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Abstract
The Gam Sukuk is one of the newest innovations of the Iranian monetary and
financial system in financing the real sector of the economy. This new
financial instrument can boost the availability of working capital finance for
Iranian firms. The Gam Sukuk provides the base for using the potentials of the
private sector and capital market to finance the economic businesses.
The main question of the current research is: “What are the jurisprudential
foundations and operational model of using Gam Sukuk based on the views
of the Iranian Central Bank Shariah Board? Moreover, what are the other
related solutions? The results obtained through an analytical-descriptive
approach show that based on the Shariah Board Fatwa, the Daman (guarantee)
contract can be used for issuing this kind of Sukuk. In this regard, banks will
have two roles: issuing Sukuk and guaranteeing that, and can receive separate
fees for these duties. Also, the Gam Sukuk can be issued based on two other
Islamic contracts which are Sulh and Taweez. When these two contracts are
used to justify Gam Sukuk, the bank's obligations appear as on-balance sheet
items and hence the bank is considered a debtor. However, in the Daman
(guarantee) contract the bank's obligations are off-balance sheet items and the
bank is not viewed as a debtor. This is one of the merits of Gam model.
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مقاله براي اصالح به مدت  0روز نزد نويسنده(گان) بوده است.

چکيده
گواهی اعتبار مولد (گام) يکی از جديدترين نوآوريهاي نظام پولی -مالی کشور در راستاي تأمین

مالی بخش حقیقی اقتصاد محسوب میشود که میتواند دسترسی واحدهاي تولیدي به سرمايه در
گردش را ارتقا بخشد .اين اوراق بستر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمايه جهت
تأمین مالی تولید با نگرانی کمتر از نشت منابع به بخش غیرمولد اقتصاد را فراهم میکند.
پرسش اصلی تحقیق آن است که مبانی فقهی و مدل عملیاتی استفاده از اوراق گام براساس
مصوبه شوراي فقهی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران کدام است و چه راهکارهاي فقهی
جايگزين ديگري در اين رابطه وجود دارد؟ يافتههاي تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا
بهدستآمده نشان میدهد که از منظر فقهی راهکار مصوب شوراي فقهی در رابطه اوراق گام ،مبتنیبر
عقد «ضمانت عرفی يا بانکی» است .در اين الگو ،بانک دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن
بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد که میتواند بابت هر دو مورد کارمزد دريافت کند .همچنین ،اوراق
گام میتواند براساس دو قالب حقوقی ديگر يعنی «صلح» و «معاوضه» نیز منتشر شود .اگر قالب
حقوقی مورداستفاده صلح يا معاوضه باشد ،تعهدات بانک بهصورت باالي خط ثبتشده و لذا بانک
در زمان صدور اوراق بدهکار محسوب میشود .اما در الگوي مصوب مبتنیبر عقد ضمانت عرفی،
تعهدات بانک بهصورت زيرخط ثبت میشود؛ يعنی بانک با صدور اوراق گام صرفاً نقش ضمانت را
برعهده میگیرد و بدهکار محسوب نمیشود که اين امر يکی از مزاياي الگوي مصوب گام محسوب
میشود.
واژگان کليدی
گواهی اعتبار مولد (گام)؛ صکوک؛ ضمانت؛ صلح؛ بانک مرکزي.
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مقدمه

بدون شک يکی از مشکالت مهم بخش حقیقی در اقتصاد کشور ،دسترسی به تأمین مالی
به ويژه در حوزه سرمايه در گردش است .درواقع ،بهدلیل وجود محدوديتهاي فراوان،
شبکه بانکی کشور توانايی پاسخگويی بهتمامی نیازهاي فعاالن اقتصادي را نداشته و همین
سبب ايجاد فشار مضاعف بر تولید میگردد که درنهايت خود را در کاهش سطح تولید
و اشتغال در کل اقتصاد نشان میدهد (هاديان ،939۱ ،ص.)3 .
اهمیت مسأله دسترسی به تأمین مالی سرمايه در گردش زمانی بهتر درک میگردد که
توجه شود در دو سال اخیر به دلیل تحريمهاي ظالمانه اياالتمتحده آمريکا و برخی
عوامل ديگر ،قیمت ارز با افزايش قابلتوجهی مواجه شده و همین باعث گرديده قیمت
نهادههاي تولید بهصورت فزاينده افزايش يابد .نیاز واحدهاي تولیدي به سرمايه در گردش
نیز متناسب با همین موضوع ،افزايش قابلتوجهی پیداکرده است .بهعبارتديگر ،بنگاههاي
اقتصادي جهت حفظ سطح تولید و اشتغال قبل ،به میزان بسیار بیشتري از سرمايه در
گردش نیاز دارند .اين مسأله ضرورت طراحی ابزارهاي مناسب در نظام پولی-مالی جهت
پاسخگويی به اين نیاز را مطرح میسازد.
در ا ين راستا ،بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران براساس مصوبه 939۱/79/70
شوراي پول و اعتبار ،طرح استفاده از «گواهی اعتبار مولد (گام)» بهعنوان يک اوراق بهادار
اسالمی (صکوک) را در دستور کار قرار داده است .اهداف اصلی استفاده از اين ابزار
جديد عبارتنداز :رفع موانع پولی رونق تولید ،هدايت نقدينگی به سمت فعالیتهاي مولد
اقتصادي ،تأمین سرمايه در گردش سالم و پايدار براي واحدهاي تولیدي ،استفاده از
ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمايه جهت تأمین مالی سرمايه در گردش و درنهايت
جلوگیري از نشت تسهیالت از بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصاد (همتی،939۱ ،
ص.)۲ .
در اوراق گام ،تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از منابع بخش خصوصی با ضمانت
بانکها و حمايت بانک مرکزي انجام میشود .درواقع هسته اصلی طرح گام ،انتشار اوراق
با ضمانت بانک ها بر روي مطالبات فروشندگان نهاده و مواد اولیه به بنگاههاي تولیدي
است .اين اوراق قابلیت انتقال در زنجیره ارزش را خواهد داشت و واحدهاي تولیدي
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میتوانند با استفاده از آن ،نیاز به سرمايه در گردش را با هزينه کمتر و درعینحال با
سرعت ،سهولت و کارايی بیشتر تأمین کنند .ژ
دقت در ماهیت اين اوراق نشان میدهد که میتوان آن را مدلی اجرايی براي ايده

«تأمین مالی زنجیره ارزش »1در نظر گرفت .در اين ايده بهجاي آنکه در الگوي تأمین
مالی صرفاً يک بنگاه خاص موردتوجه بانک يا نهاد مالی تأمینمالی کننده قرار گیرد ،کل
زنجیره ارزش از ابتدا تا انتها موردتوجه قرار میگیرد و تالش میشود کل زنجیره از تأمین
مالی انجامشده منتفع گردد (.)Devalkar & Krishnan, 2019, p. 22
باتوجه به آنچه مطرح شد ،اين تحقیق تالش میکند تا عالوهبر بررسی ابعاد
اقتصادي -مالی اوراق گام و تبیین مبانی فقهی و مدل عملیاتی راهکار ارائهشده توسط
شوراي فقهی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران جهت استفاده از اين اوراق (الگوي
ضمانت) ،دو راهکار حقوقی جديد (الگوي معاوضه و صلح) جهت استفاده از اوراق گام
پیشنهاد دهد .بر اين اساس ،سؤاالت اساسی که در اين تحقق به آنها پاسخ داده میشود
عبارتنداز:
الف) ماهیت ،کارکرد و ويژگیهاي اقتصادي اوراق گام کدام است؟
ب) مبانی فقهی و مدل عملیاتی اوراق گام براساس مصوبه شوراي فقهی بانک
مرکزي (الگوي ضمانت) چیست؟
پ) ساير راهکارهاي فقهی -حقوقی که میتواند بهعنوان جايگزين يا مکمل
راهکار ضمانت مطرحشده و در عمل مورداستفاده قرار گیرد ،کدام است؟
مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوا ،تالش میکند به سؤاالت فوق پاسخ
دهد .ساختار پژوهش بدينصورت است که پس از مقدمه ،پیشینه تحقیق مطرحشده و
سپس الگوي استفاده از اوراق گام جهت تأمین مالی زنجیره ارزش موردبحث قرار
میگیرد .در ادامه ،راهکارهاي فقهی -حقوقی جهت استفاده از اوراق گام تبیین شده و
بخش پايانی نیز به نتیجهگیري ،توصیههاي سیاستی و پیشنهادهايی براي پژوهشهاي آتی
اختصاص میيابد.
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 .8پيشينه تحقيق

