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شد که یکی از بازارها و نهادهای مفقوده در نظام پولی و مالی کشور می با» بازار مشتقات ارزی«•

ی نبـــود آن هزینـــه های گونـــاگونی بـــرای تولیدکننـــدگان، سیاســـت گذاران، ســـرمایه گذاران مـــال

 . و غیره ایجاد کرده است) سفته بازان(

اشـد، در می بنیـازی کـامال واقعـی با توجه به اینکه نیاز عموم ذینفعان به معـامالت مشـتقه ارزی •

گرفتـه  خال بازار رسمی مشتقات ارزی ساختارهای جایگزین غیررسمی در اقتصاد کشـور شـکل

 . یکی از مهمترین آنها محسوب می شود» بازار معامالت فردایی«است که 

نجام معامله در این بازار غیررسمی و غیرقانونی، ذینفعان به پیش بینی قیمت ارز در روز آینده و ا•

 . بر روی این پیش بینی ها مشغول می باشند

 

مقدمه ۱



عـامالت این تحقیق تالش می کند تا ضمن مستند نمودن تجربه ماهیـت حقـوقی م•

ماهیت ) با برخی از ذینفعان این بازارمصاحبه شفاهی از طریق انجام (فردایی ارز 

 حقوقی این معامالت را از منظـر ضـوابط فقـه اسـالمی مـورد ارزیـابی قـرار داده و

 . راهکارهای جایگزین مرتبط را نیز ارائه کند

امل چالش های فقهی معـامالت فردایـی ارز شـ«: آن است کهپرسش اصلی تحقیق •

 .»چه مواردی می گردد؟ و راهکارهای جایگزین در چهارچوب شرعی کدام است؟

 

 

مقدمه ۱



ــزار مشــتقه«در دانــش مــالی، • ــراردادی اســت کــه ارزش خــود را از عملکــرد یــک » اب ق

 . که معموال یک دارایی است، دریافت می کند» موجودیت پایه«

. یندشاخص های گوناگون و نرخ بهره، نمونه هایی از این موجودیت پایه به حساب می آ•

ماهیت ابزارهای مشتقه  ۲



 پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان •

 زمینه سازی کشف قیمت های آتی ارز •

 کاهش معامالت بازار غیررسمی ارزی•

 تعمیق بازار مالی •

 زمینه سازی ورود تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خارجی •

ضرورت و کارکردهای بازار مشتقات ارزی  ۳



 قراردادهای آتی  ارزی•

 قراردادهای اختیار معامله ارزی•

 ارزی) سوآپ(قراردادهای تهاتر •

انواع ابزارهای مشتقه ارزی  ۴



ته نمی شـود، با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور معامالت آتی ارز به رسمیت شناخ•
بـازار ا در سال های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده اسـت کـه اصـطالح

 . نام داردمعامالت فردایی 

ک روز منظور از معامالت ارزی فردایی، مبادالتی است که در آن ذینفعان بازار ارز در پایان ی•
اس معامالتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده بـا یکـدیگر وارد معاملـه می شـوند و بـر اسـ

 . ردپیش بینی هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی طرفینی را بر عهده می گی

ط دست پیدا در روز آینده، به سود مرتبپیش بینی صحیح نرخ ارز در واقع تالش می کنند تا با •
 . کنند و طبعا زیان ناشی از پیش بینی ناصحیح خود را نیز می پردازند
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اسـت  تجربه عملی معامالت مذکور که به طور عمده در سبزه میدان و خیابان فردوسی انجام می شود، بدین صورت•

د و یـک جهت انجام معامالت فردایـی اقـدام می کننـتشکیل یک گروه که مجموعه ای از افراد دارای اعتبار نسبت به 

 . نفر به عنوان سرگروه تعیین می شود

ر نفـر می باشـد کـه زیـر نظـر سـرگروه بـه مبادلـه دالر فردایـی بـا یکـدیگ ۵۰تا  ۲۰تعداد اعضای هر گروه معموال بین •

 . می پردازند

الحا کـه اصـط(سرگروه جهت باال بردن تضمین معامالت و پرداخت غرامت در صـورت انجـام پیش بینـی نادرسـت •

) ارانتیچک گاصطالحا (متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین ) نامیده می شود تاوان

