ﻋﻨﻮان:

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳـــﯽ ﻓﻘﻬـــﯽ ﻣﻌـــﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾـــﯽ ارز و
ﻃﺮاﺣــــﯽ اﺑﺰارﻫــــﺎی ﺟــــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﭼﻬــــﺎرﭼﻮب
اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺜﻤﯽ )ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ(
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺮان ﻧﺪری )ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع((

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
• »ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﻘﺎت ارزی« ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮده در ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺒـــﻮد آن ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧـــﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑـــﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن ،ﺳﯿﺎﺳـــﺖﮔﺬاران ،ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣـــﺎﻟﯽ
)ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزان( و ﻏﯿﺮه اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﻋﻤﻮم ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣﺸـﺘﻘﻪ ارزی ﻧﯿـﺎزی ﮐـﺎﻣﻼ واﻗﻌـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،در
ﺧﻼ ﺑﺎزار رﺳﻤﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎت ارزی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸـﻮر ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ« ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
• در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارز در روز آﯾﻨﺪه و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
• اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﻌـﺎﻣﻼت
ﻓﺮداﯾﯽ ارز )از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزار( ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت را از ﻣﻨﻈـﺮ ﺿـﻮاﺑﻂ ﻓﻘـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار داده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
• ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾـﯽ ارز ﺷـﺎﻣﻞ
ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽﮔﺮدد؟ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟«.

 ۲ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﻘﻪ
• در داﻧــﺶ ﻣــﺎﻟﯽ» ،اﺑــﺰار ﻣﺸــﺘﻘﻪ« ﻗــﺮاردادی اﺳــﺖ ﮐــﻪ ارزش ﺧــﻮد را از ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﯾــﮏ
»ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ« ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ داراﯾﯽ اﺳﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

 ۳ﺿﺮورت و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﻘﺎت ارزی
• ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
• زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آﺗﯽ ارز
• ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ارزی
• ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ
• زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ورود ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ

 ۴اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﻘﻪ ارزی
• ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ ارزی
• ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ارزی
• ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ )ﺳﻮآپ( ارزی

 ۵ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز در ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ ارز ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷـﻮد،
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزاری ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺻـﻄﻼﺣﺎ ﺑـﺎزار
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ﻧﺎم دارد.
• ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی ﻓﺮداﯾﯽ ،ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺎزار ارز در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ روز
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارز در روز آﯾﻨﺪه ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ارز در روز آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ ،ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﻃﺮﻓﯿﻨﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
• در واﻗﻊ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺮخ ارز در روز آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎ زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

 ۵ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز در ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
• ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻓﺮاد دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾـﯽ اﻗـﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﯾـﮏ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
• ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۵۰ﻧﻔـﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﺳـﺮﮔﺮوه ﺑـﻪ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ دﻻر ﻓﺮداﯾـﯽ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
• ﺳﺮﮔﺮوه ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ در ﺻـﻮرت اﻧﺠـﺎم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻧﺎدرﺳـﺖ )ﮐـﻪ اﺻـﻄﻼﺣﺎ
ﺗﺎوان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮ ،از وی ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ )اﺻﻄﻼﺣﺎ ﭼﮏ ﮔﺎراﻧﺘﯽ(
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑـﺎﻻی ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر )اﺻـﻄﻼﺣﺎ ﺑـﺎﻻی ﯾـﮏ ﺧـﻂ( را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﭙﺮدازد.

 ۵ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز در ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
• ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﺧـﻮد از ﻗﯿﻤـﺖ
ارز در روز آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن روز ﮐﺎری آﺗﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻋﺖ  (۱۵ﺗﺴﻮﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
• در واﻗﻊ ،ﻫﺮ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻧـﺮخ واﻗﻌـﯽ ارز در روز آﯾﻨـﺪه و ﻧـﺮخ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ
ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ )اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗـﺎوان( ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﭙـﺮدازد .ﻓـﺮدی ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿـﻞ از ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗـﺎوان
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،از ﮔﺮوه )و ﻃﺒﻌﺎ از ﺑﺎزار( اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎرش ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ.
• در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻣﻀﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻨـﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ارز ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺪارد و در ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻇﻬـﺎرات
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ارز ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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• اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗـﺮاﺋﻦ دو اﺣﺘﻤـﺎل ﯾـﺎ دو ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﺣﻘﻮﻗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ.

• ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اول :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز )ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﻗﯿﻤﺘﯽ(
• در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﻊ در روز آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿـﺮات
ﻧﺮخ دﻻر ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ رﯾﺴـﮏ ﻧﻮﺳـﺎن ﻗﯿﻤـﺖ ارز را ﭘﻮﺷـﺶ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻧﺎﺻـﺤﯿﺢ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ ،ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺧﻄـﺎ در
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ﻓﺮداﯾﯽ ارز ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎوان ﺑﭙﺮدازد.
• ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺟﺎری  ۶۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃـﺮف اول )ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﺛﺒـﺎت ﯾـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤـﺖ را دارد(
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ  ،۱۵ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻃﺮف دوم )ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
را دارد( را دارد ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﺣﺎل در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵روز آﯾﻨﺪه ،اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﺑـﺎزار ﻫـﺮ ﻋـﺪدی ﮐﻤﺘـﺮ از  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻃـﺮف دوم ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
اﻧﺪازه ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺗﺎوان ﺑﻪ ﻃﺮف اول ﺑﭙﺮدازد )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄـﺎ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻧـﺮخ ارز( .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﮔـﺮ ﻗﯿﻤـﺖ دﻻر ﻫـﺮ
ﻋﺪدی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮف اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺗﺎوان ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﺑﭙﺮدازد.

 ۵ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز در ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
• ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ دوم :ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮﻓﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﻊ در روز آﯾﻨﺪه ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ

• در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺮداﯾﯽ ارز ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﻊ در روز آﯾﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐـﻪ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ارز
ﻓﺮداﯾﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن روز ﮐﺎری آﺗﯽ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﯾﮏ ارز ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد،
ﺑﻔﺮوﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﺮﯾﺪار ارز ﻓﺮداﯾﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ارز ﻣﺬﮐﻮر را در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه )ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺬﮐﻮر( ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺟﺎری  ۶۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه )ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤـﺖ را دارد( اﻋـﻼم ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﮐـﻪ ﻓــﺮدا ﺳــﺎﻋﺖ  ،۱۵ﻣﻘــﺪار  ۱۰۰۰دﻻر ارز ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣــﺎن ﺑـﻪ ﺧﺮﯾــﺪار )ﮐــﻪ اﻧﺘﻈــﺎر اﻓــﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤــﺖ را دارد( ﺧﻮاﻫــﺪ
ﻓﺮوﺧﺖ .ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵ﻣﻘﺪار  ۱۰۰۰دﻻر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۵۰۰از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
• ﺣﺎل در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵روز آﯾﻨﺪه ،اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﺑﺎزار ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻر ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ) ۶۵۰۰ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار( ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﻧﺮخ از ﺳﻮد ﺑﺮﺧﻮدار ﺷﻮد .ﻣﻘـﺪار ﺳـﻮد
ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻘﻔﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﻓﺮداﯾـﯽ ارز از ﺳـﻮد ﺑﺮﺧـﻮردار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و
ﺧﺮﯾﺪار ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﺗﺎوان ﻣﯽﭘﺮدازد(.
• در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵روز آﯾﻨﺪه ﻗﯿﻤـﺖ دﻻر ﻫـﺮ ﻋـﺪدی ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺧﺮﯾـﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ دﻻر ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ) ۶۵۰۰ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار( از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﻧﺮخ ،از ﺳﻮد ﺑﺮﺧـﻮدار ﺷـﻮد .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﻓﺮداﯾﯽ ارز از ﺳﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﺗﺎوان ﻣﯽﭘﺮدازد(.