هرچند بحث طراحی اوراق بهادار اسالمی (صکوک) جهت تأمین مالی بخش واقعی
اقتصاد يکی از موضوعاتی است که قبالً موردتوجه پژوهشگران و محققین بانکداري و
مالی اسالمی قرارگرفته ،اما طراحی اوراق مشترک بین بازار پول و سرمايه باقابلیت تأمین
مالی اهرمی زنجیره ارزش ،کمتر موردتوجه بوده است .بااينحال معدود تحقیقاتی به اين
مسأله پرداختهاند و بهطور خاص جزئیاتی از گواهی اعتبار مولد (گام) را موردبحث قرار
دادهاند .همچنین ،گروه ديگري از تحقیقات بهطورکلی به مقوله تأمین مالی زنجیره ارزش
پرداختهاند و به تبیین ابعاد اين مسأله اقدام نمودهاند .در ادامه بهصورت مختصر ،به
نمونههايی از هر دو گروه از تحقیقات پیشین اشاره میشود.
علینژاد مهربانی ( )939۱در مقالهاي با عنوان «اوراق گواهی اعتبار مولد :ضرورت
و تجربهاي نوين در نظام تأمین مالی کشور» ،نقش گواهی اعتباري مولد در حمايت از
بنگاههاي کوچک و متوسط را موردبحث قرار میدهد .يافتههاي اين تحقیق نشان میدهد
که اوراق گام نسبت به ساير روشهاي حمايت از تولید (مانند ايجاد کارگروههاي استانی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) مزيتهاي مهمی دارد .چراکه اين ابزار با منطق بازاري
(غیردستوري) و مبتنیبر تعامل صحیح بازارهاي پول و سرمايه به حمايت از بخش تولید
در اقتصاد میپردازد.
میثمی ( )939۱در مقالهاي با عنوان «ابعاد فقهی -حقوقی اوراق گام» ،تالش میکند
تا ماهیت حقوقی گواهی اعتبار مولد بهعنوان ابزار تأمین مالی تولید را موردبحث قرار
میدهد .يافتههاي اين تحقیق نشان میدهد که استفاده از عقد بیع جهت تبیین اوراق گام
امکانپذير نبوده و ضرورت دارد ساير قالبهاي حقوقی موردتوجه قرار گیرد .چراکه
به دلیل محدوديت معامالت بیع دين با دين ،اين راهکار با شبهه مواجه خواهد بود و
نمیتواند در نظام بانکی کشور مورداستفاده قرار گیرد.
نظرپور و لطفینیا ( )939۲در مقالهاي با عنوان «طراحی اوراق استصناع حمايت از
تولید بر اساس يارانه نقدي پرداختی به مردم» ،طراحی اوراق استصناع جهت حمايت از
تولید را موردتوجه قرار میدهند .يافتههاي اين تحقیق نشان میدهد که طراحی اوراق
استصناع با استفاده از يارانههاي نقدي پرداختی به سرپرستان خانوار ،میتواند منابع مالی
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الزم براي تأمین مالی طرحهاي زيرساخت تولیدي از طريق بازار سرمايه و نظام بانکی
کشور را فراهم کند .براساس الگوهاي معرفیشده در اين پژوهش که هرکدام بر دو نوع
اجاره بهشرطتملیک و خريد دِين تقسیم میشود ،مدل طراحی اوراق استصناع جهت
حمايت از تولید مبتنیبر عقد اجاره بهشرطتملیک با تأکید بر نظام بانکی ،بهعنوان الگوي
برتر معرفی میگردد.

2

تیت ،بالس و ايالرم ( )۲799در پژوهشی باعنوان «منابع مالی زنجیره تأمین :مديريت
ريسک ،انعطافپذيري و مديريت تأمینکننده» ،به مقوله تأمین مالی زنجیره ارزش با تأکید
بر مسأله مديريت ريسک میپردازند .يافتههاي اين تحقیق نشان میدهد که دو رويکرد
کلی به مقوله تأمین مالی زنجیره ارزش وجود دارد .رويکرد اول (کوتاهمدت) بر استفاده
از ظرفیت شبکه بانکی و نظام مالی جهت مديريت حسابهاي پرداختنی و دريافتنی
بنگاههاي اقتصادي حاضر در زنجیره ارزش تأکید دارد و رويکرد دوم (میانمدت) بر
بهینهسازي تأمین مالی سرمايه در گردش براي شرکتهاي مذکور تأکید میکند .همچنین
يافتههاي اين تحقیق بر منافع تأمین مالی زنجیره ارزش براي بنگاههاي اقتصادي تأکید
میکند که برخی از مهمترين آنها عبارتنداز :کاهش نیاز به سرمايه در گردش ،کاهش
هزينههاي تأمین مالی ،کاهش ريسک و افزايش پاسخگويی.

دنگ ،چائوچنگ و يانهاي )۲79۱( 3در مقالهاي با عنوان «تأمین مالی چندين

تأمینکننده ناهمگن در سیستمهاي مونتاژ :خريدار مالی در مقابل بانک مالی» ،به مقايسه
دو روش تأمین مالی زنجیره ارزش يعنی تأمین مالی از طريق شبکه بانکی و تأمین مالی
ازطريق فروشندگان کاالها و خدمات میپردازد .يافتههاي اين تحقیق که براساس الگوي
بهینهيابی بهدستآمده ،نشان میدهد که براي برخی از زنجیرههاي ارزش استفاده مستقیم
از تأمین مالی بانکی کارکرد بهتري دارد و براي برخی ديگر ،تأمین مالی غیرمستقیم
ازطريق فروشندگان کاالها و خدمات راهکار بهینه محسوب میشود.
همانطور که مالحظه میشود ،پژوهشهاي گذشته بهصورتکلی به بحث تأمین مالی
زنجیره ارزش و آثار اقتصادي آن پرداختهاند و پژوهشهاي محدودي نیز بهصورت
مختصر برخی از ابعاد و جزئیات اوراق گام و نقش اين ابزار در تأمین مالی تولید را
موردبحث قرار دادهاند .بااينحال تفاوت اين تحقیق با پژوهشهاي قبلی در
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موضوعشناسی نسبتاً جامع بهويژه از منظر ارزيابی کارويژههاي اقتصادي اوراق گام ،تبیین
مبانی فقهی و مدل عملیاتی راهکار مصوب شوراي فقهی بانک مرکزي (الگوي ضمانت)
و درنهايت ارائه مبانی فقهی و مدل عملیاتی دو راهکار حقوقی جايگزين (الگوي صلح
و معاوضه) است .از اين منظر تحقیق حاضر داراي نوآوري بوده و به توسعه دانش
بانکداري اسالمی کمک میکند.
 .5الگوی استفاده از اوراق گام جهت تأمين مالي زنجيره ارزش

همانطور که قبالً ذکر شد ،اوراق گام يکی از روشهاي «تأمین مالی زنجیره ارزش»
محسوب میشود .بهلحاظ علمی ،اين روش تأمین مالی بدينصورت قابلتعريف است:
«تأمین مالی زنجیره ارزش ،عبارتی کلی است که شامل مجموعهاي از روشها و
راهحلهاي مبتنیبر تکنولوژي در راستاي افزايش دسترسی و کاهش هزينه تأمین مالی
براي بنگاههاي اقتصادي (بهويژه بنگاههاي کوچک و متوسط) و بهبود کارايی
کسبوکارهاي مرتبط در فرايند فروش کاالها و خدمات میگردد» ( & Tate, Bals

.)Ellram, 2019, p. 167
در عمل روشهاي تأمین مالی زنجیره ارزش در مسیر خودکار و برخط نمودن روابط
مالی بین خريداران و فروشندگان نهادههاي تولید (شامل کلیه کاالها و خدمات) در تمامی
مراحل فروش (شامل صدور فاکتور ،تأيید فاکتور ،تحويل کاال يا خدمت و تسويهحساب)

حرکت میکنند .در اين مدل خريداران کاالها و خدمات میپذيرند که «پیشفاکتورهاي»4
صادرشده توسط فروشندگان را نزد بانکها و مؤسسات اعتباري تأيید کنند تا از اين
طريق ،فروشندگان به نقدينگی دست پیدا کنند .درواقع ،فروشندگان با تأيید فاکتورها
توسط خريدار نزد شبکه بانکی ،اين اجازه را پیدا میکنند تا فاکتورها را بهصورت تنزيلی
به بانکها بفروشند و مورد تأمین مالی قرار گیرند .اين روش تأمین مالی معموالً جهت
پوشش نیاز بنگاههاي اقتصادي به سرمايه در گردش مورداستفاده قرار میگیرد
(.)Wuttke, Eve & Hans, 2019, p. 103
بهلحاظ اقتصادي ،روشهاي تأمین مالی زنجیره ارزش براي تمامی ذينفعان
مقرونبه صرفه هستند .فروشندگان کاالها و خدمات با استفاده از اين راهکار ،سريعتر به
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نقدينگی دست پیدا می کنند؛ زيرا در شرايط عادي نیاز بود تا اسناد وصول (چک و سفته)
را از خريداران کاالها و خدمات دريافت کنند که تبديل اين اسناد به وجه نقد اوالً با
ريسک اعتباري مواجه است و ثانیاً زمانبر خواهد بود .خريداران کاالها و خدمات نیز در
اين روش میتوانند با سهولت بیشتري نسبت به خريد از فروشندگان اقدام کنند؛ چراکه
در اينجا درواقع بانک ضمانت خريدار نزد فروشنده را برعهده خواهد داشت .درنهايت
بانکها نیز ضمن تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد ،کارمزد خدماتی که ارائه میدهند را
دريافت میکنند (.)Hofmann, Strewe & Bosia, 2017, p. 78
با توجه به آنچه مطرح شد ،در ادامه تالش میشود تا بهصورت مختصر ماهیت،
کارکرد ،سازوکار و برخی از ابعاد اقتصادي -مالی اوراق گام بهعنوان يک روش تأمین
مالی زنجیرهاي سرمايه در گردش براي بنگاههاي اقتصادي موردبحث قرار گیرد و از اين
طريق ضمن موضوعشناسی صحیح ،زمینه براي مباحث فقهی -حقوقی در قسمت بعد
فراهم شود.
 .8-5ماهيت و کارکرد اوراق گام