را ) طیـک خـاصـطالحا بـاالی (به عنوان مثال، اگر عضو تقاضای معامله بـاالی یـک میلیـون دالر . دریافت می کند

 . داشته باشد، باید چک تضمین به مبلغ باالتری بپردازد
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یمـت جهت انجام معامالت فردایی ارز، معموال در پایان یک روز کاری طرفین معامله بر اساس پیش بینـی خـود از ق•

 . تسویه انجام می شود) ۱۵معموال ساعت (ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله می کنند و در پایان روز کاری آتی 

یش بینـی در واقع، هر طرفی که پیش بینی ناصحیح انجام داده بود باید تفـاوت نـرخ واقعـی ارز در روز آینـده و نـرخ پ•

 فـردی هـم کـه بـه هـر دلیـل از پرداخـت تـاوان. بـه طـرف مقابـل بپـردازد) اصطالحا تـاوان(شده را به عنوان غرامت 

د اخراج خواهد شد و اعتبارش جهت انجام معامالت فردایی از بین خواه) و طبعا از بازار(خودداری کند، از گروه 

 . رفت

یا تلفنـی  و توافقات به صورت حضوریمتن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی شود در این معامالت، هیچ نوع •

ات و در عمل هم بر اسـاس اظهـارتحویل ارز هیچگونه موضوعیتی برای طرفین ندارد همچنین، . صورت می پذیرد

 . هم مشاهده نشده است که این معامالت به تحویل ارز منجر شده باشدحتی یک مورد فعاالن بازار، 
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ویر دو احتمـال یـا دو تصـاگر از منظر حقوقی به این معامالت نگاه شود، به نظر می رسد از مجموع شواهد و قـرائن •
 . در رابطه با معامالت فردایی ارز قابل تصور استحقوقی 

 )  شرط بندی قیمتی(معامله بر روی تغییرات نرخ ارز : تصویر حقوقی اول•
وی تغییـرات بر ردر این تصویر حقوقی طرفین هیچ تعهدی جهت انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی دهند، بلکه •

را پوشـش  به عبارت دقیق تر، در این تصویر طـرفین معاملـه ریسـک نوسـان قیمـت ارز. نرخ دالر شرط بندی می کنند
در واقع هـر یـک از طـرفین معاملـه کـه پیش بینـی ناصـحیح انجـام دهـد، موظـف اسـت بـه انـدازه خطـا در . می دهند

 . پیش بینی نرخ فردایی ارز، به طرف مقابل تاوان بپردازد
) کـه انتظـار ثبـات یـا کـاهش قیمـت را دارد(تومان باشد، طـرف اول  ۶۳۰۰مثال اگر قیمت ارز در پایان روز جاری •

که انتظار افزایش قیمت (طرف دوم . تومان خواهد بود ۶۵۰۰، قیمت دالر کمتر از ۱۵اعالم می کند که فردا ساعت 
 . تومان خواهد بود ۶۵۰۰را دارد نیز اعالم می کند که قیمت دالر باالتر از ) را دارد

تومـان باشـد، طـرف دوم بایـد بـه  ۶۵۰۰روز آینده، اگر قیمت دالر در بـازار هـر عـددی کمتـر از  ۱۵حال در ساعت •
ت دالر هـر در مقابـل اگـر قیمـ). به دلیل خطـا در پیش بینـی نـرخ ارز(اندازه مابه التفاوت تاوان به طرف اول بپردازد 

 . تومان باشد، طرف اول باید به اندازه مابه التفاوت تاوان به طرف دوم بپردازد ۶۵۰۰عددی باالتر از 
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 تعهد طرفینی جهت انجام بیع در روز آینده بدون امکان تحویل : تصویر حقوقی دوم•
روشـنده ارز به این معنی کـه ف. در این تصویر طرفین معامله فردایی ارز، به یکدیگر جهت انجام بیع در روز آینده تعهد می دهند•

می شـود،  فردایی متعهد می شود تا در پایان روز کاری آتی، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیـین
 .ی کندخریدار) با قیمت مذکور(در مقابل، خریدار ارز فردایی متعهد می شود که ارز مذکور را در زمان تعیین شده . بفروشد