 ۶ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز
• از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﺳﺖ .در واﻗـﻊ ،ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده  ۱۳ﻣﻘـﺮرات ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﯿـﺎت
ارزی ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده
 ۱۵ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ،ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ ،ﻗـﺎﻧﻮن اﺧـﻼل در
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ،ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﻼ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
• اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﻫـﺮ دوی اﯾـﻦ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺲﻫﺎی ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾـﺪی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب اﺻـﻞ آزادی و ﻟـﺰوم ﻗﺮاردادﻫـﺎ )در ﻓﻘـﻪ
اﺳﻼﻣﯽ( و ﻣﺎده  ۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﯽﺗـﻮان آﻧﻬـﺎ را در زﻣـﺮه ﻋﻘـﻮد ﻣﺘﻌـﺎرف و ﺳـﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ:
ﻣﺮاﺑﺤﻪ ،اﺟﺎره و ﻏﯿﺮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻋﻘﻮدی ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
• اﻟﺒﺘﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ اﺻـﻞ آزادی ﻗﺮاردادﻫـﺎ در ﻓﻘـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ و ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ،اﻣـﺎ اﯾـﻦ آزادی ﻣﻘﯿـﺪ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎرﭼﻮب
ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ رﺑﺎ ،ﺿﺮر ،ﻏﺮر و ﻗﻤﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
• ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز دو اﺻﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﻤﺎر و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻏـﺮر ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ دﻗﯿـﻖﺗﺮ
اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻮل )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ رﺑﺎ( ﭼﻨﺪان ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ۶٫۱ﻗﻤﺎری ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻏﯿﺮ آﻻت ﻗﻤﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮاﻫﻨﻪ(
• ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ را در زﻣﺮه ﺣﺮﻣﺖ ﻗﻤﺎر ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﺮام و ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻋﺒـﺎرت
اﺳﺖ از:
• اﻟﻒ -ﺑﺎزی ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ )آﻻت( ﻣﺨﺼﻮص ﻗﻤﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮد ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﺮطﺑﻨﺪی )ﻣﺮاﻫﻨﻪ( ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺪون آن؛
• ب -ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻏﯿﺮوﺳﺎﯾﻞ )آﻻت( ﻣﺨﺼﻮص ﻗﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﺮطﺑﻨﺪی؛ و
• پ -ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻏﯿﺮوﺳﺎﯾﻞ )آﻻت( ﻣﺨﺼﻮص ﻗﻤﺎر ﺑﺪون ﺷﺮطﺑﻨﺪی.
• ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز ﻣﺼﺪاق ﻗﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳـﻮال ﻻزم اﺳـﺖ
ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد.
• ﻗﻤﺎری ﺑﻮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اول ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز )ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﻗﯿﻤﺘﯽ(« واﺿﺢ اﺳﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮخ ارز در روز آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺧﻄﺎ ،ﺗﺎوان ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﭙـﺮدازد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻨﺠـﺎ ﻫـﯿﭻ ﻧـﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ واﻗﻌـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی اﺗﻔـﺎق
ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺘﻐﯿﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ )ﺑﺪون ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎض( ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
• ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اول از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾـﯽ ﻣﺼـﺪاق ﮐـﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﻤـﺎری ﺑﺎﺷـﺪ .در واﻗـﻊ اﯾـﻦ ﻧـﻮع
ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﻧﻮع» :ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻏﯿﺮوﺳﺎﯾﻞ )آﻻت( ﻣﺨﺼﻮص ﻗﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﺮطﺑﻨﺪی« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣـﺮدود
اﺳﺖ.

 ۶٫۱ﻗﻤﺎری ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻏﯿﺮ آﻻت ﻗﻤﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮاﻫﻨﻪ(

• در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ دوم» :ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮﻓﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﻊ در روز آﯾﻨﺪه ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ« ،ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول
اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻋﻘـﺪ ﺑﯿـﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﻤﯽﺗـﻮان آن را ﻗﻤـﺎری داﻧﺴـﺖ؛ زﯾـﺮا
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﮏ ﮐﺎﻻی واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎدی )ارز( اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
• ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎراﺗﯽ )ﻗﺮاﺋﻨﯽ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ ﻧﺒـﻮد اﻣﮑـﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻗﺼـﺪ ﺑﯿـﻊ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻻزم اﺳـﺖ اوﻻ اﻣﮑـﺎن ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑـﺮای
ﻃﺮﻓﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻗﺮارداد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ ارز ﺗﻮاﻓﻖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛
ﻣﺜﻼ ﻣﮑﺎن و ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ ارز را در ﻗﺮارداد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ در اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎﻣﻼت در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و ﻧـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺜﻼ اﮔـﺮ در ﺳﺮرﺳـﯿﺪ ﯾﮑـﯽ از ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ از ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ ارز
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ )ﻧﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺘﯽ( از ﺳﻮی ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻋﺮف ﺑﺎزار ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ؛
زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺧﺎرج از ﻗﻮاﻋﺪ ﺿﻤﻨﯽ ﻗﺮارداد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
• ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻣـﺎرات و ﻗـﺮاﺋﻦ ،ﺗﺼـﻮﯾﺮ دوم ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻗﻤـﺎر ﻣﻮاﺟـﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ در واﻗﻊ ارزی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ آن )ﮐـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮی ﺗﺼـﺎدﻓﯽ اﺳـﺖ(
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﻬﻪ ﻗﻤﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ.