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) يکی از جديدترين نوآوريهاي نظام بانکی کشور در
راستاي تأمین مالی زنجیره ارزش و حمايت از بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از ابزارهاي
اسالمی محسوب میشود .دستورالعمل مرتبط با اين ابزار در آذرماه 939۱توسط شوراي
پول و اعتبار باهدف ابزارسازي براي تأمین اعتبار واحدهاي تولیدي در قالب زنجیره
ارزش و تقويت دسترسی به سرمايه در گردش به تصويب رسید .اين راهکار مهم جهت
تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد که با رويکرد بازارمحور و باقابلیت نقلوانتقال در
بازارهاي پول و سرمايه طراحیشده ،ابتدا در جلسات کمیته نقدينگی بانک مرکزي مطرح
شد و پس از تأيید ابعاد فقهی آن در شوراي فقهی بانک مرکزي ،درنهايت به تأيید شوراي
پول و اعتبار رسید (همتی ،939۱ ،ص.)9 .
بهلحاظ ماهیت ،می توان اوراق گام را يکی از انواع اوراق بهادار اسالمی (صکوک)
در نظر گرفت که باهدف بازارپذير کردن اسناد مطالباتی دريافتی توسط فروشندگان نهاده
از واحدهاي تولیدي طراحیشده است .در اين ابزار واحد تولیدي خريدار نهاده (بنگاه
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متعهد) ،فروشنده نهاده (بنگاه متقاضی) را جهت استفاده از اوراق «گام» به بانک معرفی
میکند .فروشنده نهاده از بانک درخواست میکند تا در مقابل دريافت اسناد مطالبات
نسبت به صدور و واگذاري اوراق «گام» اقدام کند .براي مثال میتوان فرض نمود که
واحد تولیدي خريدار نهاده (ايرانخودرو) از واحد تولیدي فروشنده نهاده (شرکت کروز
بهعنوان تولیدکننده قطعات خودرو) به میزان هزار میلیارد ريال قطعات خودرو خريداري
کرده و در مقابل آن يک سند بدهی ششماهه (چک ششماهه) تحويل داده است.
فروشنده نهاده نیز متقابالً هزار میلیارد ريال بابت خريد مواد اولیه به واحد تولیدي
فروشنده مواد اولیه (فوالد مبارکه) بدهی دارد .بااينحال فروشنده نهاده احتمال میدهد
که چک خريدار نهاده بهموقع پاس نشده و در سررسید به نقدينگی موردنظر دست پیدا
نکند يا آنکه زودتر از سررسید چک به نقدينگی براي پرداخت مطالبات خود نیاز دارد.
طبعاً اين موضوع بر روي ساير سطوح زنجیره ارزش نیز تأثیر منفی بهجا میگذارد؛ چراکه
فروشنده نهاده نیز به فروشنده مواد اولیه بدهی دارد و در صورت دريافت نکردن مطالبات
از خريدار نهاده ،نمیتواند بدهیهاي خود به فروشنده مواد اولیه را بپردازد .در اين شرايط
میتوان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه بانکی ،از طريق اوراق گام امکان
تأمین نقدينگی براي زنجیره ارزش را فراهم کرد .درواقع ،ابتدا فروشنده نهاده چک هزار
میلیارد ريالی دريافتی از خريدار نهاده را به بانک تحويل میدهد .در ادامه ،بانک در مقابل
بلوکه کردن اين چک ،يکمیلیون قطعه اوراق گام يکمیلیون ريالی با سررسید ششماهه
با ضمانت بانک منتشر کرده و آنها را در اختیار فروشنده نهاده قرار میدهد .برخالف
چک اولیه ،اين اوراق بازارپذير بوده و فروشنده نهاده میتواند از آنها به چند صورت
استفاده کند .اولین حالت آن است که اين اوراق را تا سررسید نگهداشته و قیمت اسمی
اوراق ر ا دريافت کند .دومین حالت ،واگذاري آنها جهت تسويه بدهی يا خريد کاال به
ساير سطوح زنجیره ارزش مثالً فروشنده مواد اولیه است .آخرين گزينه نیز تنزيل اين
اوراق در بازار ثانويه و دستیابی به وجوه نقد میباشد (شکل ( )9مالحظه شود).
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نهاده
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بنگاه

هزار میلیارد
ريال
بدهکار

(کروز)

فروشنده
مواد اولیه
(فوالد
مبارکه)

يک قطعه چک
 9777میلیارد
ريالی

يک میلیون قطعه
اوراق گام يک میلیون

ريالی

بانک
شکل ( :)8شيوه کار اوراق گام
منبع :يافتههاي تحقيق

بر اين اساس ،مهمترين کارکرد اوراق گام فراهم نمودن امکان دسترسی به نقدينگی
در زنجیره ارزش است .درواقع ،بنگاههاي تولیدي میتوانند با استفاده از آن سرمايه در
گردش موردنیاز را به شیوهاي مناسب و کمهزينه بهدست آورند .عالوهبر آن ،اين ابزار
میتواند امکان تسويه بدهیها بین واحدهاي تولیدي را فراهم کند.
 .5-5سازوکار و چهارچوب عملياتي اوراق گام

با توجه به اينکه اوراق گام از معدود ابزارهاي مشترک بین بازار پول و سرمايه است،
سازوکار عملیاتی اوراق و چهارچوب استفاده از اوراق ،در سه مستند قانونی مطرحشده
که عبارتنداز :دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب  939۱/79/70شوراي پول و اعتبار،
دستورالعمل پذيرش و معامالت اوراق گام مصوب  9399/79/90هیأت مديره سازمان
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بورس و اوراق بهادار و درنهايت ،شیوهنامه اجرايی اوراق گام مصوب 9399/73/9۱

کمیسیون اعتباري بانک مرکزي .5براساس مقررات مذکور ،مهمترين نکات قابلطرح در
رابطه با سازوکار و چهارچوب عملیاتی اوراق گام بهصورت مختصر عبارتنداز:

 گواهی اعتبار مولد (گام) اوراق بهاداري است که برمبناي عقد ضمان به عاملیت و ضمانت
بانک يا مؤسسه اعتباري صادر میگردد .اين اوراق قابل معامله در بورسها و بازارهاي خارج
از بورس است.

 اين اوراق توسط مؤسسه اعتباري عامل در سامانه صادر میشود و پس از گذشت يک ششم
زمان صدور اوراق گام تا سررسید ،نقلوانتقال اوراق در سامانه گام متوقف و معامالت ثانويه
در بازار سرمايه آغاز میگردد.

 اوراق گام داراي ويژگیهايی است که عبارتنداز :با نام بودن ،غیرکاغذي بودن ،بدون کوپن
سود بودن و انتشار در قطعات استانداردشده باارزش اسمی يک میلیون ريال با سررسیدهاي
حداقل يک ماه و حداکثر نه ماه (در پايان هرماه).

 اوراق صادره تا زمانی که در بازار پول است ،صرفاً قابلیت نقلوانتقال از طريق مؤسسه اعتباري
عامل با درخواست دارنده اوراق را دارا است .درواقع ،دارنده اوراق گام میتواند آن را بابت
خريد نهاده به ساير بنگاههاي عضو سامانه گام منتقل کند.

 مؤسسه اعتباري موظف است در فرايند انتقال اوراق گام فیمابین دارنده فعلی اوراق گام و
ساير بنگاههاي متقاضی بابت خريد نهاده ،از وجود معامله واقعی و فاکتور خريد مربوطه
اطمینان حاصل کند.

 سقف اعتباري هر بنگاه متعهد معادل  07درصد از فروش سال آخر آن بنگاه (از طريق استعالم
از سازما ن امور مالیاتی) پس از کسر مانده تسهیالت مرتبط با تأمین مالی سرمايه در گردش
بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین میگردد.

 سقف اعتباري بنگاه متعهد در صورت دو بار ايفاي تعهد متوالی در سررسید براي اوراق گام
قبلی منتشره ،به میزان  97واحد درصد افزايش میيابد .اين افزايش سقف تا میزان فروش
سال آخر بنگاه متعهد ،بر مبناي آخرين صورتهاي مالی مورد تأيید سازمان امور مالیاتی،
میتواند اعمال شود.

تأمين مالي زنجيره ارزش با استفاده از اوراق گام / ...حسين ميثمي و حميد زمانزاده

785

 پس از دريافت درخواست بنگاه متعهد ،مؤسسه اعتباري عامل موظف است نسبت به
اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چهارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور
اوراق گام ،وثايق و تضامین کافی را أخذ نمايد.

 بهمنظور تشويق بنگاه متعهد ،مؤسسه اعتباري عامل میتواند پس از ايفاي تعهد بنگاه ،حداکثر
در سقفی که هیئت عامل بانک مرکزي تعیین میکند ،تخفیف در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال
کند.

 بنگاه متعهد مکلف است براي استفاده از اعتبار تأيیدشده خود توسط مؤسسه اعتباري عامل
جهت صدور اوراق گام ،به همراه معرفی بنگاه متقاضی ،فاکتور خريد مربوطه (که نشاندهنده
مطالبات قطعی بنگاه متقاضی از وي است) را جهت تعیین زمان سررسید اوراق گام به مؤسسه
اعتباري عامل ارائه کند.

 بنگاه متقاضی با ارائه اسناد دريافتنی از بنگاه متعهد به مؤسسه اعتباري عامل ،تقاضاي صدور
و تخصیص اوراق گام را مطابق باارزش اسناد دريافتنی میدهد .پس از موافقت مؤسسه
اعتباري عامل ،اوراق گام از طريق سامانه صادر و مالکیت آن به بنگاه متقاضی منتقل میگردد.

 بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام ،نسبت به ايفاي تعهد خود به مؤسسه اعتباري
عامل اقدام کند .در صورت عدم ايفاي تعهد ،مؤسسه اعتباري عامل موظف است ضمن
دريافت وجه التزام تأخیر تأديه دين از تاريخ سررسید اوراق گام ،انجام اقدامات الزم جهت
وصول مطالبات (شامل اجرايی نمودن وثايق يا تضامین) را در دستور کار قرار دهد.

 سقف کلی صدور اوراق گام توسط شبکه بانکی و سقف ضمانت هر مؤسسه اعتباري عامل،
توسط هیأت عامل بانک مرکزي تعیین میشود .همچنین ،سقف کلی صدور اوراق گام حداقل
 00درصد براي بنگاههاي کوچک و متوسط (زير صد نفر شاغل) و مابقی براي بنگاههاي
بزرگ (باالي صد نفر شاغل) قابلاعمال است.

 استعالم وضعیت بدهی غیرجاري و چک برگشتی بنگاه متعهد توسط مؤسسه اعتباري عامل
از سامانههاي بانک مرکزي براي صدور اوراق گام ضرورت ندارد.

 در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي بنگاه متعهد ،مؤسسه اعتباري عامل نمیتواند حداقل
سه ماه پس از زمان تسويه بدهی اوراق گام نکول شده قبلی ،اوراق گام جديدي براي بنگاه
مذکور صادر کند.
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باتوجه به آنچه مطرح شد ،میتوان بهصورت مختصر کل سازوکار عملیاتی اوراق
گام از زمان صدور در بازار پول تا معامالت در بازار سرمايه و درنهايت تسويه اوراق را
شامل  ۱مرحله در نظر گرفت که اين مراحل در شکل ( )۲ارائهشده است.