د اعـالم می کنـ) که انتظار ثبات یا کـاهش قیمـت را دارد(تومان باشد، فروشنده  ۶۳۰۰مثال اگر قیمت ارز در پایان روز جاری •
خواهــد ) کــه انتظــار افــزایش قیمــت را دارد(تومــان بـه خریــدار  ۶۵۰۰دالر ارز بــه قیمــت  ۱۰۰۰، مقــدار ۱۵کـه فــردا ســاعت 

 . از فروشنده خریداری خواهد کرد ۶۵۰۰دالر به قیمت  ۱۰۰۰مقدار  ۱۵خریدار نیز اعالم می کند که فردا ساعت . فروخت
تومان باشد، فروشنده می تواند دالر خود را به  ۶۵۰۰روز آینده، اگر قیمت دالر در بازار هر عددی کمتر از  ۱۵حال در ساعت •

مقـدار سـود  .به خریدار بفروشد و به اندازه مابه التفاوت بین دو نرخ از سود برخودار شود) باالتر از قیمت بازار( ۶۵۰۰قیمت 
د و در این حالت فروشـنده فردایـی ارز از سـود برخـوردار خواهـد شـ. نیز هیچگونه سقفی ندارد و ممکن است هر میزان باشد

 ). تاوان می پردازد(خریدار ضرر خواهد کرد 
تومـان باشـد، خریـدار می توانـد دالر خـود را بـه  ۶۵۰۰روز آینده قیمـت دالر هـر عـددی بـاالتر از  ۱۵در مقابل اگر در ساعت •

در . وداز فروشنده خریداری کند و به اندازه مابه التفاوت بین دو نرخ، از سود برخـودار شـ) کمتر از قیمت بازار( ۶۵۰۰قیمت 
 ). تاوان می پردازد(این حالت خریدار فردایی ارز از سود برخوردار خواهد شد و فروشنده ضرر خواهد کرد 
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مقـررات نـاظر بـر عملیـات  ۱۳در واقـع، طبـق مـاده  . استبه صورت کلی غیرمجاز از منظر قانونی معامالت فردایی ارز •
اد ماده همچنین، به استن. ارزی صرافی ها، انجام هرگونه معامالت فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است

ی، قـانون اخـالل در همین مقررات، متخلفین به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پول ۱۵
ینکـه ایـن با ایـن حـال بـا توجـه بـه ا. نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت

 .  معامالت عمال در بازار مالی کشور در حال انجام است، به نظر می رسد تحلیل آنها از منظر فقهی دارای اهمیت است
صـاویر هـر دوی ایـن تاگر از منظر فقهی به دو تصویر حقوقی ذکر شده از معامالت فردایی ارز نگاه شود، به نظر می رسـد •

در فقـه (کـه الزم اسـت در چهـارچوب اصـل آزادی و لـزوم قراردادهـا ساختارها و تاسیس های حقـوقی جدیـدی هسـتند 
: دبه عبارت دیگر، نمی تـوان آنهـا را در زمـره عقـود متعـارف و سـنتی ماننـ. تحلیل شوندقانون مدنی  ۱۰ماده و ) اسالمی

 . مرابحه، اجاره و غیره تحلیل کرد و باید آنها را عقودی جدید در نظر گرفت
البته هـر چنـد اصـل آزادی قراردادهـا در فقـه اسـالمی و قـانون مـدنی پذیرفتـه شـده، امـا ایـن آزادی مقیـد بـه چهـارچوب •

 .  ممنوعیت ربا، ضرر، غرر و قمار می گردد: مشخصی است که همان ضوابط عمومی قراردادها مانند
ق تر نیازمنـد بررسـی دقیـدو اصل ممنوعیت قمار و ممنوعیت غـرر بر این اساس، به نظر می رسد در معامالت فردایی ارز •

 .چندان محل بحث نمی باشد) ممنوعیت ربا: مانند(است و سایر اصول 
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ایـن سـه حالـت عبـارت . مشهور فقها سه حالت را در زمره حرمت قمار مطرح نموده اند که همگی آنها حرام و نامشروع اسـت•
 :است از

 باشد و چه بدون آن؛) مراهنه(مخصوص قمار مانند نرد، چه با شرط  بندی ) آالت(بازی با وسایل  -الف•
 مخصوص قمار با شرط  بندی؛ و ) آالت(بازی با غیروسایل  -ب•
 . مخصوص قمار بدون شرط  بندی) آالت(بازی با غیروسایل  -پ•
اسـت  سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا معامالت فردایی ارز مصداق قمار هستند؟ در پاسخ به این سـوال الزم•

