچم یر زاا ذکر شدن این ریسک ناشی از ارکان
مفای قراریای ند،یه زرر محس،ب نمیش،ی.

 ۷طراحی راهکارهای جایگزین اسالمی جهت ساماندهی معامالت فردایی ارز
زا ت،جم زم اینکم نیاز زم معامالز فریای ارز یک نیاز کامال اقعی محسااا،ب میشااا،ی کم زازارهای پ،لی
مالی زم آن احتیاج یارند زا یر نظر گرفتن چالش های فاهی کم یر معامالز فریای فعلی ج،ی یاری (زم یژه
مساائلم قمار زرر)ن ضاار رز طراحی قالبهای حا،قی جایگزین کم از یااازگاری کامل آنها زا فام ایااالمی یر
مرحلم طراحی اطمینان کافی ج،ی یاشتم زاشدن اح ساس می ش،ی .زر این ایاسن یر ایامم ی راهکار ک،تاهمدز
میانمدز جهع انجام معامالز فریای ارز یر چهارچ،ب شر ی پیونهای میگریی.
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 ۷.۱راهکار کوتاهمدت :انجام معامالت فردایی در قالبهای حقوقی تعهد یا صلح
میت،ان معامالز فریای ارز را یر قالب حا،قی تعهد بیع در آینده یا عقد صششششلح طراحی کری .یر قالب
ا لن فر شنده زر ایاس قراریای متعهد میش،ی تا یر یرریید موخ

(یک ر ز کاری)ن مادار معینی از یک ارز

خارجی را زم قیمتی کم یر زمان حال تعیین میشاا،ین زفر شااد .یر ماازلن خریدار آتی ارز متعهد میشاا،ی کم ارز
مذک،ر را زا موخصاز ذکر شده خریداری کند.
قالب حا،قی ی م ( اد صلح) نیز م وازم قالب حا،قی ا ل ایع .یر اقعن فر شنده فریای ارز زر ایاس
قراریای صااالحن مادار معینی از یک ارز خارجی را یر ماازل قیمتی معین زم خریدار ارز صااالح میکند .همچنینن
متعهد میشاا،ی ارز مذک،ر را زا موااخصاااز ذکر شاادهن یر یاارریااید (یک ر ز کاری) تح،یل یهد .یر ماازلن
خریدار ارز متعهد میش،ی کم ارز مذک،ر را زا موخصاز ذکر شده خریداری کند.
یر این راهکار ازم ایع تدازیر م وخصی یر نظر گرفتم ش،ی تا معامالز مذک،ر حایاتا زر ر ی کاا (ارز)
اتفاق زیافتد نم زر ر ی تغییراز نرخ ارز .زم ط،ر مواااخ

ازم ایاااع امکان تح،یل فیزیکی یر معامالز یر

نظر گرفتم شاا،ی .زم نح،ی کم اگر یکی از طرفین معاملم زم هر یلیل نیازمند ارز فیزیکی ز،ین زت،اند زد ن موااکل
آن را تح،یل زگیری .الدتم طدیعی ایااااع کم طرفین میت،انند زا ت،افق یکدیگر زم صاااا،رز نادی (زد ن تح،یل
فیزیکی) تس،یم کنند؛ اما این اختیار نداید نافی حق تح،یل گرفتن ارز زم ص،رز فیزیکی زاشد.
جهع اجرای صاااحیح این الگ ،یر مل ت،صااایم میشااا،ی زانک مرکزی زا موااا،رز کان،ن صااارافان ایرانن
ییااات،رالعمل فرم نم،نم قراریای مواااخصااای جهع معامالز فریای ارز تهیم کند انجام این معامالز را یر
چهارچ،ب های قان،نی شاااار ی تعیین شااااده مجاز ا الم نماید؛ زم نح،ی کم صاااارافی های مجاز زت،انند یر
چهارچ،ب ییت،رالعمل نم،نم قراریای مذک،ر زمینم انجام معامالز فریای زین ذینفعان را فراهم کنند.
انجام این کار یاادب میشاا،ی معامالز فریای فعلی کم زم لحاظ شاار ی قان،نی زا اشااکااز مهمی م،اجم
هستند زم ص،رز زیرریمی ص،رز میپذیرندن از یک طرف زا ق،انین ض،ازا شر ی یازگار شده از ی،ی
ییگر زم زخش ریمی زازار پ،ل منتال ش،ند.