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

• ارائه درخواست صدور اوراق گام توسط بنگاه متعهد
(خريدار نهاده) به مؤسسه اعتباري
• اعتبارسنجی بنگاه متعهد توسط مؤسسه اعتباري و أخذ
وثايق و تضامین الزم
• معرفی بنگاه متقاضی (فروشنده نهاده) به مؤسسه اعتباري
توسط بنگاه متعهد

بازار
پول

• صدور اوراق گام با ضمانت و عاملیت مؤسسه اعتباري در
مقابل دريافت اسناد مطالبات
• انتقال اوراق گام به حساب بنگاه متقاضی در سامانه گام
توسط مؤسسه اعتباري
• معامالت ثانوي اوراق گام در بازار سرمايه پس از طی شدن
يک ششم زمان صدور اوراق تا سررسید
• ايفاي تعهد بنگاه متعهد نسبت به مؤسسه اعتباري در
سررسید اوراق گام
• تسويه اوراق گام توسط شرکت سپردهگذاري مرکزي با
دارنده نهايی اوراق

شکل ( :)5سازوکار عملياتي اوراق گام
منبع :يافتههاي تحقيق

بازار
سرمایه
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 .9-5ویژگيهای اقتصادی -مالي اوراق گام

دقت در ماهیت ،کارکرد ،سازوکار و چهارچوب عملیاتی اوراق گام ،نشاندهنده آن است
که اين ابزار داراي برخی ويژگیهاي مهم اقتصادي و مالی است که ظرفیت اين ابزار در
تأمین مالی زنجیره ارزش و هدايت نقدينگی به بخش حقیقی اقتصاد را تقويت میکند.
در اين قسمت به برخی از مهمترين اين ويژگیها (بهصورت مختصر) اشاره میشود.
 .8-9-5حمایت از توليد و جلوگيری از نشت منابع به بخش غيرمولد

شايد اصلیترين و مهمترين ويژگی اوراق گام در مقايسه با ساير ابزارها و روشهاي
تأمین مالی ،تأثیر اين ابزار در حمايت از تولید و بخش مولد اقتصاد است .توضیح آنکه
بهصورتکلی میتوان فعالیتهاي اقتصادي را از منظر ايجاد ارزشافزوده به دو گروه
«مولد» و «غیرمولد» تقسیم کرد .درحالیکه فعالیتهاي اقتصاد مولد به تولید کاال و يا
خدمتی خاص منجر میشوند ،فعالیتهاي غیرمولد صرفاً نقش توزيع درآمد از يک فرد
به ديگري دارند و هیچگونه ارزشافزودهاي در تولیدات صنعتی ،کشاورزي يا خدماتی
ايجاد نمیکنند .براي مثال ،هرچند کسب سود از خريدوفروش سفتهبازانه امالک
ارزشافزوده يا تولیدي ايجاد نمیکند ،اما میتواند براي سوداگران مسکن سودآور باشد.
گاهی اين دست از فعالیتها ريسک پائین و سود بااليی دارند و بههمیندلیل سرمايههاي
کشور را به سمت خود جذب میکنند؛ سرمايههايی که میتوانستند در حوزههاي تولیدي
بهکار گرفته شوند .از مهمترين مصاديق فعالیتهاي اقتصادي نامولد میتوان به کسب
سود از معامالت ارز ،کسب سود از معامالت طال و فلزات گرانبها (سکه و شمش) و
کسب سود از خريدوفروش سوداگرانه امالک (زمین ،واحد مسکونی يا تجاري و غیره)
اشاره کرد (حسنزاده و پرنیان ،939۱ ،ص.)0 .
می توان گواهی اعتبار مولد را نوعی خاص از اوراق بدهی در نظر گرفت که به
پشتوانه مطالبات (اسناد دريافتنی) بنگاههاي تولیدي از يکديگر ايجاد میشود .اين اسناد
نشاندهنده مبادالت در بخش تولید اقتصاد است و تأمین مالی انجامشده بهصورت درونزا
به بخش مولد اقتصاد اصابت میکند .بهعبارت واضحتر ،طراحی اوراق گام بهگونهاي
است که نوعی سیاستگذاري بخشی در راستاي حمايت از بخش مولد اقتصاد (بهويژه
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تأمین مالی بنگاههاي کوچک و متوسط) محسوب شده و فعالیتهاي غیرمولد را پوشش
نمیدهد .همچنین برخالف تسهیالت متعارف بانکی ،در تأمین مالی از طريق اوراق گام،
نگرانی بابت نشت تسهیالت از بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصاد به حداقل میرسد؛
چراکه بهدلیل اينکه از ابتدا تأمین مالی در زنجیره ارزش و به بنگاههاي تولیدي که با
يکديگر در طول يک زنجیره ارتباط دارند داده میشود ،لذا نگرانی بابت صوري بودن
چکهاي مبناي صدور اوراق گام و نشت تسهیالت به بخش غیرمولد ،کاهش میيابد.
 .5-9-5ظرفيت انتقال در زنجيره ارزش

ويژگی ديگر اوراق گام در مقايسه با ساير انواع اوراق بهادار ،قابلیت انتقال در زنجیره
ارزش يا زنجیره تولید است .درواقع ،بنگاههاي تولیدي متعددي در زنجیره ارزش حضور
دارند که هر يک خريدار محصول ارائهشده توسط بنگاه ديگر هستند و درنهايت تعامل
اينها با يکديگر ،به تولید کاال يا خدمت نهايی (خلق ارزش) منجر میشود
(.)Deng, Chaocheng & Yanhai, 2018, p. 35
براساس سازوکار در نظر گرفتهشده براي اوراق گام ،اين ابزار تا يکششم زمان
باقی مانده تا سررسید در سامانه گام قابلیت واگذاري دارد؛ يعنی واحد تولیدي که اين
اوراق را از بانک دريافت نموده ،میتواند در مقابل خريد مواد اولیه يا تجهیزات و يا در
مقابل بدهی ،اين اوراق را به ديگر واحدهاي تولیدي حاضر در زنجیره ارزش منتقل کند.
درنهايت تولیدکننده حاضر در آخرين سطح زنجیره ارزش ،میتواند پس از گذشت
يکششم زمان باقیمانده تا سررسید ،اوراق را در بازار سرمايه تنزيل کرده و به نقدينگی
دست پیدا کند.
در اينجا ممکن است اين اشکال مطرح شود که مبادالت انجامشده در سامانه گام
قبل از ورود اوراق به بازار سرمايه ،با قوانین مرتبط با بازار سرمايه مانند ماده  ۲0قانون
رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقاي مالی کشور ،بند «الف» و تبصره ذيل بند «ب» ماده
« »97قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسالمی ايران و بندهاي «الف» و «ب»
ماده « »30قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور تعارض دارد .بهعنوانمثال ،ماده
« »۲0قانون رفع موانع تولید بیان میدارد« :کلیه معامالت ثانويه اوراق مشارکت و ساير
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اوراق بهادار اسالمی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمی صرفاً از طريق
بورس يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ايران
انجام میشود».
بااينحال نکته مهم در اينجا آن است که مبادالت انجامشده در سامانه گام قبل از
ورود اوراق به بازار سرمايه ،درواقع «واگذاري» يا «نقلوانتقال اوراق بدون جابهجايی
پول» است و بهلحاظ حقوقی نمیتوان آن را «معامله» در نظر گرفت .بنابراين ،اين مبادالت
با مواد قانونی مذکور که معامالت ثانويه اوراق خارج از سامانههاي بورس را ممنوع کرده،
تعارضی ندارد.
 .9-9-5تأمين مالي اهرمي توليد

تأمین مالی اهرمی بنگاههاي تولیدي ،مشخصه ديگر گواهی اعتبار مولد محسوب میشود.
درواقع ،هرچند در اوراق گام بانک تنها با اولین حلقه زنجیره ارزش يعنی بنگاه متعهد يا
خريدار نهاده طرف حساب بوده و اعتبارسنجی و أ خذ وثايق و تضامین در رابطه با اين
بنگاه انجام میشود ،اما تمامی ساير بنگاههاي تولیدي که در زنجیره ارزش حضور دارند
نیز بدون مراجعه به بانک ،مورد تأمین مالی قرار میگیرند.
توضیح آنکه در روابط مالی بنگاههاي اقتصادي حاضر در هر زنجیره ارزش ،معموالً
پديده «زنجیره بدهی» يا «بدهیهاي متوالی» مشاهده میشود .درواقع محصول هر يک از
واحد هاي تولیدي حاضر در زنجیره ،نهاده اولیه براي سطح بعد محسوب میشود و به
همین دلیل بدهیها بهصورت زنجیرهاي شکل میگیرد .در اين شرايط زمانی که بانک
اوراق گام را بهحساب بنگاه متقاضی (فروشنده نهاده) در سامانه گام منتقل میکند ،درواقع
به معنی تأمین مالی سرمايه در گردش براي بنگاه متعهد (خريدار نهاده) است و با انجام
اينکار اولین حلقه از زنجیره تولید تأمین مالی میشود .بااينحال در ادامه و پس از انتقال
اوراق بهحساب ساير بنگاههاي حاضر در زنجیره تولید توسط بنگاه متقاضی ،تأمین مالی
بقیه حلقهها انجام میشود .بهعنوانمثال ،ممکن است چک اولیه بنگاه متعهد صد میلیارد
ريال باشد ،اما کل تأمین مالی اهرمی انجامشده در زنجیره ارزش با فرض حضور 97
بنگاه تولیدي ،معادل هزار میلیارد ريال است ،چراکه گويا تمامی حلقههاي زنجیره تولید
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از تسهیالت سرمايه در گردش بانک جهت بازپرداخت بدهیهاي خود استفاده کردهاند.
اين در حالی است که در نبود اوراق گام ،بنگاه متقاضی ناچار به دريافت چک از بنگاه
متعهد می گرديد و در صورت پاس نشدن اين چک ،جريان درآمدي ساير سطوح زنجیره
ارزش نیز با اخالل مواجه میشد که اين درنهايت منجربه ثبت سابقه منفی و کاهش رتبه
اعتباري براي تمام بنگاهها میگرديد.
 .4-9-5ارتقای اعتباری اسناد مطالبات در زنجيره ارزش

ويژگی ديگر اوراق گام ،ارتقاي اعتباري اسناد مبادله شده در زنجیره ارزش است .توضیح
آنکه در دانش مالی ،روشهايی براي بهبود کیفیت اعتباري ابزارها ،اوراق بهادار و