 . هر یک از دو تصویر حقوقی ذکر شده از این معامالت در قسمت های قبل، به صورت مستقل مورد بررسی واقع شود
ر این تصویر زیرا د. واضح است» )شرط بندی قیمتی(معامله بر روی تغییرات نرخ ارز «: قماری بودن تصویر حقوقی اول یعنی•

ها موظف به معامله می پردازند و هر یک از آنبر روی یک امر کامال تصادفی و شانسی یعنی نرخ ارز در روز آینده طرفین معامله 
ی اتفـاق بنـابراین در اینجـا هـیچ نـوع فعالیـت واقعـی اقتصـاد. است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپـردازد

 . شرط بندی صورت می پذیرد) بدون قابلیت قبض و اقباض(نمی افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی 
نـوع  در واقـع ایـن. باشـدمصـداق کـاملی از معـامالت قمـاری بنابراین به نظر می رسد تصویر حقوقی اول از معامالت فردایـی •

ردود محسوب می شود که از منظر فقه اسـالمی مـ» مخصوص قمار با شرط  بندی) آالت(بازی با غیروسایل «: معامالت از نوع
 . است

 

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



در نگاه اول  ، شاید»تعهد طرفینی جهت انجام بیع در روز آینده بدون امکان تحویل«: در رابطه با تصویر حقوقی دوم•
سـت؛ زیـرا این طور به نظر برسد به دلیل اینکه این معامالت مبتنی بـر عقـد بیـع می باشـد، نمی تـوان آن را قمـاری دان

 . اقدام می کنند) ارز(در سررسید نسبت به خرید و فروش یک کاالی واقعی اقتصادی طرفین معامله 
ان نبـود امکـوجود دارد که این برداشت را بـا چـالش مواجـه می سـازد کـه مهمتـرین آنهـا ) قرائنی(با این حال اماراتی •

بـرای حویـل امکـان تتوضیح آنکه اگر طرفین معامله حقیقتا قصـد بیـع داشـته باشـند، الزم اسـت اوال . استتحویل 
شـته باشـند؛ ارز توافق داجزئیات تحویل طرفین وجود داشته باشد و ثانیا، طرفین در زمان انجام قرارداد در رابطه با 

 . مثال مکان و شیوه تحویل ارز را در قرارداد تبیین کنند
بـا  با این حال در عمل به هیچ عنوان نه امکان تحویل در ایـن معـامالت در نظـر گرفتـه می شـود و نـه اینکـه در رابطـه•

مقابـل ارز  بنابراین، مثال اگـر در سررسـید یکـی از طـرفین معاملـه از طـرف. جزئیات تحویل توافقی صورت می گیرد
؛ اهـد گرفـتاز سوی طرف دیگر معامله و عرف بازار مورد انتقاد قرار خو) نه مابه التفاوت قیمتی(فیزیکی طلب کند 

 . زیرا این خواسته، خارج از قواعد ضمنی قرارداد محسوب می شود
اجـه بر این اساس به نظر می رسـد بـا در نظـر گـرفتن امـارات و قـرائن، تصـویر دوم نیـز بـه نحـوی بـا چـالش قمـار مو•

) ادفی اسـتکـه متغیـری تصـ(یعنی طرفین در واقع ارزی معامله نکرده اند؛ بلکه بر روی تغییرات قیمت آن . می باشد
 . معامله انجام شده و به همین دلیل شبهه قمار در رابطه با این حالت نیز قابل تصور است

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



. وددر فقه اسالمی، به قراردادی که در متن آن نوعی از خدعه یا خطر وجـود داشـته باشـد، قـرارداد غـرری گفتـه می شـ•
، فقها از این قاعده در موارد گوناگون استفاده نموده اند؛ مثالً 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 می شود آن است که آیا معامالت فردایی ارز مصداق غرر هستند؟ •
بـا توجـه  رسـد به نظر می» )شرط بندی قیمتی(معامله بر روی تغییرات نرخ ارز «: در رابطه با تصویر حقوقی اول یعنی•

هـی ؛ چرا کـه بـه لحـاظ فقبه مبهم بودن عوض و معوض در این معامله، چالش غرر به صورت جدی قابل توجه است
 . وجود ابهام در عوض و معوض معامالت یکی از عوامل اصلی ایجاد غرر محسوب می شود