 ۷.۲راهکار میانمدت :تشکیل بازار رسمی معامالت آتی ارز در بورس کاال
زم نظر میریااد راهکار اصاالی میانمدز جهع حل چالشهای معامالز فریای ن توااکیل زازار ریاامی
معامالز آتی ارز یر ز،رس کاای ایران میزا شد .یر اقع پ

از ک سب م،افاع زانک مرکزین میت،ان زازار آتی

ارز را یر ز،رس کاا زر ایاس ی قالب حا،قی تعهد زیع یر آینده یا اد صلح طراحی کری.
یر قالب ا لن فر شنده آتی ارز زر ا یاس قراریای متعهد می ش،ی تا یر یرر یید م وخ

ن مادار معینی از

یک ارز خارجی را زم قیمتی کم یر زمان حال تعیین می ش،ین زفر شد .یر ماازلن خریدار آتی ارز متعهد می ش،ی
کم ارز مذک،ر را زا موخصاز ذکر شده خریداری کند.
همچنینن زم منظ،ر جل،گیری از امتنا طرفین از انجام قراریاین طرفین زم ص،رز شرط ضمن ادن متعهد
میشااا،ند مدلغی را زم ن،ان جم تخااامین نزی اتاق پایاپای ز،رس کاا زگذارند متعهد میگریند تا متنایاااب زا
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تغییراز قیمع آتین جم تخاامین را تعدیل کنند .اتاق پایاپای از طرف آنان کالع یاری تا متنایااب زا تغییرازن
زخوااای از جم تخااامین هر یک از طرفین را یر اختیار طرف ییگر معاملم قرار یهد ا حق ایاااتفایه از آن را
خ،اهد یا شع تا یر یرر یید زا هم ت س،یم کنند .یر این ر شن هر یک از متعهد فر ش یا متعهد خرید میت،انند
یر ماازل مدلا معینین تعهد خ،ی را یر زازار ثان،ی زم شااخ

ثالا اگذار کنند .یر این صاا،رز شااخ

ثالا

جایگزین طرفین یر انجام تعهداز خ،اهد شد (پیرهن 13۸۹ن ص.)11 .
قالب حا،قی ی م ( اد صاالح) نیز موااازم قالب حا،قی ا ل ایااع .یر اقعن فر شاانده آتی ارز زر ایاااس
قراریای صلحن مادار معینی از یک ارز خارجی را یر ماازل قیمتی معین زم خریدار آتی ارز صلح میکند .همچنین
متعهد می ش،ی ارز مذک،ر را زا موخصاز ذکر شدهن یر یرریید تح،یل یهد .یر ماازلن خریدار آتی ارز متعهد
می ش،ی کم ارز مذک،ر را زا موخصاز ذکر شده خریداری کند .جمالخمان نیز زم ص،رز شرط ضمن اد ازم
صلح یر نظر گرفتم میش،ی.
الدتم یر الگ،ی منطدق زا شریعع معامالز آتی ازم ایع ال ه زر شر ی ز،ین متن قراریاین تدازیری اتخاذ
ش،ی تا معامالز یر مل ص،ری انجام ن و،ی .لذا ازم ا یع یر آئینناممها ی یت،رالعملهای اجرای م،اریی
ذکر گریی؛ از جملم یر ص،رز تمایل خریدار امکان تح،یل ارز ج،ی یاشتم زاشد؛ یافی زرای حجم معامالز
کل زازارن هر کارگزار هر فر شانده یر نظر گرفتم شا،ی تا افز ن زر ر ایع ضاازطم شار ی قدرز زر تسالیمن از
شااکلگیری زحرانهای احتمالی جل،گیری شاا،ی یر نهایعن راهکارهای زرای شاانایااای فر شاانده آتی میزان
ا تدارش تعریف ش،ی.
یر پایان ازم زم ذکر ا یع کم معاملمکنندگان زازار آتی زم ط،ر معم،ل ی گر ه ه ستند .گر ه نخ سع ک سانی
هسااتند کم جهع پ،شااش ریسااک معاملم میکنند گر ه ی من یاارمایمگذاران مالی (یاافتمزازان) میزاشااند کم زم
یندال کسااب یاا،ی از محل تغییر قیمع هسااتند .زنازراینن صاارفا گر ه کمی از ذینفعان زم هدف تح،یل اری زازار
آتی ارز میشاا،ند .از منظر اقتصااایین یر زازار آتی همان ط،ر کم زم معاملمگران گر ه نخسااع احتیاج هسااعن زم
یفتمزازان نیز احتیاج ج،ی یاری اص،ا زد ن ج،ی آنها زازار شکل نمیگیری؛ چ،ن آنها هستند کم قیمع را زم
تعایل میریانند زا ا نادش،ندگی میش،ند.
از منظر فاهی نیز تمامی انگیزههای االئی معاملم (اصطالحا یا ی)ن مور یع فاهی یارند نداید تص،ر
کری کم فاا م عام لم زا انگیزه تح ،یل ارز ج،از شاااار ی یاری (میرمعزین 13۸2ن ص .)۸ .زم دارز ییگرن
اشخاص گ،ناگ،ن زا انگیزههای مختلف میت،انند اری زازار آتی ارز ش،ند این اشکالی ایجای نمیکند.