محصوالت مالی مطرح میشود که بهصورتکلی به «سازوکارهاي ارتقاي رتبه اعتباري»6

معروف هستند .دريافت وثايق اضافه ،وثیقه نقدي و طبقهبندي اوراق بهادار برخی از اين
سازوکارها محسوب میشوند (.)Fabozzi & Jones, 2019, p. 134
الگوي عملیاتی گواهی اعتبار مولد نیز بهنحوي طراحیشده که اسناد مطالبات مورد
مبادله در زنجیره ارزش ارتقاي اعتباري پیدا میکند و اين موجب سهولت و کاهش
هزينههاي وصول مطالبات میگردد .توضیح آنکه معموالً بنگاههاي تولیدي با چند شعبه
بانکی منتخب بهصورت اختصاصی و پیوسته ارتباط دارند و میتوانند از اعتماد
شکلگرفته بین بنگاه و بانک ،جهت ارتقاي اعتباري اسناد مطالبات استفاده کنند .بهعبارت
واضحتر ،گويا بانک پس از اعتبارسنجی بنگاه ،چکهاي عادي وي را دريافت نموده و
در مقابل آن چکهاي تضمینشده بانکی ارائه میکند که اين براي بنگاه مزيت مهمی
محسوب میشود.
 .7-9-5حداقل ریسک برای بنگاهها و شبکه بانکي

بهنظرمیرسد اوراق گام هم براي بنگاههاي تولیدي که اين اوراق را در مقابل بدهیهاي
خود در زنجیره ارزش دريافت میکنند و هم براي بانکهاي صادرکننده اوراق حداقل
ريسک را به همراه داشته باشد .جهت تبیین پائین بودن ريسک براي بنگاههاي
دريافتکننده اوراق ،الزم است به ماهیت گواهی اعتبار مولد توجه شود .اوراق گام نوعی
صکوک بانکی بدون کوپن سود است که کشف قیمت در بازار ثانويه آن (مشابه اسناد
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خزانه) براساس تنزيل تا زمان سررسید انجام میشود .بااينحال اين نرخ تنزيل نشاندهنده
ريسک اعتباري هیچيک از بنگاههاي اقتصادي حاضر در زنجیره ارزش نیست و صرفاً
نشاندهنده ريسک اعتباري بانک است که در اقتصاد کشور تقريباً معادل ريسک اعتباري
دولت ارزيابی میشود.
دلیل اين مسأله آن است که نماد اوراق گام صادرشده توسط هر بانک در سامانههاي
بورس ،بانام بانک صادرکننده ارائه میشود و نه نام بنگاههاي تولیدي حاضر در زنجیره
ارزش .براي مثال ،اوراق صادرشده توسط بانک ملی ،با نماد بانک ملی در سامانههاي
بورس مورد مبادله قرار میگیرد و خريدار اوراق نیز بانک را مسئول نهايی ايفاي تعهدات
در رابطه با اوراق در نظر میگیرد .بنابراين ،انتظار میرود میزان ريسک اين اوراق در حد
اسناد خزانه و ساير صکوک دولتی در نظر گرفته شود و نرخ تنزيل اوراق نیز متناسب با
همین مسأله ،در حد نرخ تنزيل ساير انواع اوراق دولتی تعیین شود.
از منظر شبکه بانکی نیز اوراق گام تفاوت چندانی با ساير انواع خدمات بانکی مانند
اعتبارات اسنادي يا ضمانتنامهها ندارد .دلیل اين مسأله آن است که ماهیت اوراق گام
براساس عقد ضمانت شکل میگیرد و جزو اقالم زيرخط ترازنامه (بدهیهاي غیرقطعی
در زمان ايجاد) محسوب میشود ،لذا بانک پیش از صدور اوراق ،نسبت به اعتبارسنجی
بنگاه متعهد اقدام نموده و وثايق و تضامین الزم را دريافت میکند .بنابراين ،انتظار میرود
که میزان مطالبات غیرجاري در رابطه با ابزار گواهی اعتبار مولد ،حداکثر به اندازه ساير
تسهیالت و خدمات بانکی باشد و ريسکی ازاينجهت متوجه بانک نخواهد شد .همچنین،
از منظر خلق پول نیز اين ابزار تفاوتی با ساير ابزارهاي بانکی ندارد.
عالوهبر اين ،سازوکار تشويقی و تنبیهی اوراق گام بهگونهاي طراحیشده است که
بنگاهها جهت ايفاي تعهد ترغیب شوند .مثالً سقف اعتباري بنگاه متعهد در صورت دو
بار ايفاي تعهد متوالی در سررسید براي اوراق گام قبلی منتشره ،به میزان  97واحد درصد
افزايش میيابد .همچنین ،در صورت عدم ايفاي تعهد ،بنگاه متعهد عالوهبر پرداخت وجه
التزام تأخیر تأديه دين ،با برخی تنبیهات مواجه خواهد شد که محدوديت در استفاده از
اوراق گام در آينده يکی از آنها میباشد .بنابراين ،انتظار میرود نرخ نکول اوراق گام و
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ريسکی که شبکه بانکی ازاينجهت با آن مواجه میباشد ،حداکثر بهاندازه ساير تسهیالت
و خدمات متعارف بانکی باشد.
 .5-9-5افزایش دسترسي به تأمين مالي ،تسریع در فرایندها و کاهش هزینهها

يکی از مشکالت اصلی اقتصاد کشور آن است که بار اصلی تأمین مالی تولید برعهده
بازار پول است .درواقع ،عمده تأمین مالی سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي توسط
شبکه بانکی انجام میشود و بهدلیل محدوديتهاي موجود ،در موارد بسیاري حتی
بنگاههاي معتبر نمیتوانند بهراحتی تسهیالت سرمايه در گردش موردنیاز خود را از شبکه
بانکی تأمین کنند .درحالیکه اوراق گام با فعالسازي ظرفیت بازار سرمايه در تأمین مالی
سرمايه در گردش ،میتواند به بنگاههاي تولیدي جهت افزايش دسترسی به تأمین مالی
کمک شايانی کند .همچنین ،اوراق گام برخالف عمده ساير انواع صکوک موجود در بازار
سرمايه کشور (مانند اوراق مشارکت ،اجاره و مرابحه) که ماهیت تأمین مالی بلندمدت
دارند ،ظرفیت تأمین مالی کوتاهمدت براي ذينفعان اقتصادي را ايجاد میکند.
از منظر تسريع فرايندها و کاهش هزينهها نیز ماهیت اوراق گام (همانطور که قبالً
ذکر شد) بهگونهاي است که تنها بنگاه متعهد به بانک مراجعه کرده و اعتبارسنجی میشود
و نیازي به اعتبارسنجی ساير بنگاههاي موجود در زنجیره ارزش وجود ندارد .درواقع،
پس از اعتبارسنجی و دريافت وثايق از بنگاه متعهد ،سقف اعتباري بنگاه از طرف بانک
تعیین میشود و در ادامه بنگاه میتواند تمامی شرکتهايی که در زنجیره تأمین با بنگاه
معامله میکنند را جهت تأمین مالی از طريق اوراق گام به بانک معرفی کند .درحالیکه
در نبود اوراق گام ،براي تأمین مالی شرکتهاي مذکور ،نیاز به اعتبارسنجی و دريافت
وثايق از تمامی آنها وجود داشت.
 .9راهکارهای فقهي -حقوقي جهت استفاده از اوراق گام

با تبیین ماهیت ،کارکرد ،سازوکار و ويژگیهاي اقتصادي و مالی اوراق گام (شناخت
موضوع) ،زمینه براي تحلیل ماهیت فقهی -حقوقی اين ابزار فراهم گرديده است .بر اين
اساس در اين قسمت ابتدا راهکار فقهی ارائهشده توسط شوراي فقهی بانک مرکزي يعنی
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الگوي ضمانت تبیین شده و مبانی فقهی آن موردبحث قرار میگیرد و در ادامه دو راهکار
صلح و معاوضه نیز ارائه میگردد.7

 .8-9الگوی ضمانت (فروش خدمت صدور و ضمانت اوراق)

اولین الگوي فقهی جهت طراحی گواهی اعتبار مولد ،الگوي ضمانت است .در اين رابطه
مصوبه  939۱/70/90شوراي فقهی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران بیان میدارد:
«انتشار اوراق گام بر پايه سند بدهی بلوکهشده در قالب قرارداد ضمانت شرعی يا عرفی
اشکال ندارد .همچنین ،دريافت کارمزد در قبال ارائه چنین خدماتی از طرف بانک مجاز
است» .در ادامه ابتدا مبانی فقهی و سپس الگوي عملیاتی راهکار ضمانت ارائه میشود.
 .8-8-9مباني فقهي