معاملـه  بـهیـک امـر کـامال تصـادفی یعنـی نـرخ ارز در روز آینـده توضیح آنکه در این تصویر، طرفین معاملـه بـر روی •
ض معـوامـا اینکـه . می پردازند و هر یک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد

ت بایـد توسـط فـرد بازنـده پرداخـ) عـوض(میـزان تـاوان به چه میزان خواهد بود یا اینکه چـه ) نرخ ارز در روز آینده(
کـان همین مسئله سبب ایجاد جهل منجر به نـزاع در ار. شود، به طور کامل مبهم بوده و ممکن است هر مقداری باشد

 . و مفاد قرارداد می گردد و لذا معامله غرری خواهد شد
 

) مبهم و تصادفی بودن عوض و معوض(غرری بودن معامله  ۶٫۲



ظر می رسد به ن» تعهد طرفینی جهت انجام بیع در روز آینده بدون امکان تحویل«: اما در رابطه با تصویر حقوقی دوم•
ز زیرا در این تصـویر فروشـنده ارز فردایـی متعهـد می شـود تـا در پایـان رو. غرر در این معامله وجود نخواهد داشت

، خریدار در مقابل. کاری فردا، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می شود، بفروشد
وض در اینجا عوض و معـ. خریداری کند) با قیمت مذکور(ارز فردایی متعهد می شود که ارز را در زمان تعیین شده 

 . معامله از ابتدا برای طرفین روشن بوده و لذا غرر ایجاد نخواهد شد

) مبهم و تصادفی بودن عوض و معوض(غرری بودن معامله  ۶٫۲



ازارهـای با توجه به اینکه نیاز به معامالت فردایی ارز یک نیاز کامال واقعی محسـوب می شـود کـه ب•
ی فعلـی پولی و مالی به آن احتیاج دارند و با در نظر گرفتن چالش های فقهی کـه در معـامالت فردایـ

طراحــی قالب هــای حقــوقی جــایگزین کــه از ، ضــرورت )بــه ویــژه مســئله قمــار و غــرر(وجــود دارد 
اس ، احسـسازگاری کامل آنها با فقه اسالمی در مرحلـه طراحـی اطمینـان کـافی وجـود داشـته باشـد

 . می شود
جهـت انجـام معـامالت فردایـی ارز در دو راهکـار کوتاه مـدت و میان مـدت بر این اساس، در ادامـه •

 . چهارچوب  شرعی پیشنهاد می گردد

طراحی راهکارهای جایگزین اسالمی جهت سامان دهی معامالت فردایی ارز  ۷



 انجام معامالت فردایی در قالب های حقوقی تعهد یا صلح : راهکار کوتاه مدت•
 در قالـب اول،. کـردقالـب حقـوقی تعهـد بیـع در آینـده و یـا عقـد صـلح طراحـی می توان معامالت فردایی ارز را در •

ارجی ، مقدار معینی از یک ارز خ)یک روز کاری(فروشنده بر اساس قرارداد متعهد می شود تا در سررسید مشخص 
ور را بـا در مقابل، خریدار آتی ارز متعهـد می شـود کـه ارز مـذک. را به قیمتی که در زمان حال تعیین می شود، بفروشد

 . مشخصات ذکر شده خریداری کند
قـرارداد  در واقع، فروشـنده فردایـی ارز بـر اسـاس. نیز مشابه قالب حقوقی اول است) عقد صلح(قالب حقوقی دوم •

 همچنـین، متعهـد. صلح، مقدار معینی از یک ارز خـارجی را در مقابـل قیمتـی معـین بـه خریـدار ارز صـلح می کنـد
در مقابـل، خریـدار ارز . تحویـل دهـد) یـک روز کـاری(می شود ارز مذکور را با مشخصات ذکر شـده، در سررسـید 

 . متعهد می شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند
اتفـاق ) زار(در این راهکار الزم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معـامالت مـذکور حقیقتـا بـر روی کـاال •

ظـر گرفتـه در معـامالت در نامکان تحویل فیزیکـی به طور مشخص الزم است . بیافتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز
 . شود

ا این اختیار نبایـد نـافی حـق تسویه کنند؛ ام) بدون تحویل فیزیکی(البته طبیعی است که طرفین می توانند با توافق یکدیگر به صورت نقدی •
 . تحویل گرفتن ارز به صورت فیزیکی باشد