 ۸جمعبندی ،نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
این تحایق تالش نم،ی تا ضاامن م،ضاا ،شاانایاای ماهیع معامالز فریای ارز (از طریق انجام مصاااحدم
شاااافاهی زا زرخی از فعاان این زازار) چالش های فاهی این معامالز را تدیین نم،یه راهکارهای جایگزین
موخصی یر چهارچ،ب ایالمی پیونهای نماید .یافتمهای تحایق نوان مییهد کم نیاز زم اززارهای موتام ارزی
زرای م،م ذینفعان یک نیاز کامال اقعی محسا،ب میشا،ی یر صا،رتی کم نظام پ،لی مالی ریامی نت،اند زم
این نیاز پایخ یهدن شی،ههای جایگزین (مانند معامالز فریای ارز) یر زازار زیرریمی رشد خ،اهد نم،ی.
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ال ه زر اینن میت،ان معامالز فریای را یر ی قالب حا،قی تص،یر کری کم دارزاند از «معامله بر روی
تغییرات نرخ ارز ( شرطبندی قیمتی)» «تعهد طرفینی جهت انجام بیع در روز آینده بدون امکان تحویل» .از
منظر فاهی تص،یر ا ل زا ی چالش قمار زرر م،اجم ایع تص،یر ی م صرفا زا چالش قمار م،اجم میزاشد.
راهکارهای جایگزین پیواانهایی این تحایق جهع یااامانیهی معامالز فریای نیز شااامل راهکار ک،تاهمدز
«انجام معامالز فریای یر قالبهای حا،قی تعهد یا صاااالح»

راهکار میان مدز «توااااک یل زازار ریاااامی

معامالز آتی ارز یر ز،رس کاا» میزاشد.
زا ت،جم زم تحلیلهای ارائم شدهن ت،صیم میش،ی زانک مرکزی زا مو،رز کان،ن صرافان ایرانن ییت،رالعمل
فرم نم،نم قراریای موااخصاای جهع معامالز فریای ارز تهیم کند انجام این معامالز را یر چهارچ،بهای
قان،نی شر ی تعیین شده مجاز ا الم نماید؛ زم نح،ی کم صرافیهای مجاز زت،انند یر چهارچ،ب ییت،رالعمل
نم ،نم قرا ریای مذک،ر زمی نم ان جام م عامالز فریای زین ذینف عان را فراهم ک ند .همچنین زا نک مرکزی زا
همکاری من سجم

یازنده زا یازمان ز،رس ا راق زهایارن زمینم ت وکیل زازار آتی ارز یر ز،رس کاا را فراهم

نماید.
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