ضمان در لغت بهمعناي کفالت و متعهد شدن بوده و در اصطالح نوعی تعهد اعتباري
است که عقال از اين طريق امري را بر ذمه خود اعتبار میکنند .بهعبارتديگر ،ضمان
يعنی شخصی نسبت به مالی يا نفسی متعهد شود (طريحی و احمدحسینی9۱90 ،ق ،ج.
 ،۲ص .)۱9 .ضمان ازجمله قراردادهاي الزم است؛ ازاينرو ،نه ضامن و نه طلبکار بعد
از انعقاد قرارداد نمیتوانند از تعهد خود برگردند (طوسی9۱93 ،ق ،ج ،3 .ص.)00 .
در فقه امامیه ضوابط گوناگونی براي ضمان بیانشده که برخی از مهمترين آنها
عبارتنداز (يزدي9۱۲۱ ،ق ،ج ،3 .ص:)00 .
 .9از منظر فقه امامیه ،با تحقق ضمان رابطه حقوقی که بین طلبکار و بدهکار
برقرار است از بین میرود و رابطه جديدي بین طلبکار و ضامن ايجاد میشود
(نقل ذمه الی ذمه) .ازاينرو ،فقهاي شیعه معتقدند بعد از تحقق ضمان ،طلبکار
براي وصول بدهی خود حق مراجعه به بدهکار را ندارد و بايد طلب خود را از
ضامن مطالبه کند .اما براساس فقه اهل سنت ،ضمان اضافه شدن ذمه ضامن به
ذمه بدهکار است (ضم ذمه الی ذمه)؛ بنابراين ،طلبکار حق دارد هم به بدهکار
مراجعه کند و هم به ضامن.
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 .۲در عقد ضمان ثابت بودن دين در ذمه بدهکار ضرورت دارد؛ لذا ضامن شدن
بر دينی که در آينده محقق خواهد شد ،صحیح نیست.
 .3ضامن در صورتی حق رجوع به بدهکار را دارد که بدهی وي را پرداخته باشد
و بهصرف ضامن شدن ،حق رجوع ندارد .همچنین ،اگر بدون اجازه وي ضامن
شده يا بدهی را پرداخت کرده باشد ،حق رجوع ندارد.
 .۱اگر ضامن بعد از تحقق ضمانت از دنیا برود ،مبلغ ضمانت شده از ديون او
محسوب می شود و بايد به میزانی که ضامن شده ،از اموال او کسر شود.
 .0ضرورت دارد مورد ضمان مال (اعم از عین کلی ،منفعت يا انجام کار) باشد و
تکالیف غیرمالی مورد ضمان واقع نمیشود.
 .0دريافت اجرت (دستمزد) در مقابل انجام ضمانت در عقد ضمان امکانپذير
است.
 .0دين مبناي ضمان بايد معلوم باشد.
در زمینه کاربرد عقد ضمان در صنعت بانکداري الزم به ذکر است که هرچند عقد
ضمان بهصورتکلی در فقه اسالمی و قوانین مورد تأکید قرارگرفته ،اما الزم است توجه
شود که «ضمان بانکی يا عرفی» با «ضمان فقهی» تفاوت دارد .توضیح آنکه آنچه امروزه
به عنوان ضمانت در معامالت بانکی مرسوم است ،ضمانت به معناي فقه شیعه يا اهل
سنت نیست؛ بلکه به معناي تعهد پرداخت در فرض عدم پرداخت مديون است .بنابراين
بانک ابتدا به مديون رجوع میکند و در صورت نکول يا ناتوانی از پرداخت ،نوبت به
ضامن می رسد که متعهد شده است بدهی مديون را بپردازد .فقهاي معاصر اين نوع
ضمانت را از باب توسعه عقد ضمان يا مصداق عقد کفالت يا بهعنوان عقد جديد صحیح
و الزم میدانند (مکارم شیرازي ،9309 ،ص.)۱0 .
بهلحاظ قانونی نیز نمیتوان ضمان بانکی يا عرفی را در ذيل ماده  09۱قانون مدنی
تحلیل کرد؛ چراکه اين ماده با تأثیر از فقه امامیه ،تأکید میدارد« :بعدازاينکه ضمان بهطور
صحیح واقع شد ،ذمه مضمونعنه بري و ذمه ضامن به مضمونله مشغول میشود» .بنابراين
الزم است ضمان بانکی را به عنوان عقدي جديد در نظر گرفت که در چهارچوب اصل
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صحت در فقه اسالمی و ذيل ماده  97قانون مدنی قابل توجیه است (ضیائی و معینیفر،
 ،939۲ص .)۲3 .اين ماده قانونی بیان میدارد« :قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی
که آن را منعقد نمودهاند ،درصورتیکه مخالف صريح قانون نباشد ،نافذ است».
 .5-8-9مدل عملياتي

در اين الگو بانک به بنگاه متعهد يا خريدار نهاده خدمت خاصی ارائه میکند و آن تبديل
چک بنگاه متعهد به اوراق مالی استاندارد و ضمانت شده است .در اينجا اين اوراق
استاندارد از دو ويژگی مهم برخوردار است که عبارتنداز :تضمین بانک در سررسید و
نقدشوندگی (شکل ( )3مالحظه شود).
بنگاه متعهد يا
خريدار نهاده

معامله واقعی

(ايران

و ايجاد بدهی

خودرو)

بنگاه متقاضی
يا فروشنده
نهاده (کروز)

معامله واقعی
و ايجاد بدهی

صدور
اوراق گام
در مقابل

دريافت
چک
بنگاه

چک بنگاه
متعهد با
ضمانت

.

متعهد

بانک

بنگاه فروشنده
مواد اولیه
(فوالد مبارکه)

در اين الگو ،قالب فقهی-
حقوقی مورد استفاده
عبارت است از ترکیب:
الف -ارائه خدمت
(جعاله) :تبديل چک بنگاه
متعهد به اوراق استاندارد
گام توسط بانک؛
ب -ضمانت :ضامن بودن
بانک نسبت به پرداخت

بانک
شکل ( :)9مدل عملياتي طراحي اوراق گام براساس عقد ضمانت
(مصوبه شورای فقهي بانک مرکزی)
منبع :يافتههاي تحقيق

بنگاه متعهد در سررسید؛
* بانک میتواند بابت هر
دو مورد يعنی ارائه
خدمت و ضمانت کارمزد
دريافت کند.
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در اين الگو ،بانک دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را
برعهده دارد .مورد اول درواقع نوعی ارائه خدمت است که میتوان آن را «جعاله
غیرتسهیالتی» يا «جعاله خريد خدمت» در نظر گرفت که طبعاً با «جعاله تسهیالتی»
(استفاده از عقد جعاله جهت پرداخت تسهیالت) فرق دارد .در اينجا بانک خدمتی خاص
به بنگاه خريدار نهاده ارائه میکند و آن تبديل چکهاي عادي بنگاه به چکهاي
تضمینشده بانکی است و طبعاً بانک میتواند بابت اين خدمت (صدور اوراق گام)
کارمزد دريافت کند .مورد دوم به نقش ضمانتی بانک مرتبط است؛ يعنی بانک عالوهبر
اينکه صدور اوراق گام را به درخواست بنگاه انجام میدهد ،ضمانت بازپرداخت اوراق
در سررسید را نیز برعهده میگیرد که اين مسأله سبب افزايش نقدشوندگی اوراق میگردد.
طبعاً اين خدمت متفاوت از خدمت صدور اوراق بوده و کارمزد مستقلی خواهد داشت.
حتی ممکن است در عمل ،صدور و ضمانت اوراق توسط بیش از يک بانک يا نهاده مالی
انجام شود .مثالً يک شرکت تأمین سرمايه نسبت به صدور اوراق اقدام نمايد و کارمزد
صدور دريافت کند و هم زمان بانک نیز ضمانت اوراق را برعهده بگیرد و کارمزد مرتبط
را دريافت کند.
نکته مهم در رابطه با اين الگو ،واقعی بودن چکهاي اولیهاي است که توسط بنگاه
خريدار نهاده صادرشده و در اختیار بنگاه فروشنده نهاده قرارگرفته است .بهعبارتديگر،
الزم است اين چکها در اثر خريدوفروش کاالها و خدمات بهوجود آمده باشد و نه
به صورت صوري؛ زيرا صدور اوراق گام توسط بانک به معنی تبديل چکهاي اولیه به
اوراق استاندارد است و طبعاً اگر چک اولیه واقعی نباشد ،اوراق گام صادرشده نیز نماينده
مبادله کاالها و خدمات نبوده و يک سند صوري محسوب میشود .الزم است توجه شود
که بر اساس مبانی فقه اسالمی ،تنزيل اسناد صوري با شبهه رباي قرضی مواجه بوده و
قابلیت پذيرش ندارد (موسويان و میثمی ،9390 ،ص.)339 .
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 .5-9الگوی صلح

راهکار ديگري که میتواند جهت تبیین ماهیت فقهی -حقوقی اوراق گام پیشنهاد شود،
قرارداد صلح بوده که در فقه اسالمی و قانون مدنی موردتأکید قرارگرفته است .در ادامه
ابتدا مبانی فقهی و سپس الگوي عملیاتی اين راهکار ارائه میشود.
 .8-5-9مباني فقهي

صلح در لغت به معناي سازش ،آشتی و توافق است و در اصطالح شرعی به قراردادي
گفته میشود که بهموجب آن انسان با ديگري سازش میکند تا مقداري از مال يا منفعت
مال خود را ملک او کند يا از حق خود بگذرد؛ خواه اين سازش در برابر عوض يا بدون
عوض باشد (موسوي خمینی9۱90 ،ق ،ج ،9 .ص.)۲9 .
بیشتر فقهاي شیعه بر اين باورند که صلح يک قرارداد مستقل است ،ارکان و شرايط
خاص خود را دارد و نیازي نیست حتماً مسبوق به نزاع باشد .در مقابل بیشتر فقهاي اهل
سنت استقالل آن را رد کرده و آن را عقدي فرعی میدانند که بايد مسبوق به نزاع باشد
(طباطبايی9۱9۱ ،ق ،.ج ،۲ .ص .)۲9 .نکته ديگر در مورد عقد صلح آن است که براساس
ديدگاه مشهور فقهاي شیعه ،اين عقد ازجمله قراردادهاي الزم بهشمار میرود و آثار لزوم
بر آن مترتب میشود (نجفی9۱90 ،ق ،ج ،۲0 .ص.)33 .
از منظر فقه اسالمی تا زمانی که عقد صلح به حالل کردن حرامی يا حرام کردن
حاللی منجر نشود ،جايز است .بهعبارتديگر در عقد صلح رعايت ضوابط عمومی
قرارداد مانند نبود ربا ،غرر ،قمار و ضرر الزامی است .همچنین ،عقد صلح شرايط
اختصاصی قراردادهايی چون بیع ،اجاره ،جعاله ،شرکت ،مضاربه و غیره را ندارد ،هرچند
که میتواند آثار و فوايد آنها را داشته باشد .بهعنوان نمونه ،در مواردي که قراردادي جايز
است و طرفین میخواهند الزم باشد ،میتوانند مفاد آن قرارداد را از طريق صلح انشا
کنند؛ براي مثال ،می توان مفاد قراردادهاي جعاله ،مضاربه و شرکت را به صلح انشا کرد
(موسويخمینی9۱90 ،ق ،ج ،9 .ص.)999 .
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 .5-5-9مدل عملياتي

در اين الگو بانک با بنگاه متقاضی وارد قرار صلح میشود .به اين معنی که چک عادي
دريافتی از بنگاه متعهد را در مقابل دريافت اوراق گام مصالحه میکند (شکل ( )۱مالحظه
شود).
بنگاه متعهد يا
خريدار نهاده
(ايران
خودرو)

معامله واقعی
و ايجاد بدهی

بنگاه متقاضی
يا فروشنده
نهاده (کروز)

بنگاه فروشنده
مواد اولیه

معامله واقعی
و ايجاد بدهی

(فوالد مبارکه)

در اين الگو ،قالب فقهی-
صلح

صلح اوراق
ضمانت

چک
بنگاه

شده گام

متعهد

حقوقی

مورد

استفاده

قرارداد صلح است.
درواقع بنگاه متقاضی چک
عادي دريافتی از بنگاه
متعهد را به تملیک بانک
در آورده و در مقابل اوراق
گام دريافت میکند.