طراحی راهکارهای جایگزین اسالمی جهت سامان دهی معامالت فردایی ارز  ۷



 تشکیل بازار رسمی معامالت آتی ارز  در بورس کاال: راهکار میان مدت•
جهـت حـل چالش هــای معـامالت فردایـی، تشــکیل بـازار رســمی  راهکـار اصـلی و میان مــدتبـه نظـر می رســد •

بازار آتی  در واقع پس از کسب موافقت بانک مرکزی، می توان. معامالت آتی ارز در بورس کاالی ایران می باشد
 . ارز را در بورس کاال بر اساس دو قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و یا عقد صلح طراحی کرد

یری اتخـاذ البته در الگوی منطبق با شریعت معامالت آتی الزم است عالوه بر شرعی بـودن مـتن قـرارداد، تـداب •
لذا الزم است در آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مواردی . شود تا معامالت در عمل صوری انجام نشود

در صــورت تمایــل خریــدار امکــان تحویــل ارز وجــود داشــته باشــد؛ ســقفی بــرای حجــم : ذکــر گــردد؛ از جملــه
درت بـر معامالت کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا افزون بر رعایـت ضـابطه شـرعی قـ
روشـنده تسلیم، از شکل گیری بحران های احتمالی جلوگیری شود و در نهایـت، راهکارهـایی بـرای شناسـایی ف

 .آتی و میزان اعتبارش تعریف شود

طراحی راهکارهای جایگزین اسالمی جهت سامان دهی معامالت فردایی ارز  ۷



ی بـا از طریـق انجـام مصـاحبه شـفاه(این تحقیق تالش نمود تا ضمن موضوع شناسی ماهیت معامالت فردایـی ارز •
ر چالش هـای فقهـی ایـن معـامالت را تبیـین نمـوده و راهکارهـای جـایگزین مشخصـی د) برخی از فعاالن این بـازار

 . چهارچوب اسالمی پیشنهاد نماید
ی محسـوب یافته های تحقیق نشان می دهد که نیاز به ابزارهای مشتقه ارزی برای عموم ذینفعان یک نیاز کامال واقعـ•

د معامالت مانن(می شود و در صورتی که نظام پولی و مالی رسمی نتواند به این نیاز پاسخ دهد، شیوه های جایگزین 
 . در بازار غیررسمی رشد خواهد نمود) فردایی ارز

تغییرات  معامله بر روی«: عالوه بر این، می توان معامالت فردایی را در دو قالب حقوقی تصویر کرد که عبارت اند از•
 . »تعهد طرفینی جهت انجام بیع در روز آینده بدون امکان تحویل«و » )شرط بندی قیمتی(نرخ ارز 

 .اشداز منظر فقهی تصویر اول با دو چالش قمار و غرر مواجه است و تصویر دوم صرفا با چالش قمار مواجه می ب•
: راهکارهای جایگزین پیشـنهادی ایـن تحقیـق جهـت سـامان دهی معـامالت فردایـی نیـز شـامل راهکـار کوتاه مـدت•

ت تشـکیل بـازار رسـمی معـامال«: و راهکار میان مدت» انجام معامالت فردایی در قالب های حقوقی تعهد یا صلح«
 . می باشد» آتی ارز در بورس کاال

جمع بندی، نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ۸



نون بـا مشـورت کـابانـک مرکـزی با توجـه بـه تحلیل هـای ارائـه شـده، توصـیه می شـود •
ارز  دستورالعمل و فرم نمونه قرارداد مشخصی جهت معـامالت فردایـیصرافان ایران، 

از تهیه کند و انجام این معامالت را در چهارچوب های قانونی و شرعی تعیین شده مجـ
اعالم نمایـد؛ بـه نحـوی کـه صـرافی های مجـاز بتواننـد در چهـارچوب دسـتورالعمل و 

 . نمونه قرارداد مذکور زمینه انجام معامالت فردایی بین ذینفعان را فراهم کنند
، همچنین بانک مرکزی با همکاری منسجم و سازنده با سازمان بـورس و اوراق بهـادار•

 . را فراهم نمایدبازار آتی ارز در بورس کاال زمینه تشکیل 

جمع بندی، نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ۸



با تشكر از صبر و حوصله شما