 ۶٫۲ﻏﺮری ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﻣﺒﻬﻢ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن ﻋﻮض و ﻣﻌﻮض(
• در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آن ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺪﻋﻪ ﯾﺎ ﺧﻄﺮ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻗـﺮارداد ﻏـﺮری ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﻓﻘﻬﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﺧﻄﺮ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻣﺒﯿـﻊ  ،ﻋـﺪم ﺣﺼـﻮل ﻣﺒﯿـﻊ،
ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن ﺟﻨﺲ ﻣﺒﯿﻊ ،ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن ﻧﻮع ﻣﺒﯿﻊ ،ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﻘﺪار ﻣﺒﯿﻊ و ﻏﯿﺮه.
• ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز ﻣﺼﺪاق ﻏﺮر ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
• در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اول ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز )ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﻗﯿﻤﺘﯽ(« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن ﻋﻮض و ﻣﻌﻮض در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﻏﺮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻓﻘﻬـﯽ
وﺟﻮد اﺑﻬﺎم در ﻋﻮض و ﻣﻌﻮض ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻏﺮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
• ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺮ روی ﯾـﮏ اﻣـﺮ ﮐـﺎﻣﻼ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ﻧـﺮخ ارز در روز آﯾﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺧﻄﺎ ،ﺗﺎوان ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﭙﺮدازد .اﻣـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻌـﻮض
)ﻧﺮخ ارز در روز آﯾﻨﺪه( ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺗـﺎوان )ﻋـﻮض( ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺮد ﺑﺎزﻧـﺪه ﭘﺮداﺧـﺖ
ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﻘﺪاری ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺟﻬﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧـﺰاع در ارﮐـﺎن
و ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻣﯽﮔﺮدد و ﻟﺬا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﺮری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ۶٫۲ﻏﺮری ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﻣﺒﻬﻢ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن ﻋﻮض و ﻣﻌﻮض(
• اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ دوم» :ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮﻓﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﻊ در روز آﯾﻨﺪه ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﻏﺮر در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ارز ﻓﺮداﯾـﯽ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ در ﭘﺎﯾـﺎن روز
ﮐﺎری ﻓﺮدا ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﯾﮏ ارز ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻔﺮوﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﺮﯾﺪار
ارز ﻓﺮداﯾﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ارز را در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه )ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺬﮐﻮر( ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻮض و ﻣﻌـﻮض
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ روﺷﻦ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻏﺮر اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ۷ﻃﺮاﺣﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻌﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی
ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾـﯽ ﻓﻌﻠـﯽ
وﺟــﻮد دارد )ﺑــﻪ وﯾــﮋه ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻗﻤــﺎر و ﻏــﺮر( ،ﺿــﺮورت ﻃﺮاﺣــﯽ ﻗﺎﻟﺐﻫــﺎی ﺣﻘــﻮﻗﯽ ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐــﻪ از
ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﮐـﺎﻓﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺣﺴـﺎس
ﻣﯽﺷﻮد.
• ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در اداﻣـﻪ دو راﻫﮑـﺎر ﮐﻮﺗﺎهﻣـﺪت و ﻣﯿﺎنﻣـﺪت ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾـﯽ ارز در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﺮﻋﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.