بانک
شکل ( :)4مدل عملياتي طراحي اوراق گام بر اساس عقد صلح
منبع :يافتههاي تحقيق

در اينجا نیز بانک براساس عقد صلح ،دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن
بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد .تفاوت اين الگو با مدل قبل آن است که در مدل
ضمانت بانک چک عادي بنگاه متعهد را «تملیک» نمیکرد؛ بلکه با دريافت کارمزد آن را
«تبديل» به اوراق گام مینمود .اما در اي ن مدل بانک نسبت به تملیک چک بنگاه متعهد
اقدام می کند و در مقابل آن نسبت به واگذاري اوراق گام اقدام میکند .گويا در اينجا

تأمين مالي زنجيره ارزش با استفاده از اوراق گام / ...حسين ميثمي و حميد زمانزاده

798

بانک نسبت به خريداري چک عادي اقدام میکند و بهجاي ثمن معامله ،اوراق گام
واگذار مینمايد .ممکن است در اينجا اين سؤال مطرح شود که اگر بحث تملیک و
خريدوفروش اوراق مطرح است ،چرا مستقیماً از عقد بیع استفاده نمیشود؟ به اين معنی
که بانک چک بنگاه متعهد را از بنگاه متقاضی خريداري کند و در مقابل و بهعنوان ثمن،
اوراق گام واگذار کند .در پاسخ به اين شبهه الزم است بهقاعده ممنوعیت «بیع دين با
دين» در فقه اسالمی اشاره کرد (مکارم شیرازي ،93۱0 ،ص .)۱3 .درواقع ،اگر قالب
حقوقی مورداستفاده بیع در نظر گرفته شود ،شبهه بیع دين با دين ايجاد میشود که بهنظر
مشهور فقهاي امامیه و اهل سنت باطل است .اما با توجه به اينکه عقد صلح براساس فقه
امامیه و قانون مدنی بهعنوان عقدي مستقل پذيرفتهشده است ،محدوديتهاي عقد بیع در
رابطه با آن قابلتصور نیست .بنابراين براساس نظر مشهور فقها صلح دين با دين تا زمانی
که حیله ربا نباشد ،اشکالی ندارد .امام خمینی(ره) در اين رابطه بیان میدارد« :مصالحه
دين با دين صحیح است اعم از اينکه هر دو دين حال باشد (سررسید آنها فرارسیده
باشد) يا اينکه مدتدار باشند ،دينها از يک جنس باشد و يا اينکه جنس آنها مختلف
باشد و نهايتاً اينکه اين دو دين برعهده دو شخص متفاوت باشد و يا اينکه برعهده شخص
واحدي باشد( »8موسويخمینی9۱90 ،ق ،.ج ،9 .ص.)00۱ .

 .9-9الگوی معاوضه

آخرين مدل حقوقی قابلطرح در رابطه با اوراق گام ،الگوي معاوضه است .در ادامه ابتدا
مبانی فقهی و سپس الگوي عملیاتی اين راهکار ارائه میشود.
 .8-9-9مباني فقهي

معاوضه در لغت بهمعناي مبادله کردن و در اصطالح به مبادله کاالها با يکديگر گفته
میشود .مثالً اگر شخصی خانه خود را در مقابل دريافت يک اتومبیل به ديگري واگذار
کند ،در اينجا معاوضه اتفاق میافتد .هرچند ماهیت معاوضه به بیع بسیار نزديک است،
اما می توان آثار اين دو عقد را متفاوت از يکديگر در نظر گرفت .درواقع ،هرچند احکام
کلی بیع (مانند حق حبس ،لزوم و قدرت تسلیم مورد معامله ،اهلیت طرفین و غیره) در
معاوضه جاري است ،اما احکام اختصاصی بیع (مانند خیار مجلس ،خیار حیوان ،حق
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شفعه و غیره) در معاوضه وجود ندارد ،لذا طرف معامله با استناد به اين خیارات نمیتواند
معاوضه را فسخ کند (کاتوزيان ،9300 ،ص.)3۱7 .
در فقه اسالمی دو ديدگاه در مورد معاوضه وجود دارد :گروهی از فقها آن را نوعی
بیع در نظر میگیرند که در آن ثمن معامله بهجاي پول ،کاال میباشد ،اما گروهی ديگر آن
را عقدي مستقل میدانند که ضوابط اختصاصی عقد بیع در آن جاري نمیشود .اما قانون
مدنی با صراحت عقد معاوضه را بهعنوان يک تأسیس حقوقی و جزو عقود معیّن در نظر
میگیرد .در اين رابطه ماده « »۱0۱و « »۱00قانون مدنی تأکید میکند« :معاوضه عقدي
است که بهموجب آن ،يکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال ديگر که از طرف ديگر
أخذ میکند؛ بدون مالحظه اينکه يکی از عوضین ،مبیع و ديگري ثمن باشد .در معاوضه
احکام خاصه بیع جاري نیست» .همچنین معاوضه عقدي الزم و تملیکی است که در اثر
آن انتقال مالکیت اتفاق میافتد (کاتوزيان ،9300 ،ص.)3۱9 .
 .5-9-9مدل عملياتي

در اين الگو بانک چک عادي بنگاه متعهد را با اوراق گام که درواقع چکبانکی ضمانت
شده است ،تعويض میکند (شکل ( )0مالحظه شود).
بنگاه متعهد يا
خريدار نهاده
(ايران
خودرو)

معامله واقعی
و ايجاد بدهی

بنگاه متقاضی
يا فروشنده
نهاده (کروز)

معامله واقعی
و ايجاد بدهی

تعويض چک
عادي در مقابل
دريافت اوراق گام

بانک
شکل ( :)7مدل عملياتي طراحي اوراق گام براساس عقد معاوضه

بنگاه فروشنده
مواد اولیه
(فوالد مبارکه)

در اين الگو ،قالب فقهی-
حقوقی مورد استفاده
قرارداد معاوضه است .در
واقع چک عادي با چک
بانکی ضمانت شده (اوراق
گام) تعويض میشود.
منبع :يافتههاي تحقيق
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در اينجا نیز بانک براساس عقد معاوضه ،دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن
بازپرداخت» اوراق را برعهده میگیرد و بهدلیل آنکه عقد مبناي معامله بیع نیست ،شبهه
بیع دين با دين نیز در اينجا کمرنگ میگردد .البته برمبناي ديدگاه گروهی از فقها که
معاوضه را نوعی بیع در نظر میگیرند ،شبهه بیع دين با دين در مدل همچنان وجود
خواهد داشت .اما بههر حال بر اساس نظر برخی ديگر از فقها و قانون مدنی ،معاوضه
عقدي مستقل بوده و مشمول احکام اختصاصی بیع نمیباشد و لذا مسأله بیع دين با دين
در آن راه ندارد (معصومینیا و الهی ،939۲ ،ص.)90 .
نتيجهگيری و توصيههای سياستي

اين تحقیق تالش نمود تا ضمن بررسی ماهیت ،کارکرد و ويژگیهاي اقتصادي -مالی
گواهی اعتبار مولد (گام) ،به ارزيابی ماهیت فقهی -حقوقی اين ابزار بپردازد و عالوهبر
تبیین مبانی راهکار مصوب شده توسط شوراي فقهی بانک مرکزي (الگوي ضمانت) ،دو
قالب حقوقی جديد يعنی صلح و معاوضه را نیز در اين رابطه پیشنهاد کند .يافتههاي
تحقیق نشان میدهد:
الف) اوراق گام يکی از جديدترين نوآوريهاي نظام بانکی کشور در راستاي تأمین
مالی زنجیره ارزش و حمايت از بخش حقیقی اقتصاد محسوب میشود .بهلحاظ ماهیت،
میتوان اوراق گام را يکی از انواع اوراق بهادار اسالمی (صکوک) در نظر گرفت که
باهدف بازارپذير کردن اسناد مطالباتی دريافتی توسط فروشندگان نهاده از واحدهاي
تولیدي طراحیشده است .انتظار میرود استفاده از اين ابزار به شیوه صحیح ،به تأمین
سرمايه در گردش واحدهاي تولیدي کمک شايانی نموده و از اين مسیر به رونق تولید
منجر شود.
ب) اصلیترين و مهمترين ويژگی اوراق گام در مقايسه با ساير ابزارها و روشهاي
تأمین مالی ،تأثیر اين ابزار در حمايت از تولید و بخش مولد اقتصاد است .درواقع ،طراحی
اوراق گام بهگونهاي است که نوعی سیاستگذاري بخشی در راستاي حمايت از بخش
مولد اقتصاد (بهويژه تأمین مالی بنگاههاي کوچک و متوسط) محسوب شده و فعالیتهاي
غیرمولد را پوشش نمیدهد .همچنین برخالف تسهیالت متعارف بانکی ،در تأمین مالی
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از طريق اوراق گام ،نگرانی بابت نشت تسهیالت از بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصاد
به حداقل کاهش میيابد .بر اين اساس میتوان اوراق گام را ابزاري مؤثر در راستاي
تحقق «سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی» و «سیاستهاي کلی تولید ملی» در نظر گرفت.
پ) تأمین مالی اهرمی بنگاههاي تولیدي ،مشخصه ديگر گواهی اعتبار مولد محسوب
میشود .درواقع ،هر چند در اوراق گام بانک تنها با اولین حلقه زنجیره ارزش يعنی بنگاه
متعهد يا خريدار نهاده طرف حساب بوده و اعتبارسنجی و أخذ وثايق و تضامین در رابطه
با اين بنگاه انجام میشود ،اما تمامی ساير بنگاههاي تولیدي که در زنجیره ارزش حضور
دارند نیز بدون مراجعه به بانک ،مورد تأمین مالی قرار میگیرند.
ت) اوراق گام با فعالسازي ظرفیت بازار سرمايه در تأمین مالی سرمايه در گردش،
میتواند به بنگاههاي تولیدي جهت افزايش دسترسی به تأمین مالی کمک شايانی کند.
همچنین ،اوراق گام برخالف عمده ساير انواع صکوک موجود در بازار سرمايه کشور
(مانند اوراق مشارکت ،اجاره و مرابحه) که ماهیت تأمین مالی بلندمدت دارند ،ظرفیت
تأمین مالی کوتاهمدت براي ذينفعان اقتصادي را ايجاد میکند.
ث) بهلحاظ فقهی ،راهکار مصوب شوراي فقهی در رابطه اوراق گام ،مبتنیبر عقد
ضمانت است .در اين الگو ،بانک دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت»
اوراق را برعهده دارد .مورد اول درواقع نوعی ارائه خدمت است که میتوان آن را «جعاله
غیرتسهیالتی» يا «جعاله خريد خدمت» در نظر گرفت .بهعبارتديگر ،در اينجا بانک
خدمتی خاص به بنگاه خريدار نهاده ارائه میکند و آن تبديل چکهاي عادي بنگاه به
چکهاي تضمینشده بانکی است و طبعاً بانک میتواند بابت اين خدمت (صدور اوراق
گام) کارمزد دريافت کند .مورد دوم به نقش ضمانتی بانک مرتبط است؛ يعنی بانک
عالوهبر اينکه صدور اوراق گام را به درخواست بنگاه انجام میدهد ،ضمانت بازپرداخت
اوراق در سررسید را نیز بر عهده میگیرد که اين مسأله سبب افزايش نقدشوندگی اوراق
میگردد .طبعاً اين خدمت متفاوت از خدمت صدور اوراق بوده و کارمزد مستقلی خواهد
داشت (حتی ممکن است اين دو خدمت توسط دو بانک يا دو نهاد مالی متفاوت ارائه
شود).
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ج) الگوي پیشنهادي دوم در رابطه با اوراق گام ،مبتنیبر عقد صلح است .در اينجا
بانک براساس عقد صلح ،دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق
را برعهده دارد .تفاوت اين الگو با مدل قبل آن است که در مدل ضمانت بانک چک
عادي بنگاه متعهد را «تملیک» نمیکرد؛ بلکه با دريافت کارمزد آن را «تبديل» به اوراق
گام مینمود .اما در اين مدل بانک نسبت به تملیک چک بنگاه متعهد اقدام میکند و در
مقابل آن نسبت به واگذاري اوراق گام اقدام میکند .گويا در اينجا بانک نسبت به
خريداري چک عادي اقدام میکند و بهجاي ثمن معامله ،اوراق گام واگذار مینمايد .با
توجه به اينکه عقد صلح براساس فقه امامیه و قانون مدنی بهعنوان عقدي مستقل
پذيرفتهشده است ،محدوديتهاي عقد بیع (ازجمله ممنوعیت معامالت دين با دين) در
رابطه با آن قابلتصور نیست.
چ) عقد معاوضه ،سومین راهکار پیشنهادي در رابطه با اوراق گام است .در اينجا نیز
بانک براساس عقد معاوضه ،دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق
را برعهده میگیرد و بهدلیل آنکه عقد مبناي معامله بیع نیست ،شبهه بیع دين با دين نیز
در اينجا کمرنگ میگردد .البته برمبناي ديدگاه گروهی از فقها که معاوضه را نوعی بیع
در نظر میگیرند ،شبهه بیع دين با دين در مدل همچنان وجود خواهد داشت .اما بههرحال
براساس نظر برخی ديگر از فقها و صراحت قانون مدنی (ماده  ،)۱0۱معاوضه عقدي
مستقل بوده و مشمول احکام اختصاصی بیع نیست.
با توجه به تحلیلهاي ارائهشده میتوان در راستاي افزايش اثرگذاري اوراق گام،
توصیههاي سیاستی ذيل را به سیاست گذاران بازارهاي پول و سرمايه کشور ارائه کرد:


جهت فراهم نمودن بستر مناسب جهت تعیین رقابتی نرخ کارمزد اوراق و
همچنین جلوگیري از ايجاد انحصار ،توصیه میشود بانک مرکزي زمینه افزايش
تعداد بانک هاي مجاز جهت حضور در سامانه گام را فراهم کند .همچنین ،زمینه
حضور نهادهاي مالی بازار سرمايه (مانند شرکتهاي تأمین سرمايه و
کارگزاريها) در معامالت گام فراهم گردد.
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جهت افزايش کارايی اوراق ،ايجاد ارتباط الکترونیکی از نوع «آنی »9بین
سامانههاي بانک مرکزي و سازمان بورس ضروري به نظر میرسد؛ بهنحويکه
پس از طی شدن يکششم زمان صدور اوراق گام تا سررسید ،نقلوانتقال اوراق
در سامانه گام بهصورت خودکار متوقفشده و معامالت ثانويه در بازار سرمايه
آغاز



گردد.

با توجه به کیفیت باال و ريسک پائین اوراق گام ،توصیه میشود بانک مرکزي
زمینه استفاده از اين ابزار در معامالت بینبانکی و سیاستگذاري پولی (عملیات
بازار باز) را فراهم کند تا زمینه استقبال بیشتر از اين ابزار و افزايش کارکردهاي
آن فراهم شود.

اوراق گام نیز در عمل ممکن است با برخی چالشها و مشکالت اجرايی مواجه
باشد که بررسی و تحلیل آنها و ارائه راهکارهاي مرتبط میتواند موضوعی براي تحقیقات
آتی محسوب شود .بهطور مشخص چالش هاي احتمالی ذيل در رابطه با اين اوراق
میتواند موردبررسی بیشتر قرار گیرد:


براساس ماده «« »90قانون عملیات بانکی بدونربا» (اصالحی  )9300و ماده «»0
قانون «تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کاهش هزينههاي طرح و تسريع در
اجراي طرحهاي تولیدي و افزايش منابع مالی و کارآيی بانکها» (،)93۱0
قراردادهايی که بانکها براي پرداخت تسهیالت با مشتريان خود ،داخل بانک و
بهصورت سند عادي تنظیم میکنند« ،در حکم سند رسمی» محسوب میشود.
به اين معنی که عالوهبر الزماالجرا بودن ،از ساير مزاياي اسناد رسمی مانند عدم
قابلیت انکار و ترديد و اصالت تاريخ آنها در برابر اشخاص ثالث برخوردار
هستند .سؤالی که در اينجا مطرح میشود آن است که با توجه به ماهیت اوراق
گام ،آيا اين ابزار در شمول اين مواد قانونی قرار میگیرد؟ و اگر پاسخ به اين
سؤال منفی است ،راهکارهاي حقوقی جهت حل اين چالش کدام است؟



همانطور که ذکر شد ،مدل عملیاتی اوراق گام بهگونهاي است که بنگاه متعهد
يا خريدار نهاده (مثالً ايرانخودرو) موظف است ابتدا وثايق و تضامین الزم را
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نزد بانک توديع کند تا در ادامه بانک نسبت به صدور اوراق گام اقدام ورزد.
بااينحال ،بهدلیل ماهیت تنزيلی اوراق گام ،الزم است وثايق و تضامین ارائهشده
توسط بنگاه متعهد در اين حالت نسبت به دريافت تسهیالت عادي از بانک
سهلتر باشد؛ بهنحويکه بنگاه متعهد از انگیزه کافی جهت استفاده از اين اوراق
برخوردار باشد .يکسان در نظر گرفتن مقوله توديع وثیقه در اوراق گام با
تسهیالت عادي بانکی ،يک چالش اجرايی در استفاده از اين ابزار محسوب
میشود.
یادداشتها
1. Value Chain Finance
2. Tate, Bals & Ellram
3. Deng, Chaocheng & Yanhai
4. Invoices

 .0جهت دريافت مستندات مذکور میتوان به تارنماي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران به
اين آدرس مراجعه کرد:
Https://www.Cbi.Ir/Category/7226.Aspx
6 Credit Enhancement Mechanisms

 0در اينجا ممکن است اين سؤال مطرح شود که پس از ارائه راهکار ضمانت توسط شوراي
فقهی بانک مرکزي ،چه نیازي به طراحی ساير راهکارهاي فقهی وجود دارد؟ در پاسخ به اين
سؤال میتوان اينطور مطرح کرد که هر يک از راهکارهاي فقهی ويژگیها و محدوديتهاي
خاص خود را دارند و لذا بهتر است در مرحله طراحی ابزار (ابزارسازي) رويکرد حداکثري
اتخاذ نمود .به اين معنی که تمامی راهکارهاي فقهی موجود ارائه شود و سیاستگذار در مقام
عمل بتواند از بین آنها ،بهترين گزينه را با در نظر گرفتن مالحظات اجرايی ،مورداستفاده قرار
دهد .بهعنوانمثال ،استفاده از راهکار ضمانت (همانطور که قبالً ذکر شد) به معنی ثبت
تعهدات بانک بهصورت زيرخط است؛ يعنی بانک با صدور اوراق گام صرفاً نقش ضمانت را
برعهده میگیرد و بدهکار محسوب نمیشود ،اما اگر قالب حقوقی مورداستفاده صلح يا
معاوضه باشد ،تعهدات بانک بهصورت باالي خط ثبت شده و لذا بانک در زمان صدور اوراق
بدهکار محسوب میشود.

« ۱يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو باالختالف متجانسين أو مختلفين سواء كان
الدينان على شخصين أو على شخص واحد».
9. Real-Time

سال نهم ،شماره دوم (پياپي  ،)81بهار و تابستان 8911
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