 ۷ﻃﺮاﺣﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز

• راﻫﮑﺎر ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت :اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ

• ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز را در ﻗﺎﻟـﺐ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑﯿـﻊ در آﯾﻨـﺪه و ﯾـﺎ ﻋﻘـﺪ ﺻـﻠﺢ ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐـﺮد .در ﻗﺎﻟـﺐ اول،
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ )ﯾﮏ روز ﮐﺎری( ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﯾﮏ ارز ﺧﺎرﺟﯽ
را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻔﺮوﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﺮﯾﺪار آﺗﯽ ارز ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ارز ﻣـﺬﮐﻮر را ﺑـﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
• ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ دوم )ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ( ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ اول اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﻓﺮداﯾـﯽ ارز ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﺮارداد
ﺻﻠﺢ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﯾﮏ ارز ﺧـﺎرﺟﯽ را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗﯿﻤﺘـﯽ ﻣﻌـﯿﻦ ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪار ارز ﺻـﻠﺢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ،ﻣﺘﻌﻬـﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ارز ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﮐﺮ ﺷـﺪه ،در ﺳﺮرﺳـﯿﺪ )ﯾـﮏ روز ﮐـﺎری( ﺗﺤﻮﯾـﻞ دﻫـﺪ .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﺧﺮﯾـﺪار ارز
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ارز ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
• در اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺬﮐﻮر ﺣﻘﯿﻘﺘـﺎ ﺑـﺮ روی ﮐـﺎﻻ )ارز( اﺗﻔـﺎق
ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻻزم اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ در ﻣﻌـﺎﻣﻼت در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﻮد.
• اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی )ﺑﺪون ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ( ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻧـﺎﻓﯽ ﺣـﻖ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۷ﻃﺮاﺣﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ارز
• راﻫﮑﺎر ﻣﯿﺎنﻣﺪت :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎزار رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ ارز در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ
• ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ راﻫﮑـﺎر اﺻـﻠﯽ و ﻣﯿﺎنﻣــﺪت ﺟﻬـﺖ ﺣـﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎی ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾـﯽ ،ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺑـﺎزار رﺳــﻤﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ ارز در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزار آﺗﯽ
ارز را در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻊ در آﯾﻨﺪه و ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.
• اﻟﺒﺘﻪ در اﻟﮕﻮی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺑـﻮدن ﻣـﺘﻦ ﻗـﺮارداد ،ﺗـﺪاﺑﯿﺮی اﺗﺨـﺎذ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﻋﻤﻞ ﺻﻮری اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ در آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮاردی
ذﮐــﺮ ﮔــﺮدد؛ از ﺟﻤﻠــﻪ :در ﺻــﻮرت ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﺧﺮﯾــﺪار اﻣﮑــﺎن ﺗﺤﻮﯾــﻞ ارز وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ؛ ﺳــﻘﻔﯽ ﺑــﺮای ﺣﺠــﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻞ ﺑﺎزار ،ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺰار و ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ رﻋﺎﯾـﺖ ﺿـﺎﺑﻄﻪ ﺷـﺮﻋﯽ ﻗـﺪرت ﺑـﺮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ،از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ،راﻫﮑﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه
آﺗﯽ و ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎرش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.

 ۸ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
• اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮعﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾـﯽ ارز )از ﻃﺮﯾـﻖ اﻧﺠـﺎم ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺷـﻔﺎﻫﯽ ﺑـﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑـﺎزار( ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎی ﻓﻘﻬـﯽ اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎﻣﻼت را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻧﻤـﻮده و راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼـﯽ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﻘﻪ ارزی ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻌـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻓﺮداﯾﯽ ارز( در ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
• ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ را در دو ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از» :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻧﺮخ ارز )ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﻗﯿﻤﺘﯽ(« و »ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮﻓﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﻊ در روز آﯾﻨﺪه ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ«.
• از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اول ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ ﻗﻤﺎر و ﻏﺮر ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ دوم ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻗﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ راﻫﮑـﺎر ﮐﻮﺗﺎهﻣـﺪت:
»اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ« و راﻫﮑﺎر ﻣﯿﺎنﻣﺪت» :ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺑـﺎزار رﺳـﻤﯽ ﻣﻌـﺎﻣﻼت
آﺗﯽ ارز در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ۸ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ،ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﺑـﺎ ﻣﺸـﻮرت ﮐـﺎﻧﻮن
ﺻﺮاﻓﺎن اﯾﺮان ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾـﯽ ارز
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت را در ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺠـﺎز
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾـﺪ؛ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﮐـﻪ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺠـﺎز ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮداﯾﯽ ﺑﯿﻦ ذﯾﻨﻔﻌﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

• ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﻮرس و اوراق ﺑﻬـﺎدار،
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎزار آﺗﯽ ارز در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ از ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎ

