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Abstract
Financing businesses has always been a major concern for
entrepreneurs and governments. In the recession, firms cannot usually
receive their claims in cash, and the firms’ liquidity problems could lead
to the suspension and reduction of employment and economic growth.
The main subject of this paper is creating efficient and specialized
institutions for receivables discounting in the country. Here, by
considering debt discounting, we have designed a specialized entity for
receivables discounting i.e. "Discounting Investment Fund Conforming
with Shi'a Jurisprudence". Due to the increasing long-term trades in the
recession, the need for discounting different types of receivables and
the remarkable volume of discounting in other countries, research is
needed to establish such institutions. The method of this research is
descriptive/ analytical and data collection is based on library studies and
questionnaires. First, by library research, we have studied institutions
responsible for collecting the debts and have described the related
concepts and then have explained Discounting Investment Fund. Sharia
studies include comparing Imamiah jurisprudents’ views on
discounting with entities and relations involved in the Fund. To validate
the operational model, a questionnaire was designed and experts’
opinions in this regard were collected. As the results show, about 80
percent of the experts agree or strongly agree with the researcher’s
suggestions and solutions.
Keywords
Imamieh Jurisprudence, Jafari Jurisprudence, Buying and Selling Debt,
Buying Debt, Investment Fund.
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موسویان

چکيده
تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاههاي اقتصادي همواره دغدغه مهمی براي فعاالن اقتصادي و

دولتها بهشمار میرود؛ در شرايط رکودي معموالً بنگاهها نمیتوانند مطالبات خود را بهصورت
نقدي دريافت کنند؛ در اين شرايط مشکل نقدينگی بنگاه میتواند منجربه توقف فعالیتها و کاهش
اشتغال و رشد اقتصادي شود.
مسأله موردبررسی در اين مقاله ايجاد نهادهاي تخصصی کارآمد براي تنزيل انواع مطالبات در
کشور است .در اين پژوهش با در نظر گرفتن خريد دِين ،به طراحی نهاد تخصصی تنزيلکننده
مطالبات «صندوق سرمايهگذاري خريد دين سازگار با فقه امامیه» پرداختهايم .باتوجه به گسترش
روزافزون معامالت مدتدار در شرايط رکودي ،نیاز به تنزيل انواع مطالبات و حجم قابلتوجه
تنزيل در ساير کشورها ،انجام پژوهش براي ايجاد اينگونه نهادها ضرورت دارد .روش اين
پژوهش ،توصیفی -تحلیلی بوده و ابزار گردآوري اطالعات ،مطالعات کتابخانهاي و پرسشنامه
است؛ بدينصورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهاي ،نهادهاي وصول مطالبات موردبررسی
قرارگرفته و مفاهیم مرتبط با آن را شرح میدهیم ،سپس بهموضوع صندوق سرمايهگذاري خريد
دين پرداخته و اين صندوق را نیز توضیح میدهیم .جهت مطالعات فقهی نیز از روش تطبیق
نظرات فقهاي امامیه راجع به مبحث دين و خريد دين با ارکان و روابط صندوق استفادهشده است
و براي اعتبارسنجی مدل عملیاتی ،پرسشنامهاي طراحی شد و نظرات خبرگان در اين خصوص
جمعآوري گرديد .با توجه به نتايج حاصله حدود  07درصد از خبرگان با پیشنهادها و راهکارهاي
محقق کامالً موافق يا موافق هستند.
واژگان کليدی
فقه امامیه ،فقه جعفري ،خريدوفروش دين ،بیع دين ،خريد دين ،صندوق سرمايهگذاري.
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مقدمه

امروزه مسأله نیاز به منابع مالی و توجه به روشهاي مختلف تأمین مالی ،از دغدغههاي
مهم و اساسی فعاالن اقتصادي بهشمار میآيد تا جايیکه میتوان گفت در بسیاري از
موارد ،انتخاب روش تأمین مالی متناسب با شرايط و نیازهاي بنگاههاي اقتصادي به
تصمیمی بسیار مهم و سرنوشتساز تبديلشده است .بديهی است متعدد بودن
روشهاي تأمین مالی پیشروي بنگاهها ،انتخاب روش مناسب را تا حدودي سخت
میکند .مشکل اخیر تا حدزيادي در کشور ما مشاهده میشود ،چراکه در کشورهاي
غیراسالمی انتخاب روش تأمین مالی چندان هم سخت بهنظر نمیرسد .در آن کشورها
اشخاص میتوانند با استفاده از اوراق قرضه يا وامبانکی بسیاري از نیازهاي خود را
برطرف نمايند ولی در کشورهاي مسلمان باتوجه به اينکه احکام عقود مختلف اسالمی
براي شرايط مختلفی تشريع شده است ،راهکار جامعی مانند اوراق قرضه که در هر
شرايطی و به هر نیاز مالی پاسخ میگويد ،وجود ندارد .همین نیاز به روشهاي مختلف
تأمین مالی مطابق با شرع مقدس اسالم ،انديشمندان و پژوهشگران مسلمان را به ارائه
الگوها و روشهاي نوين تأمین مالی تشويق مینمايد.
در اين پژوهش باتوجه بهمشروعیت خريد دين و با توجه بهنظر مشهور فقهاي
امامیه  ،به طرح و تدوين مدل عملیاتی صندوق سرمايهگذاري خريد دين میپردازيم.
روشن است که صندوق سرمايهگذاري مذکور ازاينجهت که بهجمعآوري وجوه از
سرمايهگذاران میپردازد و آنان را در سود يا زيان حاصل از فعالیتهاي صندوق شريک
میکند ،يکنهاد مالی سرمايهگذاري بوده و ازاينجهت که وجوه جذبشده را صرف
خريد ديون مختلف مینمايد يکنهاد تأمین مالی براي دارندگان اسناد بهحساب میآيد.
بدينترتیب افرادي که در اين صندوق سرمايهگذاري مینمايند ،با پذيرش حدمعیّنی از
ريسک ،وجوه خود را در اختیار مدير صندوق قرار داده و به وي وکالت میدهند تا با
تنزيل مطالبات مختلف بهتشخیص مديران سرمايهگذاري صندوق و کسب سود از اين
طريق آنان را در منافع يا زيان حاصله مشارکت دهد.
هر روش تأمین مالی با توجه بهماهیت و چارچوبی که دارد ،نوع خاصی از
تعهدات را براي شرکت بهوجود میآورد .در زمانهايی که اقتصاد کشور در شرايط

طراحي صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه اماميه  / ...سيدمحمدعلي ترابي و دیگران

553

رکودي بهسر میبرد ،بسیاري از شرکتهاي تولیدي و خدماتی نمیتوانند محصوالت
خود را بهفروش برسانند و ناگزير میشوند بخش قابلتوجهی از آنها را بهصورت نسیه
بهمشتريان واگذار کنند .در اين شرايط درآمد شرکتها بهشکل قابلتوجهی افت کرده و
با کسري منابع مالی مواجه میشوند .همچنین باتوجه به کمشدن درآمدها و داشتن
مطالبات زياد در شرايط رکودي ،أخذ تسهیالت توصیه نمیشود .بهترين راهکار تأمین
مالی در اين مواقع ،تنزيل مطالبات با مراجعه به نهادهاي تنزيل کننده است که در کشور
ما بهشکل مناسبی پا نگرفتهاند و متقاضیان عمدتاً میبايست به بانکها مراجعه نمايند،
که اين نهادهاي پولی نیز با مشکالت خاص خود دستبهگريبان هستند.
 .5ادبيات موضوع

مسأله اي که در اين پژوهش به بررسی و تحقیق پیرامون آن پرداخته میشود عبارتنداز
نیاز به نهادهاي مالی تخصصی تنزيلکننده مطالبات در کشور است .همانطور که
میدانیم در يک نظام مالی منسجم و کارا میبايست ابزارها و نهادهاي مالی موردنیاز که
بتوانند وظیفه خود را بهدرستی و بدون مشکل انجام دهند موجود باشد .هرچند در نظام
مالی کشور رويههايی جهت تنزيل مطالبات در نظر گرفتهشده است ولی مشکل
عدموجود نهادهاي مالی که بهشکل تخصصی بهعمل تنزيل بپردازند همچنان حس
میشود .در کشورهاي توسعهيافته نهادهايی با وظیفه تخصصی وصول مطالبات تحت
عنوان «شرکت فاکتورينگ» 5و «شرکت فورفیتینگ» 6وجود دارد .اين نهادهاي تخصصی
با استفاده از پايگاههاي اطالعاتی و توان سنجش ريسکاعتباري اقدام به تنزيل يا قبول
وکالت وصول مطالبات در سررسید مینمايند .کارکرد عمدهاي که در اينجا مدنظر
است ،همان تنزيل اسناد مطالبات و حسابهاي دريافتنی است.
«فاکتورينگ» يا «کارگزاري وصول مطالبات و انتقال طلب» يک روش مالی است
که بهموجب آن صادرکنندهاي مطالبات کوتاهمدت خود را به شرکت فاکتورينگ منتقل
میکند تا مؤسسه اخیر آن مطالبات را اداره ،وصول و يا تنزيل نمايد ،فارغ از اينکه آيا
حق مراجعه به صادرکننده محفوظ است يا نه.
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در فاکتورينگ اصوالً سه شخص مطرح است  .اول ،فروشنده که کاالها يا خدماتی
را بهصورت مدتدار به خريدار میفروشد .اجل و مدت پرداخت ثمن قرارداد معموالً
زير يک سال است .دوم ،خريدار که بهموجب قرارداد مزبور به فروشنده بدهکار شده و
بايد در موعد مقرر نسبت بهپرداخت بدهی خود اقدام کند .سوم ،يک مؤسسه يا شرکت
تخصصی تحت عنوان شرکت فاکتورينگ که از طرف فروشنده اداره ،وصول و يا تنزيل
مطالبات او را عهدهدار میشود .مطالباتی که بهموجب قرارداد فاکتورينگ از فروشنده به
شرکت فاکتورينگ محول میشود ،حسابهاي دريافتنی نامیده میشود.
شرکت عامل ممکن است فقط نسبت بهمديريت مطالبات و وصول آن به نمايندگی
از طرف صادرکننده اقدام کند .در اين صورت شرکت عامل هیچمسئولیتی در قبال
عدمپرداخت «حسابهاي دريافتنی» ندارد .صادرکننده (فروشنده) از طريق استفاده از
خدمات شرکت عامل نسبت به وصول مطالبات و مديريت آنها اقدام میکند و مطالبات
خود و نحوه وصول آنها را سروسامان میدهد .روشن است که اين نوع از عاملیت براي
تأمین مالی مورداستفاده قرار نمیگیرد و خريد دين در آن کاربردي نخواهد داشت.
فورفیتینگ يا تنزيل اسناد تجاري ،به روشی اطالق میشود که براساس آن اسناد
تجاري مدتدار از قبیل برات ،سفته ،ضمانتنامه و يا اعتبار اسنادي مدتدار در مقابل
دريافت نقدي نزد يک مؤسسه مالی و اعتباري تنزيل میشود ،يا به قیمت نازلتري از
قیمت اسمی آن به مؤسسه مزبور فروخته میشود و اين مؤسسه حق رجوع به طلبکار
اولیه را از دست میدهد (.)Houtte, 2001, p. 285

با قید شرط «عدم مراجعه» کلیه زيانهاي احتمالی و مشکالت مربوط به وصول
اينگونه تعهدات ،به متعامل تعهدات که مطالبات صادرکننده را پس از کسر بهره
موردنظر نقداً پرداخت (تنزيل) نموده ،انتقال میيابد.
 .2دِین و خرید دین ازنظر فقهي

تعريف دين بهصورت کلی عبارتنداز مال در ذمه يک فرد بهنفع ديگري ،که بهموجب
اسباب دين ،بهوجود میآيد (موسويان ،5935 ،ص .)531 .دو نکته را میتوان از اين
تعريف استخراج نمود:
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 .5دين از جنس مال است ،ولیکن مالی است که وجود خارجی و فیزيکی ندارد؛
بلکه وجود آن بهصورت ذمهاي است .يعنی مالی است که به ذمه مديون
گذاشتهشده است.
 .6دين قرارداد نیست؛ بلکه میتواند نتیجه قراردادهاي مختلفی از قبیل قرض،
اجاره ،جعاله ،بیع و ...باشد .بهعبارتديگر دين بهمعناي بدهی میباشد و اين
بدهی ممکن است ناشی از هرگونه رابطه اقتصادي بین دائن و مديون باشد.
يکی از مباحث مهمی که بايد به آن پرداخته شود ،مسأله فروش دين بهقیمت کمتر
از مبلغ اسمی دين است .مقصود اصلی از طرح اين مسأله ،رسیدن بهحکم خريد دينی
است ک ه در مؤسسات پولی و اعتباري همچون بانکها رايج بوده و در صنعت
بانکداري به آن «تنزيل» گفته میشود؛ اما با توجه به اينکه اين مسأله از زيرشاخههاي
فروش دين به قیمت کمتر میباشد ،لذا الزم است ابتدا حکم فقهی آن را بررسی کرده و
در ادامه به بیان حکم تنزيل بپردازيم.
در رابطه با فروش دين به قیمت کمتر از مبلغ اسمی دين به شخص ثالث ،از دو
جهت مورد گفتگوي فقیهان واقعشده است .5 :صحت يا بطالن اصل قرارداد؛  .6وظیفه
مديون برفرض صحت قرارداد.
براي روشن شدن حکم مسأله الزم است هر دو جهت را موردبررسی قرار دهیم:
 جهت اول صحت يا بطالن اصل قرارداد :در صحت اصل اين قرارداد ،اختالفیبین فقیهان به چشم نمیخورد و همه صحت آن را پذيرفتهاند .گروهی از فقیهان ،بعد از
بیان صحت اين قرارداد ،هرگونه شک و ترديد را نسبت به آن نفی کردهاند .مرحوم
عالمه حلی بعد از نقل کالم مرحوم شیخ طوسی مبنیبر جواز چنین بیعی میفرمايد:
«همانا کالم مرحوم شیخ ،مشتمل بر دو حکم است :اول اينکه فروش دين به قیمت
کمتر ،جايز است که شکی در صحت چنین حکمی نیست .»...در اين مسأله بايد به دو
نکته توجه داشت :اوالً اين مسأله از مصاديق فروش دين به شخص ثالث بوده و
درفروش دين به مديون مطرح نمیشود ،البته اصل مسأله درفروش به مديون هم
قابلتصور است اما آنچه در اين قسمت موردبحث واقعشده ،فروش آن به شخص ثالث
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است که از بررسی حکم اين صورت ،حکم فروش آن به مديون هم روشن میگردد
(حلی5159 ،ق ،ص)906 .؛ دوماً اين بحث درجايی مطرح است که ساير شرايط
صحت رعايت شود و مورد ديگر اينکه ثمن و بدهی نبايد از کاالهاي ربوي باشند
(محققثانی5151 ،ق ،ص.)50 .
 جهت دوم وظیفه مديون بعد از قرارداد :اين بحث در بین فقیهان مورد اختالفواقعشده و دو ديدگاه در آن مطرح است .برخی همچون مرحوم شیخ محقق حلی و
شهید اول بر اين باورند که مديون بايد بهمیزان قیمتی که درازاي بدهی بهفروشنده
پرداختشده ،بهمشتري بپردازد و بیش از آن الزم نیست .اين ديدگاه از مرحوم ابنبراج
نیز نقلشده است ،اما مشهور معتقدند که مديون بايد تمام آنچه را که بر ذمه دارد به
مشتري پرداخت نمايد (اردبیلی5179 ،ق ،ص.)31 .
شوراي نگهبان در پاسخ به نامه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران مورخ
 5925/57/51در خصوص آيیننامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري ،بیع دين واقعی
ناشی از قراردادي غیر از سلف را مخالف موازين شرع تشخیص نداده است .همچنین
با توجه به ماده  30قانون برنامه  1ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران ،به عقود
مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدونربا ،عقد خريد دين نیز اضافهشده و با
توجه به اينکه شوراي نگهبان قانون مذکور را مخالف شرع تشخیص نداده است،
خريدوفروش دين واقعی ،بنا به نظر شوراي نگهبان مورد تأيید شرع و قانونی است.
 .9صندوقهای سرمایهگذاری در ایران

در قوانین جمهوري اسالمی ايران ،صندوق سرمايهگذاري بهشرح ذيل است:
 .5صندوق سرمايهگذاري :نهاد مالی است که فعالیت اصلی آن سرمايهگذاري در
اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمايهگذاري خود ،در سودوزيان
صندوق شريکاند (قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ايران ،مصوب
آذرماه .)5901
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 .6صندوق سرمايهگذاري :نهادي مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار
گواهی سرمايهگذاري را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمايهگذاري
میکند (قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جديد ،مصوب آذرماه .)5900
 .5-9واحد سرمایهگذاری و گواهي سرمایهگذاری

صندوقهاي سرمايهگذاري با صدور واحد سرمايهگذاري و انتشار گواهی سرمايهگذاري
به تجهیز منابع پرداخته و سپس منابع حاصله را در موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه
خود ،سرمايهگذاري میکنند .گواهی سرمايهگذاري؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که
توسط صندوق سرمايهگذاري منتشر و درازاي سرمايهگذاري اشخاص در صندوق با
درج مشخصات صندوق و سرمايهگذار و مبلغ سرمايهگذاري به آنها ارائه میشود
(قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جديد ،مصوب آذرماه .)5900
 .2-9انواع واحدهای سرمایهگذاری

بهطورکلی واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري به  6نوع «ممتاز» و
«عادي» تقسیم میشود.
 .9-9انواع صندوقهای سرمایهگذاری
 .5-9-9ازلحاظ قابليت معامله واحدهای سرمایهگذاری
9

از اين منظر ،میتوان صندوقها را به دو نوع قابل معامله و غیرقابل معامله تقسیم نمود.
 .2-9-9ازلحاظ مدیریت سبد سرمایهگذاری صندوق

صندوقهاي سرمايهگذاري ازلحاظ قابلیت ايجاد تغییر در سبد سرمايهگذاري ،به دو نوع
«مديريت فعال» و «مديريت غیرفعال» تقسیم میشوند .هدف از تشکیل صندوق با
مديريت غیرفعال ،نگهداري دارايیهايی است که در قالب يک سبد اوراق بهادار در
زمان تأسیس توسط مؤسسین و سرمايهگذاران به اين صندوق منتقلشده است .موضوع
فعالیت اين صندوقها نیز ،مديريت و نگهداري دارايیهاي اوراق بهادار صندوق و
دريافت سودهاي تقسیمی سهام موجود در سبد دارايیهاي صندوق است.
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 .9-9-9ازلحاظ موضوع فعاليت صندوق

در اساسنامه صندوق به موضوع فعالیت آن اشارهشده است .مدير صندوق بايد وجوه
جذبشده را صرفاً در موضوع فعالیت صندوق سرمايهگذاري نمايد.
 .4-9-9ازلحاظ ثابت یا متغيّر بودن سرمایه صندوق

صندوقهاي سرمايهگذاري که قابلیت صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري را دارا
هستند ،صندوقهاي با سرمايه باز 1نامیده میشوند .بديهی است که در صورت صدور
واحدهاي سرمايهگذاري سرمايه صندوق افزايشيافته و با ابطال واحدها سرمايه کاهش
میيابد .الزم به ذکر است در صندوقهاي قابل معامله موجود در ايران ،هرچند
سرمايهگذاران نمیتوانند به صدور يا ابطال واحدهاي سرمايهگذاري اقدام نمايند ،ولی با
توجه به اينکه بازارگردان صندوق میتواند در هر شرايطی درخواست صدور و ابطال
واحدهاي سرمايه گذاري خود را به مدير صندوق اعالم نمايد ،اين صندوقها نیز جزء
صندوقهاي با سرمايه باز طبقهبندي میشوند .در صندوقهاي سرمايهگذاري با سرمايه
بسته ، 1سرمايه صندوق ثابت است و در طول زمان و با ورود و خروج سرمايهگذاران
تغییري نمیکند .در اين نوع صندوقها واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق
قابلانتقال بهغیر و غیرقابلابطال است.
 .4-9خالص ارزش روز واحدهای سرمایهگذاری

خالص ارزش روز هر واحد سرمايهگذاري ،در پايان هرروز برابر باارزش روز
دارايیهاي صندوق در پايان آن روز ،منهاي بدهیهاي صندوق در پايان آن روز
تقسیمبر تعداد واحدهاي سرمايهگذاري نزد سرمايهگذاران در پايان همان روز است.
 .4بررسي پيشينه پژوهش

بهطورکلی پیشینه تحقیق به دو بخش بیان مفاهیم و بیان سوابق تحقیقات انجامشده
تقسیم میشود .بخش اول ،به توضیح خريد دين و ادبیات فقهی مرتبط با آن و بخش
دوم ،به سوابق تحقیقات انجامشده در خصوص صندوقهاي سرمايهگذاري میپردازد.
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 .5-4خرید دین

اعتصامی ( )5939در پاياننامه کارشناسیارشد با عنوان «طراحی الگوي بازار انتقال
تسهیالت در بانکداري بدونربا بر مبناي فقه امامیه» ،راههاي انتقال وام را به  9روش
«فروش وام به نهادهاي حقوقی و يا حقیقی»« ،تبديل به اوراق بهادارسازي تسهیالت» و
«انجام عملیات فاکتورينگ» ذکر نموده است .در اين پژوهش محقق با استفاده از روش
تحلیلی  -استنباطی به تطبیق انواع روشهاي فروش وام با قواعد شريعت پرداخته
است .براساس نتايج بهدستآمده ،فروش وام قابل بازگشت ،با شرط فاسخ در بیع،
ترکیب بیع و اختیار معامله فروش تبعی و شرط بازخريد در بیع قابل توجیه خواهد بود.
چکاب و درزي ( )5939در مقالهاي با عنوان «ماهیت حقوقی قرارداد تأمین مالی
فاکتورينگ (مطالعه تطبیقی حقوق آمريکا ،انگلیس ،فرانسه و ايران)» ،ماهیت حقوقی
نهاد فاکتورينگ را به روش تطبیقی در قوانین ملی کشورهاي پیشرفته و در سیستم
حقوقی ايران بررسی کردهاند .نتیجه اين بررسیها نشان میدهد؛ غالب کشورهاي جهان
بهجز فرانسه قالب قراردادي انتقال طلب را براي توجیه حقوقی تأمین مالی فاکتورينگ
بهکار میبرند .در حوزه داخلی ازآنجايیکه اساس تأمین مالی فاکتورينگ مبتنیبر
انتقالطلب است ،ايران همانند کشورهايی که قوانین خاصی ندارند ،میتواند از قالبهاي
قراردادي که در آن انتقالطلب انجام میگیرد ،استفاده کند.
خلیلیاصل ( )5939در پاياننامه کارشناسیارشد با عنوان «بررسی مشروعیت تنزيل
اسناد تجاري و شرايط و آثار آن در حقوق ايران» ،ضمن تعريف تنزيل به بررسی فقهی
آن مطابق آراء و نظرات فقها پرداخته است و با استنباط از مجموع آراي فقهی به تحلیل
ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزيل با تفکیک آراي فقهی موجود پرداختهشده و موارد
کاربرد تنزيل و انديشههاي حقوقی در مورد ماهیت تنزيل تشريح گرديده است.
درزي ( )5936در پاياننامه کارشناسیارشد با عنوان «جنبههاي حقوقی تأمین مالی
عاملیت (فاکتورينگ)» ،وضعیت حقوقی اين نهاد را در قوانین ملی کشورهاي پیشرفته،
کنوانسیونهاي بینالمللی و در سیستم حقوقی ايران موردبررسی قرار داده است .نتايج
پژوهش بیانگر آن است که در حال حاضر کشور ايران فاقد قوانین خاص راجعبه
فاکتورينگ است ،ولی اين امر نمیتواند مانع بهرهمندي از اين نهاد گردد ،زيرا با بررسی
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بهعملآمده مشخص گرديد ازآنجايیکه اساس تأمین مالی فاکتورينگ مبتنیبر انتقال
طلب است .کشورهايی چون ايران که فاقد قوانین خاص هستند میتوانند قواعد و
مقررات عمومی انتقال طلب را براي استفاده از اين نهاد بهکار ببرند.
رفیعی ( )5936در پاياننامه کارشناسیارشد با عنوان «مقايسه فاکتورينگ در حقوق
آمريکا با نهادهاي مشابه در حقوق ايران» ،بررسی و مطالعه تطبیقی فاکتورينگ با
نهادهاي حقوقی موجود در ايران را بهعنوان راهکاري در جهت توسعه ظرفیتهاي
صادراتی کشور موردمطالعه قرار داده است.
رحمانی ،و قشقايی ( )5935در مقالهاي با عنوان «نقش فاکتورينگ در تأمین مالی
شرکتهاي کوچک و متوسط» ضمن معرفی فاکتورينگ بهبررسی مزيتهاي فاکتورينگ
بهويژه در رابطه با تأمین مالی شرکتهاي کوچک و متوسط در اقتصادهاي در حال
رشد ،منشأ و مکانیسمهاي آن ،جنبههاي اطالعاتی و قانونی آن و نیز نقش آن در تأمین
مالی بینالمللی پرداختهاند و درنهايت میزان گسترش جهانی آن را طی سالهاي اخیر
بررسی نمودهاند.
موسويان ،نظرپور و خزائی ( )5937در مقالهاي با عنوان «امکانسـنجی فقهی
طراحی اسناد خزانه اسالمی در بازارهاي مالی اسالمی» ،با استفاده از روش تـوصیفی
تـحلیلی ،انواع اوراق خزانه اسالمی را از جهت انطباق با موازين شرعی بررسی
نموده و سرانجام نشان داده است درصورتیکه ديون دولت به بانکها ،شرکتها و
مؤسسههاي خصوصی و عمومی ،ناشی از خريد کاالها و خدمات واقعی باشد،
خريدوفروش آنها براساس ديدگاه اکـثر مـذاهب اسالمی و قوانین ايران مجاز بوده و
میتوان بر پايه آنها اسناد خزانه اسالمی منتشر کرد.
معصومینیا ( )5901در مقالهاي با عنوان «تخفیف مبلغ بدهی در ديون مدتدار در
برابر کاهش مدت سررسید» ،در مورد خريد دين و پیامدهاي مثبت اقتصادي آن به
موارد ذيل اشاره نموده است .رواج تخفیف در ديون در برابر کاهش مدت سررسید،
پیامدهاي مثبت اقتصادي فراوانی دارد مانند :افزايش توان مؤسسههاي مالی؛ ايجاد
انگیزه براي پرداخت بدهیها و گسترش مبادلههاي مدتدار .در ادامه مؤلف با استفاده
از روش تحلیلی -استنباطی و مطالعات کتابخانهاي بررسی دقیقی پیرامون مسأله خريد
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دين در مذاهب مختلف اسالمی انجام میدهد و درنهايت با استفاده از روايات متعدد و
صحیحالسند و براساس آراء و نظرات قريب بهاتفاق فقهاي شیعه ،جواز تخفیف دين
مدتدار در برابر کاستن از مدت سررسید را تأيید مینمايد.
اسدي و سعیدي ( )5906در مقالهاي با عنوان «طراحی اوراق بدهی مرکب مبتنیبر
نظام مالی اسالم» ،بهطراحی ابزار اوراق بدهی مرکب پرداختهاند ،اين اوراق تـرکیبی از
اوراق با سود صفر و اوراق قرضه است .محققین با استفاده از روشهاي متعارف مالی،
فرمول قیمتگذاري اين اوراق را نیز ارائه نمودهاند .ازآنجايیکه سعی بر اين بـوده تـا
شکل کاربردي اين اوراق نیز حـفظ شـود ،به مسائل فـقهی و شـرعی نـیز پرداختهشده
است.
ثابت ( )5907در مقالهاي با عنوان «نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادي تنزيل»،
کاربردهاي اصلی تنزيل را به اين شرح ذکر نموده است :ارزيابی طرحهاي
سرمايهگذاري ،تأمین اعتبار ،تنزيل مجدد يا ابزار سیاست پولی ،سیاست تنزيل .وي در
ادامه بهشرح و توضیح تنزيل ،انواع روشهاي آن ،کاربردهاي آن ،احکام فقهی و
مؤسسات تنزيلکننده پرداخته و درنهايت پیشنهاد داده است ،بانکهاي غیرربوي
سپردههايی را بر مبناي عقد خريد دين راهاندازي نمايند و وجوه جمعآوريشده از اين
طريق را صرفاً براي تنزيل مطالبات استفاده نمايند.
 .2-4صندوقهای سرمایهگذاری

بان ( )5900در پاياننامه کارشناسیارشد با عنوان «مطالعه تطبیقی صندوقهاي
سرمايه گذاري امالک و مستغالت (صام) در کشورها و بررسی امکانپذيري راهاندازي
آن در ايران» ،به انجام پژوهشی علمی و کاربردي در مورد شناخت و امکانپذيري
تأسیس نهاد سرمايهگذاري  REITدر بازارسرمايه و مسکن ايران اقدام کرده است.
نظرپور و ابراهیمی ( )5900در مقالهاي با عنوان «طراحی صندوق سرمايهگذاري
مشترک اسالمی در بازار سرمايه» ،با معرفی ويژگیها و کارکردهاي برخی اوراق بهادار
اسالمی (صکوک) ،بهطراحی ساختار صندوقهاي سرمايهگذاري در اوراق بهادار
اسالمی ،پرداختهاند .روش تحقیق مقاله ،روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از
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منابع معتبر بوده و محققین با بهکارگیري اين روش به بررسی فرضیه «گسترش و تعمیق
صندوق سرمايهگذاري مشترک مشتملبر اوراق بهادار اسالمی (صکوک) ،با توجه به
بازدهیهاي ثابت و متغیّر آنها ،باعث رونق بازار سرمايه میشود» پرداختهاند.
در برخی از تحقیقات به نهادهاي تخصصی تنزيلکننده در ساير کشورها اشارهشده
است و محققین درصدد تطبیق يا تصحیح عملیات انجامشده در قالب فقه امامیه
پرداختهاند ،ولی توضیحات کاملی راجع به اين نهادها داده نشده است .در اين مقاله ،با
توجه به نیاز روزافزون کشور به ايجاد نهادهاي تنزيلکننده مطالبات ،با استفاده از
مطالعات کتابخانهاي اقدام به طراحی صندوق سرمايهگذاري خريد دين نمودهايم.
 .1روش تحقيق

روش اين پژوهش ،توصیفی -تحلیلی بوده و ابزار گردآوري دادهها ،مطالعات

کتابخانهاي و پرسشنامه میباشد؛ بدينصورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه-
اي ،نهادهاي تخصصی تنزيلکننده مطالبات موردبررسی قرارگرفته و مفاهیم مرتبط با آن
را شرح میدهیم ،سپس بهموضوع صندوق سرمايهگذاري خريد دين پرداخته و
بهطراحی صندوق سرمايهگذاري مذکور میپردازيم .براي پاسخ به اين پرسش که
صندوق طراحیشده چه نوع ديونی را تنزيل مینمايد ،محقق با انجام پژوهش
موضوعشناسی پیرامون انواع ديون موجود در نظامهاي اقتصادي و ويژگیهاي آنها ،اين
ديون را در ادبیات موضوع تحقیق مورداشاره قرار داده و سوابق تنزيل اينگونه ديون در
نظامهاي اقتصادي کشورهاي مختلف را توضیح داده است؛ سپس با توجه به ادبیات
موضوع جمعآوريشده و اينکه تنزيل ديون واقعی طبق نظر مشهور فقهاي امامیه بالمانع
است ،پیشنهادشده اين صندوق بتواند ديونی که داراي ريسک نکول پايینی هستند را
تنزيل نمايد .همچنین سازوکاري جهت کاهش ريسک نکول برخی از مطالبات تنزيل
شده در صندوق سرمايهگذاري طراحیشده ،ارائهشده است .پس از مشخص نمودن
انواع ديونی که میتواند قابلیت تنزيل توسط صندوق را داشته باشد ،پرسشنامهاي
طراحی گرديده و در آن با معرفی ديون مختلف و ويژگیهاي آن و سازوکار پیشنهادي
که در صندوق براي تنزيل اين ديون ارائهشده است ،درنهايت نیز مدل صندوق
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طراحیشده را با پرسش از خبرگان و کارشناسان ،اعتبارسنجی میکنیم (حافظنیا،
 ،5900صص .)11-96 .بدينصورت که از خبرگان بازار سرمايه خواستهشده است،
موافقت يا عدمموافقت خود را با تنزيل اين ديون توسط صندوق ،اعالم نمايند.
 .1ارائه مدل عملياتي صندوق سرمایهگذاری خرید دین

صندوق سرمايهگذاري خريد دين ،در راستاي تسهیل اجراي سیاستهاي کلی اصل 11
قانون اساسی با أخذ مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار (بند 65
ماده  5قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ايران) ،میتواند با جمعآوري وجوه از
سرمايهگذاران و صدور واحد سرمايهگذاري براي آنان بهتجهیز منابع پرداخته و سپس
اين وجوه را صرف خريد ديون مختلف مطابق شرايط و حدنصابهاي مندرج در
امیدنامه خود نمايد .صدور واحد سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران بهمعناي اين است
که سرمايه گذار وجوه خود را در اختیار مدير صندوق قرار داده و به وي اختیار میدهد
که اين وجوه را با رعايت صرفه و صالح وي به خريد ديون مختلف اختصاص دهد.
در اثر تنزيل ديون و درصورتیکه نکولی توسط صادرکننده سند مطالبات رخ ندهد،
سودي معادل تفاوت قیمت خريد اسناد مطالبات و مبلغ اسمی اين اسناد ،عايد صندوق
خواهد شد .البته ذکر اين نکته الزم است ،که اين سود در سررسید اسناد مطالبات به
دست مدير صندوق میرسد درحالیکه ممکن است سرمايهگذاران بخواهند قبل از
سررسید اسناد از صندوق خارجشده و سهم خود را از دارايیهاي صندوق مطالبه
نمايند .بهمنظور حل اين مشکل مدير صندوق موظف است بهصورت روزانه خالص
ارزش دارايیهاي صندوق را محاسبه نموده و منتشر نمايد.
 .1موضوع فعاليت و اهداف تشکيل صندوق

موضوع فعالیت صندوق عبارتنداز جمعآوري وجوه از متقاضیان سرمايهگذاري در
صندوق و تخصیص آن به خريد ديون مختلف مندرج در امیدنامه صندوق و سپس
وصول مطالبات خريداريشده در سررسید آنها و تقسیم عوايد ناشی از اين فعالیت در
بین سرمايهگذاران صندوق .بهطورکلی میتوان دو موضوع ذيل را هدف از تشکیل
صندوق ذکر نمود:
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 .5فراهم نمودن امکانی جهت تأمین مالی بنگاههاي تولیدي و خدماتی داراي
مطالبات سررسید نشده ،از طريق خريد ديون متعلق به آنها توسط صندوق.
 .6ايجاد گزينه سرمايهگذاري با ريسک منطقی و بازدهی متناسب با آن براي
سرمايهگذارانی که عالقهمندند وجوه خود را جهت تنزيل مطالبات بهکارگیرند.
البته درصورتیکه صندوق داراي ضامن تضمینکننده اصل بدهی باشد ،ريسک
صندوق بسیار کاهش خواهد يافت و مقداري از بازدهی صندوق نیز به دلیل
پرداخت کارمزد بهضامن کاهش میيابد.
 .1انواع واحدهای سرمایهگذاری صندوق

درازاي سرمايهگذاري در صندوق ،گواهی سرمايهگذاري صادر میشود ،که در گواهی
سرمايهگذاري تعداد واحدهاي سرمايهگذاري هر سرمايهگذار درج میشود.
همانطور که دربند « .6-9انواع واحدهاي سرمايهگذاري» ذکر شد ،واحدهاي
سرمايهگذاري به دو نوع «ممتاز» و «عادي» تقسیم میشود .حقوق دارندگان واحدهاي
سرمايهگذاري ممتاز و عادي از همه لحاظ با يکديگر يکسان است ،بهجز آنچه در ذيل
به آن اشاره میشود:
الف) واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز ،قبل از شروع دوره پذيرهنويسی اولیه توسط
مؤسسان صندوق خريداري میشود .دارنده واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز ،داراي
حقرأي است میتواند در مجمع صندوق از حقرأي خود استفاده کند .دارندگان
واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز نمیتوانند با درخواست ابطال واحدهاي سرمايهگذاري
خود ،سهم خود را از دارايیهاي صندوق مطالبه کنند ،ولی میتوانند واحدهاي
سرمايه گذاري ممتاز خود را در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار به
ديگران واگذار کنند.
ب) واحدهاي سرمايهگذاري عادي که در طول دوره پذيرهنويسی اولیه يا پس از
تشکیل صندوق صادر میشود .دارنده واحدهاي سرمايهگذاري عادي داراي حق رأي
نیست و نمیتواند در مجامع صندوق شرکت نمايد ،بلکه میتواند درخواست ابطال
واحدهاي سرمايهگذاري را ارائه دهد و سهم خود را از دارايیهاي صندوق پس از کسر
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بدهیها و ساير هزينهها (معادل خالص ارزش روز واحدهاي سرمايهگذاري خود پس
از کسر کارمزد ابطال) دريافت کند.
 .3دارایيهای صندوق
 .5-3فاکتورینگ

فاکتورينگ انواعی دارد ،نوعی از فاکتورينگ که در اينجا موردتوجه قرار میگیرد آن
است که فروشنده ،کاال يا خدمات خود را بهصورت مدتدار بهخريداران میفروشد و
ضمن صدور فاکتور رسمی ،حسابهاي دريافتنی خود را بهمبلغ فروش اعتباري،
بدهکار میکند .سپس با مراجعه بهشرکت فاکتورينگ تقاضاي تنزيل مطالبات فوق را
ارائه میدهد .صندوق سرمايهگذاري خريد دين نیز میتواند با بررسی حسابهاي
دريافتنی ،نشاندهنده مطالبات متقاضیان تنزيل و در صورت کمريسک تشخیص دادن
بدهکاران مندرج در حسابها ،اين ديون را با نگهداري حق رجوع به متقاضیِ تنزيل
در صورت نکول بدهکار مذکور ،تنزيل نمايند (.)Houtte, 2001, p. 275
 .2-3فورفيتينگ

در فورفیتینگ يا تنزيل اسناد تجاري ،اسناد مدتدار از قبیل برات ،سفته ،ضمانتنامه و يا
اعتبار اسنادي در مقابل دريافت نقدي نزد يک مؤسسه مالی و اعتباري تنزيل میشود يا
به قیمت نازلتري از قیمت اسمی آن به مؤسسه مزبور فروخته میشود و اين مؤسسه
حق رجوع به طلبکار اولیه را از دست میدهد .تفاوت آشکار فورفیتینگ با فاکتورينگ
اين است که در فاکتورينگ مطالبات کوتاهمدت با سررسید حداکثر يکساله با حق
رجوع به طلبکار اولیه تنزيل میشود ،ولی در فورفیتینگ مطالبات با سررسید
میانمدت و بلندمدت با دريافت اسناد تجاري مدتدار و بدون حقرجوع تنزيل
میشود .قید بدون حقرجوع ،تا حدزيادي ريسک تنزيلکننده را افزايش میدهد ،چراکه
در صورت نکول بدهکار ،تنزيلکننده صرفاً با پیگیريهاي حقوقی زمانبر و هزينهبر،
میتواند مطالبات خود را وصول نمايد .ولیکن درصورتیکه مبالغ اسمی اسناد مطالبات
در صورت نکول بدهکار ،توسط ضامن وصول مطالبات تضمینشده باشد ،ريسک
صندوق بسیار کاهش خواهد يافت .بههمین دلیل پیشنهاد میشود صندوق
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سرمايهگذاري خريد دين ،صرفاً به انجام عملیات فورفیتینگ داخلی که همراه با اسناد
تجاري معتبر بوده و پرداخت مبلغ اسمی آن توسط رکن ضامن وصول مطالبات
صندوق ،تضمینشده است ،اقدام نمايد (.)Houtte, 2001, p. 275
 .9-3تنزیل تسهيالت اعطایي

تسهیالت اعطايی از سوي نهادهاي پولی و مالی به دو بخش داراي وثیقه و بدونوثیقه
تقسیم می شوند .تسهیالتی که داراي وثیقه معتبر و متناسب با مبلغ تسهیالت اعطايی
هستند ،طبیعتاً داراي ريسک کمتري بوده و تنزيلکنندگان تمايل بیشتري نسبت به آن
نشان می دهند .البته بديهی است ،که توجه به ريسک اعتباري بدهکاران و سنجش آن
توسط تنزيلکننده بسیار حائز اهمیت است.
 .4-3تنزیل اعتبارات اسنادی ریالي

نوعی از اعتبارات اسنادي که در اينجا موردتوجه قرار میگیرد ،اعتبار اسنادي
غیرقابلبرگشت ،قابلانتقال و مدتدار ريالی میباشد.
 .1-3اوراق بهادار دارای ماهيت خرید دین

در برخی از اوراق بهادار معامالت ثانوي مصداق عقد خريد دين میباشد ،درحالیکه
در برخی ديگر از اوراق هم معامله اولی و ثانوي مصداق خريد دين محسوب میشود.
 .1-3سایر اوراق بهادار و سپرده بانکي.
 .51ارکان صندوق

هر صندوق سرمايه گذاري براي رسیدن به اهداف و انجام موضوع فعالیت خود نیازمند
ارکان اجرايی و نظارتی است ،که هر يک از اين ارکان داراي وظايفی هستند و در
صورت تخطی از وظايف محوله بهعنوان متخلف توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
مورد بازخواست قرار میگیرند و مطابق قانون بازار اوراق بهادار با توجه بهنوع و شدت
تخلف انجامشده به آن رسیدگی مینمايد .بهطورکلی ارکان اجرايی صندوق ،ارکانی
هستند که در راستاي اهداف اصلی صندوق ،سرمايهگذاري وجوه ،صدور و ابطال
واحدهاي سرمايه گذاري ،تضمین سود يا نقدشوندگی واحدهاي صندوق و مواردي

طراحي صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه اماميه  / ...سيدمحمدعلي ترابي و دیگران

599

ازايندست که به رابطه صندوق با سرمايهگذاران مربوط میشود ،به انجاموظیفه
میپردازند .ارکان نظارتی نیز میبايست برنحوه انجام کارها توسط ارکان اجرايی نظارت
کرد ه و در خصوص رعايت قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق
اطمینان حاصل نمايند .در ادامه به ارکان صندوق سرمايهگذاري خريد دين و وظايف و
کارکردهاي آنها اشاره میکنیم.
 .5-51مجمع صندوق

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بهعالوه يک از کل واحدهاي
سرمايهگذاري ممتاز صندوق تشکیلشده و رسمیت میيابد.
 .2-51مدیر صندوق

مدير صندوق ،نهاد مالی است که داراي مجوز سبدگردانی اوراق بهادار بوده و بايد
صالحیت وي به تأ يید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد .در خصوص صندوقهاي
سرمايهگذاري خريد دين ،مدير صندوق بايد شخصی باشد که درزمینه تنزيل مطالبات
سوابق اجرايی الزم تجربه کافی داشته و ارتباط خوبی با بانکها و شرکتهاي تولیدي
و خدماتی بزرگ که نیاز به تنزيل مطالبات دارند ،برقرار کرده باشد .بدينمنظور پیشنهاد
میشود ،از شخص متقاضی تصدي سمت مديريت اين صندوق ،درخواست شود
موافقتنامهاي از سوي شرکتها يا بانکهايی که در صورت راهاندازي صندوق،
حاضرند مطالبات خود را از طريق اين صندوق تنزيل نمايند ،دريافت شود (اساسنامه
صندوق سرمايهگذاري سازمان بورس و اوراق بهادار).
 .9-51مدیران سرمایهگذاری

مدير صندوق حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره و باتجربه درزمینه مرتبط با تنزيل
انواع مطالبات و سرمايهگذاري در اوراق بهادار را بهعنوان «گروه مديران سرمايهگذاري»
صندوق معرفی مینمايد.
 .4-51مدیر ثبت

در صندوقهاي سرمايهگذاري بزرگ ،که تمايل دارند سرمايهگذاران زيادي را جذب
نموده و منابع مالی قابلتوجهی را تجهیز نمايند ،از مدير ثبت استفاده میشود .مدير
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ثبت معموالً از بین بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی داراي مجوز از بانک مرکزي
و مورد تأيید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب میشود و با شعبههاي خود که در
شهرهاي مختلف وجود دارد به انجام صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري صندوق
میپردازد و سرمايهگذاران را از مراجعه به محل اصلی صندوق بینیاز میکند.
درصورتیکه صندوق در مقیاس کوچک (طبق مقررات فعلی سازمان بورس با حداکثر
سرمايه  677میلیارد ريال) فعالیت نمايد ،نیازي به استفاده از مدير ثبت نیست و وظايف
مدير ثبت را همان مدير صندوق انجام میدهد.
 .1-51ضامن نقدشوندگي

ضامن نقدشوندگی ،نهاد پولی يا مالی داراي کفايت سرمايه مناسب است که در صورت
تأيید سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند بهتصدي سمت مذکور بپردازد.
 .1-51ضامن جبران اصل بدهي

ضامن جبران اصل بدهی ،نهاد پولی يا مالی داراي کفايت سرمايه مناسبی است که پس
از تأيید سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند بهتصدي اين سمت بپردازد .وظیفه
اصلی ضامن جبران اصل بدهی عبارتنداز :جبران خسارت يا تأمین بازدهی تضمینشده
مندرج در امیدنامه براي دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري در مقاطع زير ،از طريق
پرداخت مبلغ قابل پرداخت بهصندوق میباشد.
 .1-51ضامن وصول مطالبات

ضامن وصول مطالبات ،نهاد پولی يا مالی داراي کفايت سرمايه مناسب میباشد که پس
از تأيید سازمان بورس و اوراق بهادار بهتصدي اين سمت اقدام میکند .وظیفه اصلی
ضامن وصول مطالبات آن است که وصول مبلغ اسمی مطالبات تنزيل شده که داراي
درجه ريسک نکول باالتري هستند را در سررسید مطالبات تضمین نمايد .درصورتیکه
مطالبات تضمینشده توسط اين ضامن در سررسید پرداخت نشود ،پس از اعالم مدير
صندوق ،ضامن وصول مطالبات موظف است ظرف يک روز کاري معادل مبلغ اسمی
مطالبات نکول شده را به حساب صندوق واريز نموده و اسناد مطالبات يا قرارداد تنزيلی
که بین صندوق و متقاضی تنزيل وجود دارد از مدير صندوق دريافت کرده و نسبت به
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وصول مطالبات از طريق اقدامات قانونی اقدام نمايد (اساسنامه صندوقهاي
سرمايهگذاري ،سازمان بورس و اوراق بهادار).
در عملیات فاکتورينگ ،ضامن وصول مطالبات میبايست با بررسی ريسک اعتباري
متقاضیان مختلف و بدهکاران مربوطه که جهت تنزيل به مدير صندوق مراجعه میکنند،
تضامین يا وثايق الزم را از آنان دريافت نمايد تا در صورت نکول هر يک از بدهکاران
بتواند با استفاده از اين اسناد و مدارک به اقامه دعوا در مراجع حقوقی و قضايی
بپردازد .در عملیات فورفیتینگ که اسناد ارائهشده به مدير صندوق داراي تضامین بانکی
نیست ،مدير صندوق میبايست مطابق روش فوق عمل نمايد .در تنزيل تسهیالت
اعطايی نیز درصورتیکه اعطاکننده تسهیالت داراي ريسک اعتباري باشد و يا تسهیالت
بدون حق رجوع تنزيل شود ،ضامن وصول مطالبات مسئول عدمپرداخت مطالبات در
سررسید خواهد بود .ضامن وصول مطالبات میتواند با شخص متقاضی تنزيل يکسان
باشد .در اين حالت شخصی که مطالبات خود را تنزيل مینمايد ،وصول آن در سررسید
را نیز تضمین مینمايد و درواقع تنزيل مطالبات از نوع با حق رجوع خواهد بود.
 .1-51متولي

متولی از ارکان نظارتی صندوق است که وظیفه اصلی آن نظارت مستمر بر ساير ارکان
صندوق در اجراي صحیح مقررات ،اساسنامه ،امیدنامه و رويههاي صندوق بهمنظور
حفظ منافع سرمايهگذ اران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیري موضوع
است .حسابهاي بانکی صندوق به پیشنهاد مدير و تأيید متولی ،افتتاحشده و برخی از
رويه هاي صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعايت منافع سرمايهگذاران ،بايد به تأيید
متولی برسند .در ضمن متولی بر دريافتها و پرداختهاي صندوق و نحوه نگهداري
اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بینام صندوق ،نظارت دارد.
 .3-51حسابرس

حسابرس صندوق با تأيید سازمان بورس و اوراق بهادار از بین مؤسسات حسابرسی
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب میشود .حسابرس بايد از درستی ثبت و
نگهداري حسابهاي صندوق مطمئن شود ،گزارشهاي عملکرد و صورتهاي مالی
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صندوق را در مقاطع زمانی معیّن بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نمايد و بر
محاسبه ارزش روز ،قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهاي سرمايهگذاري نظارت کند.

2

طبق مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ،مورخ
« ،5903/75/61صندوق سرمايهگذاري میتواند با انتشار واحدهاي سرمايهگذاري و
جمعآوري وجوه سرمايه گذاران ،در مقام وکیل آنان اقدام به تنزيل (خريد دين)
اعتبارات اسنادي کند .اين عملیات میتواند بهصورت مستقل يا بهواسطه بانک انجام
پذيرد .سود حاصل از عملیات خريد دين بعد از کسر هزينهها و حقالوکاله صندوق
متعلّق به صاحبان واحدهاي سرمايهگذاري خواهد بود».
با عنايت به مصوبه فوق صندوقهاي سرمايهگذاري میتوانند اعتبارات اسنادي را
باواسطه و يا بهصورت مستقیم تنزيل نمايند .همچنین با توجه به شباهت فقهی ساير
ا نواع خريد دين با تنزيل اعتبار اسنادي ،خريد ساير ديون پولی واقعی قبل از سررسید
توسط صندوق امکانپذير است.
 .51-51مدل عملياتي صندوق سرمایهگذاری خرید دین

مدل عملیاتی صندوق سرمايهگذاري خريد دين بهصورت نموداري آورده شده است:
ضامن نقدشوندگی

مجمع

1

متولی

9

ضامن وصول مطالبات

حسابرس
ضامن جبران
خسارت (اختیاري)

1

مدير صندوق

9
5

مدير ثبت

6

مديران سرمايهگذاري

نمودار( :)5مدل عملياتي صندوق سرمایهگذاری خرید دین
منبع :یافتههای تحقیق
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 .5مدير صندوق از طريق شعب مدير ثبت ،اقدام به دريافت وجوه سرمايهگذاران
و صدور واحدهاي سرمايهگذاري براي آنان میکند؛
 .6مدير صندوق وجوه جمعآوريشده را به وکالت از سرمايهگذاران و با نظر
مديران سرمايه گذاري صندوق به خريد ديون مندرج در امیدنامه صندوق
اختصاص میدهد؛
 .9درصورتیکه مطالبات صندوق در سررسید وصول نشود ،مدير صندوق اسناد
مطالبات را در اختیار ضامن وصول مطالبات قرار میدهد و ضامن مذکور
معادل مبلغ اسمی اسناد واگذارشده را بهحساب صندوق واريز مینمايد؛
 .1درصورتیکه سرمايهگذار درخواست ابطال واحدهاي سرمايهگذاري خود را
ارائه دهد و صندوق وجوه کافی جهت پاسخ به درخواست نداشته باشد،
ضامن نقدشوندگی اقدام به صدور واحدهاي سرمايهگذاري بهنام خود و واريز
وجوه بهحساب صندوق میکند؛
 .1متولی و حسابرس ارکان نظارتی صندوق هستند و بر اجراي صحیح قوانین و
مقررات ،مفاد اساسنامه و امیدنامه و تهیه صورتهاي مالی نظارت میکنند؛
 .2دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز با حضور در مجمع صندوق نسبت
بهموارد ذکرشده در قسمت اختیارات مجمع ،به اعمال رأي میپردازند؛
 .0اگر ضامن جبران خ سارت يا سود جزو ارکان صندوق باشد ،درصورتیکه
بازدهی صندوق از نرخ مشخصی کمتر شود ،ضامن وظیفه دارد مابهالتفاوت
نرخ بازدهی محقق شده و تضمینشده را بهحساب صندوق واريز نمايد.
جهت اعتبارسنجی مدل عملیاتی ارائهشده ،پرسشنامهاي به شرح ذيل تهیهشده و در
بین خبرگان بازار سرمايه توزيع شد؛ نتايج حاصل از  17پرسشنامه بازگشت دادهشده
بهشرح ذيل است:
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جدول( :)5پرسشنامه مدل عملياتي صندوق سرمایهگذاری

ردیف

فورفیتینگ ريالی
تخصیص بخشی از وجوه صندوق جهت تنزيل
تسهیالت اعطايی
تخصیص بخشی از وجوه صندوق جهت تنزيل
اعتبارات اسنادي ريالی

کامالً موافق

1

تخصیص بخشی از دارايیهاي صندوق به عملیات

تا حدی موافق

1

فاکتورينگ ريالی

نظری ندارم

9

تخصیص بخشی از دارايیهاي صندوق به عملیات

تا حدی مخالف

6

تقسیم واحدهاي سرمايهگذاري صندوق به عادي و ممتاز

کامالً مخالف

5

سؤال

17

2

7

1

7

55 99

7

1

6

55 99

7

1

6

90

1

7

1

9

17

9

7

1

6

تخصیص بخشی از وجوه صندوق به خريد اوراق بهادار
2

داراي ماهیت خريد دين مانند

12

9

7

7

5

اوراق مرابحه ،اجاره ،استصناع ،رهنی و خزانه اسالمی
0
0
3
57
55

تخصیص بخشی از دارايیهاي صندوق به سپرده بانکی و
ساير اوراق بهادار
الزامی بودن وجود ضامن وصول مطالبات در صندوق
سرمايهگذاري خريد دين
تنزيل بدون حقرجوع مطالبات داراي اعتبار اسنادي يا
ضمانتنامه بانکی
تنزيل مطالبات فورفیتینگ ،بدون حق رجوع و با تضمین
ضامن وصول مطالبات صندوق
تنزيل ساير مطالبات (تسهیالت دريافتی و فاکتورينگ) با
حق رجوع به متقاضی تنزيل

55 50

7

56

3

90

1

7

1

6

16

1

7

6

6

99

9

6

0

2

91

0

5

1

9
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کامالً موافق

تا حدی موافق

نظری ندارم

تا حدی مخالف

کامالً مخالف

سؤال
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جهت مديريت ريسک نکول بدهکاران در عملیات
56

فاکتورينگ ،مطالبات با حق رجوع و با تضمین رکن ضامن

93

2

5

9

5

وصول مطالبات تنزيل شود؟
جهت مديريت ريسک نکول بدهکاران ،تسهیالت اعطايی با
59

حق رجوع و با تضمین رکن ضامن وصول مطالبات

15

1

7

6

6

تنزيل شود؟
منبع :یافتههای تحقیق

 .55-51بررسي فقهي مدل عملياتي طراحيشده برای صندوق سرمایهگذاری خرید دین

در قسمت قبل ،بررسی فقهی در خصوص مشروعیت خريد دين از ديدگاه فقهاي امامیه
انجام و بیان شد که براساس نظر مشهور فقهاي امامیه خريد ديون پولی واقعی بالمانع
است .البته در مورد خريد دين به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی و گرفتن اصل
سرمايه در سررسید ،اختالفنظرهايی میان علما وجود داشت .در اينجا به بررسی
مشروعیت فقهی بخشهاي مختلف صندوق سرمايهگذاري خريد دين میپردازيم.
 .5-55-51بررسي فقهي تنزیل دیون مختلف توسط صندوق

سؤالی که در اينجا مطرح میشود آن است که با توجه به ماهیت صندوقهاي
سرمايهگذاري ،آيا صندوق سرمايهگذاري میتواند به تنزيل ديون مختلف بپردازد .اين
سؤال در جلسه شماره  16کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار 5903/75/61
مطرحشده و پاسخ ذيل به آن دادهشده است« :صندوق سرمايهگذاري میتواند با انتشار
واحدهاي سرمايهگذاري و جمعآوري وجوه سرمايه گذاران ،در مقام وکیل آنان اقدام به
تنزيل (خريد دين) اعتبارات اسنادي کند .اين عملیات میتواند بهصورت مستقل يا

541
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به واسطه بانک انجام پذيرد .سود حاصل از عملیات خريد دين بعد از کسر هزينهها و
حقالوکاله صندوق متعلق به صاحبان واحدهاي سرمايهگذاري خواهد بود».
با توجه به مصوبه فوق صندوقهاي سرمايهگذاري میتوانند اعتبارات اسنادي را
باواسطه يا بهصورت مستقیم تنزيل نمايند .با توجه بهشباهت فقهی ساير انواع خريد
دين با تنزيل اعتبار اسنادي ،خريد ساير ديون پولی واقعی قبل از سررسید توسط
صندوق امکانپذير است.
 .2-55-51قالب فقهي دریافت وجوه از سررمایهگرذاران ،سررمایهگرذاری نن و خررو
سرمایهگذاران از صندوق

مطابق صورتجلسه شماره  16کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
مورخ  ،5903/75/61صندوق سرمايهگذاري درواقع وکیل صاحبان واحدهاي
سرمايهگذاري میباشد و به وکالت از آنان وجوه دريافتی را صرف خريد ديون مختلف
مینمايد .سود حاصله پس از کسر حقالوکاله و هزينههاي صندوق ،متعلق به صاحبان
واحدهاي سرمايهگذاري میباشد .صاحبان واحدهاي سرمايهگذاري میتوانند تا پايان
دوره منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند ،کما اينکه میتوانند واحدهاي
سرمايه گذاري را در بازار ثانوي به قیمت توافقی به ديگري واگذار نمايند .همچنین
سرمايهگذاران میتوانند در هرلحظه سهم خود از دارايیهاي صندوق را از مدير
صندوق مطالبه کنند ،در اين حالت مدير صندوق با توجه به ارزش خالص دارايیهاي
صندوق ،به ابطال واحد سرمايهگذاري شخص متقاضی و پرداخت سهم وي از خالص
ارزش دارايیهاي صندوق اقدام میکند.
 .9-55-51بررسي فقهي ارکان صندوق و وظایف ننها

بهطورکلی ارکان صندوق سرمايهگذاري خريد دين به دو بخش «ارکان نظارتی» و
«ارکان اجرايی» تقسیم میشود .ارکان نظارتی که عبارتنداز متولی و حسابرس صندوق،
با دريافت کارمزد وظیفه نظارت بر حُسن اجراي قوانین و مقررات و اطمینان از
عدم انحراف ارکان اجرايی از وظايف مقرر در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین
حسابرسی صورتهاي مالی را برعهده دارند .ازلحاظ فقهی اعمال نظارت و دريافت
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اجرتالمثل يا اجرتالمسمی بالمانع است .در ادامه به بررسی مشروعیت فقهی ارکان
اجرايی صندوق که عبارتنداز مدير ،ضامن نقدشوندگی ،ضامن جبران خسارت يا سود
و ضامن وصول مطالبات میپردازيم.
مدير صندوق نیز همانند حسابرس و متولی صندوق ،وظايفی را برعهده دارد که در
مقابل آن اجرتالمسمی دريافت میکند .همانطور که ذکر شد مدير صندوق درواقع
وکیل سرمايهگذاران است و وظیفه اصلی وي تخصیص وجوه جمعآوريشده به خريد
ديون مختلف می باشد .با توجه به آنکه خريد دين در فصل دوم ازلحاظ فقهی
موردبررسی قرار گرفت ،مدير صندوق با انجام کار مشروعی حقالوکاله دريافت میکند
که ازلحاظ فقهی بالمانع است.
در خصوص رکن ضامن جبران خسارت يا سود ،مطابق صورتجلسه شماره  12و
 10کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار (به ترتیب مورخ 5903/70/70
و  )5903/70/65تضمین اصل و سود واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي
سرمايهگذاري به شرطی که ضامن مالک بخشی از واحدهاي سرمايهگذاري نباشد
ازلحاظ فقهی بالمانع است.
در خصوص رکن ضامن نقدشوندگی کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و
اوراق بهادار در صورتجلسه شماره  91مورخ  5900/79/72در پاسخ به اين سؤال که
چنانچه صندوق نقدينگی کافی براي بازخريد واحدهاي سرمايهگذاري را نداشته باشد
و ضامن نقدشوندگی آنها را خريداري کند ،اينگونه اظهارنظر نموده است« :نظر کمیته
اين است که صحیح است ،به اين بیان که ضامن بهعنوان شخص ثالث با دريافت مبلغی
متعهد میشود ،چنانچه سرمايه گذار بخواهد واحد سرمايه خود را بفروشد و صندوق
امکان خريد آن را نداشته باشد ،ضامن به قیمت روز ،آن واحد سرمايهگذاري را
خريداري خواهد کرد ،در اين فرض قیمت معینی موردنظر نیست بلکه ضامن تنها
نقدشوندگی را تعهد میکند».
رکن ضامن وصول مطالبات شخصیت حقوقی است که در مقابل دريافت کارمزد
متعهد می شود در صورت نکول بدهکاران بدهی آنان را پرداخته و اسناد مطالبات را از

سال هشتم ،شماره اول (پياپي  ،)51پایيز و زمستان 5931

542

مدير صندوق دريافت کند .اين کار درواقع همان عقد ضمانت است و درصورتیکه
ضامن و بدهکار شخصیت واحدي نداشته باشند ،ازلحاظ فقهی بالمانع است.
 .4-55-51بررسي فقهي تنزیل مطالبات با حقرجوع و بدون حقرجوع

با توجه به اينکه خريد ديون با حقرجوع و بدون حقرجوع در تحقیقات قبلی
موردبحث و بررسی فقهی قرارگرفته است ،نیازي به انجام تحقیقات دوباره نیست.
اعتصامی ( )5939در پاياننامه کارشناسیارشد با عنوان «طراحی الگوي بازار انتقال
تسهیالت در بانکداري بدونربا برمبناي فقه امامیه» ،خريد دين با حقرجوع ،در قالب
فقهی بیع دين با خیار فسخ يا ترکیب خريد دين با اختیار فروش تبعی آن يا گذاشتن
شرط بازخريد دين توسط فروشنده آن قابل توجیه خواهد بود.
خريد دين بدون حقرجوع نیز ،در قالب فقهی بیع قطعی دين با سقوط کافه
خیارات و بدون شرط يا در قالب عقد صلح صحیح خواهد بود.
 .52-51ریسکهای سرمایهگذاری در صندوق

سرمايهگذاري در صندوقهاي سرمايهگذاري همواره داراي ريسکهاي متعدد است .اين
ريسکها در صندوقهاي سرمايهگذاري مختلف و با توجه به نوع دارايیهايی که مدير
صندوق در آن سرمايهگذاري میکند ،متفاوت است .هرچند تمهیدات الزم بهعملآمده
است تا سرمايهگذاري در صندوق سودآور باشد ،ولی احتمال وقوع زيان در
سرمايهگذاري هاي صندوق وجود دارد .بنابراين سرمايهگذاران بايد به ريسکهاي
سرمايهگذاري در صندوق ازجمله ريسکهاي ذيل ،توجه ويژه داشته باشند.
 .5-52-51ریسک کاهش ارزش دارایيهای صندوق

قیمت اوراق بهادار در بازار ،تابع عوامل متعددي ازجمله وضعیت سیاسی ،اقتصادي،
اجتماعی ،صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است .با توجه به
آنکه ممکن است در برخی مواقع بخشی از دارايیهاي صندوق در اوراق بهادار
سرمايهگذاري شده باشند و ازآنجاکه قیمت اين اوراق میتواند در بازار کاهش يابد ،لذا
صند وق از اين بابت ممکن است متضرر شده و اين ضرر به سرمايهگذاران
منتقل شود.
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 .2-52-51ریسک نکول اوراق بهادار با درنمد ثابت

اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارايیهاي صندوق را تشکیل میدهد.
گرچه صندوق در اوراق بهاداري سرمايهگذاري میکند که سود حداقل براي آنها تعیین
و پرداخت اصل بدهی آن توسط يک مؤسسة معتبر تضمینشده باشد ،يا براي پرداخت
اصل بدهی سرمايه گذاري در آنها ،وثايق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی اين
احتمال وجود دارد که طرح سرمايه گذاري مرتبط با اين اوراق ،سودآوري کافی نداشته
باشد يا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت بهموقع اصل بدهی ،عمل ننمايند يا
ارزش وثايق بهطرز قابلتوجهی کاهش يابد بهطوريکه پوششدهنده اصل بدهی نباشند.
وقوع اين اتفاقات میتواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمايهگذاران شوند.
 .9-52-51ریسک نوسان بازده بدون ریسک

درصورتیکه نرخ بازده بدون ريسک (نظیر سود علیالحساب اوراق مشارکت دولتی)
افزايش يابد ،بهاحتمالزياد قیمت اوراق مشارکت و ساير اوراق بهاداري که سود حداقل
يا ثابتی براي آنها تعیینشده است ،در بازار کاهش میيابد .اگر صندوق در اين نوع
اوراق بهادار سرمايهگذاري کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معیّن توسط يک مؤسسه
معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد ،افزايش نرخ بازده بدون ريسک ،ممکن است
باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمايهگذاران گردد.
 .4-52-51ریسک نکول صادرکنندگان اسناد مطالبات

بخش قابلتوجهی از سرمايه صندوق تنزيل مطالبات ،بهتنزيل مطالبات تخصیص
میيابد .اصلیترين ريسک در تنزيل مطالبات ،ريسک نکول صادرکننده اسناد مطالبات
در سررسید میباشد .در اين صندوق تمهیداتی انديشیده شده است که ريسک مذکور
تا حدزيادي پوشش داده شود .ازجمله اينکه ،تنزيل مطالبات بدون ضامن پرداخت مانند
فاکتورينگ میبايست با نگهداري حقرجوع به متقاضی ،تنزيل شود .در اين حالت در
صورت نکول بدهکار ،مدير صندوق میتواند وجوه را از متقاضی تنزيل مطالبه نمايد.
همچنین رکن ضامن وصول مطالبات صندوق ،وصول اين مطالبات را در سررسید
تضمین مینمايد.
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 .1-52-51ریسک شریعت (تشخيص دیون واقعي و صوری)

در فقه اسالم براساس اجماع فقها ،خريد ديون صوري مصداق ربا بوده و حرام است.
 .1-52-51ریسک نقدینگي و نقدشوندگي

در برخی مواقع ممکن است ،منابع نقدي و شبه نقدي صندوق براي پاسخگويی به
درخواستهاي ابطال ارائهشده کافی نباشد .يعنی حجم درخواستهاي ابطال بیش از
اين منابع باشد .به اين شرايط ،ريسک نقدينگی میگويند.
 .1-52-51ریسک نکول ضامن جبران خسارت یا سود

علیرغم اينکه ضامن جبران اصل بدهی ،حداقل بازدهی را براي دارندگان واحدهاي
سرمايهگذاري عادي تضمین نموده است ،بااينحال ممکن است در اثر ورشکستگی
ضامن جبران اصل بدهی يا به هردلیل ديگري ،وي نتواند بهتعهدات خود عمل کند يا
از عمل بهتعهدات خود سرباز زند ،در اين صورت ممکن است بازدهی دارندگان
واحدهاي سرمايهگذاري عادي کمتر از نرخ تضمینشده شود.
 .1-52-51ریسک نکول ضامن وصول مطالبات

هر نه اد پولی يا مالی که درخواست تصدي سمت ضامن وصول مطالبات را داشته
باشد؛ در ابتدا ازلحاظ میزان کفايت سرمايه بررسی میشود و درصورتیکه نهاد پولی
باشد میبايست حداقل نسبت کفايت سرمايه موردنظر بانک مرکزي را داشته باشد و
درصورتیکه نهاد مالی است بايد نسبتهاي جاري و بدهی آن با حداقل تعیینشده در
دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالی مصوب سازمان بورس تناسب داشته
باشد.
کفايت سرمايه مناسب نشاندهنده آن است که در شرايط عادي ،نهاد مذکور
مشکلی براي عمل بهتعهدات خود نخواهد داشت ،ولیکن ممکن است در اثر بروز
ريسکهاي سیستماتیک رکن وصول مطالبات دچار ناتوانی مالی و ورشکستگی شود.
همچنین ممکن است رکن مذکور ،از عمل به تعهدات خودسر باز بزند و مطالبات
نکول شده را پرداخت ننمايد .هرچند در اين مواقع سازمان بورس با استفاده از
اختیارات قانونی خود ،نهاد مذکور را نسبت به انجام تعهدات خود تحتفشار
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قرار خواهد داد ولیکن ممکن است روند پیگیري و دريافت وجوه از رکن مذکور
زمانبر باشد.
جمعبندی و نتيجهگيری

پس از بررسیهاي گسترده پیرامون ادبیات موضوعهاي صندوق سرمايهگذاري و خريد
دين و بررسی تحقیقات انجامشده توسط ساير محققین پیرامون دو مقوله فوق ،مدل
عملیاتی صندوق سرمايهگذاري خريد دين سازگار با فقه امامیه ارائه شد .نتايج اين
تحقیق نشان میدهد که صندوق سرمايهگذاري خريد دين عالوهبر کارکرد جمعآوري
وجوه و ايجاد سود میتوانند در نقش يک مؤسسه تنزيل مطالبات و تأمین مالی کننده
دارندگان مطالبات نیز ظاهر شوند .بهطورکلی میتوان گفت نتايج اين تحقیق عبارتنداز:
 .5ايجاد نهادي جهت کمک به تأمین مالی دارندگان مطالبات از طريق استفاده از
عقد خريد دين؛
 .6ايجاد گزينه جديد سرمايهگذاري براي سرمايهگذارانی که عالقهمند وجوه خود
را در تنزيل مطالبات بهکارگیرند؛
 .9ايجاد نهادهاي تخصصی تنزيل مطالبات مشابه شرکتهاي فاکتورينگ و
فورفیتینگ؛
 .1کشف نرخ تنزيل مطالبات در بازار آزاد.
یادداشتها
1. Factoring Company
2. Forfaiting Company
3. ETF
4. Open-end
5. Close-end

 .2اساسنامه صندوقهاي سرمايهگذاري ،سازمان بورس و اوراق بهادار.
کتابنامه

اردبیلی ،احمدبن محمد (5179ق) .مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان (جلد نه،
چاپ اول) .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامع مدرسین حوزه علمیه.
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اعتصامی ،سیدامیرحسین ( .)5939طراحی الگوي بازار انتقال تسهیالت در بانکداري بدون ربا
بر مبناي فقه امامیه( .پاياننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ايران.
اسدي ،غالمحسین ،و سعیدي علی ( .)5906طراحی اوراق بدهی مرکب مبتنیبر نظام مالی
اسالم .فصلنامه تحقیقات مالی.67-9 ،)52(1 ،

بان ،حسن ( .)5900مطالعه تطبیقی صندوقهاي سرمايهگذاري امالک و مستغالت (صام) در
ساير کشورها و بررسی امکانپذيري راهاندازي آن در ايران( .پاياننامه کارشناسی ارشد).
دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران.
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران ( .)5935آمار مربوط به تسهیالت اعطايی خريد دين و
دستورالعملهاي عقود اسالمی.
پورابراهیمی ،محمدرضا؛ ملیحی ،سیدمحمدحسن؛ و يارمحمدي ،رضا ( .)5930طراحی

قراردادهاي عرضه دارايیهاي معنوي در بازار سرمايه ايران مبتنیبر فقه امامیه .دوفصلنامه
تحقیقات مالی اسالمی.602-610 ،)51(0 ،
تهرانی ،رضا ،و نوربخش ،عسگر ( .)5903فرهنگ مالی و سرمايهگذاري .تهران :نگاه دانش.
حافظنیا ،محمدرضا ( .)5900مقدمهاي بر روش تحقیق در علوم انسانی (چاپ هفدهم) .تهران:
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی در دانشگاهها.
حسنزاده ،علی ( .)5903انطباق عاملیت (فاکتورينگ) با عقود اسالمی در نظام بانکداري ايران،
فصلنامه تازههاي اقتصاد.07-25 ،)560(0 ،
حلی ،حسنبن يوسفبن مطهر اسدي (5159ق) .مختلفالشیعه فی احکام الشریعه (جلد پنجم،
چاپ دوم) .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
خاکی ،غالمرضا ( .)5903روش تحقیق در مديريت (چاپ اول) ،تهران :بازتاب.
خزعلی ،محسن ( .)5909خريد و فروش پول ،تنزيل سفته و استفاده از حیلههاي شرعی با
تأکید بر ديدگاههاي امام خمینی و شهید مطهري .فصلنامه پژوهشنامه متین 69(2 ،و ،)61
.596-571

خلیلی ،غالمرضا ( .)5939بررسی مشروعیت تنزيل اسناد تجاري و شرايط و آثار آن در حقوق
ايران( .پاياننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
رحمانی ،علی ،و قشقايی ،فاطمه ( .)5935نقش فاکتورينگ در تأمین مالی شرکتهاي کوچک
و متوسط .پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ايران.
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زارع ،حسن ( .)5939خريد دين در معامالت بانکی( .پاياننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه قم،
قم ،ايران.
سازمان بورس و اوراق بهادار ( .)5930اساسنامه و امیدنامه صندوقهاي سرمايهگذاري و آمار
مربوط به انتشار اوراق بهادار.
شیروي ،عبدالحسین ( .)5931حقوق تجارت بینالملل (چاپ هشتم) .تهران :سازمان مطالعه و
تدوين کتب علوم انسانی در دانشگاهها.
عاملی ،حر (5173ق) .وسائل الشیعه .قم :مؤسسه آلالبیت.
فیضیچکاب ،غالمنبی ،و درزي ،علی ( .)5939ماهیت حقوقی قرارداد تأمین مالی فاکتورينگ
(مطالعه تطبیقی حقوق آمريکا ،انگلیس ،فرانسه و ايران) .دوفصلنامه مطالعات حقوق
تطبیقی.199-173 ،)57(1 .

قیصري ،پیمان ( .)5939طراحی صندوق سرمايهگذاري مشترک کاال متناسب با بازار سرمايه
ايران( .پاياننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ايران.
محققثانی ،علیبن حسین (5151ق) .جامعالمقاصد فی شرح القواعد (جلد پنجم ،چاپ دوم).
قم :مؤسسه آلالبیت علیهمالسالم.
مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار ( .)5932مصوبات
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار.
معصومینیا ،غالمعلی ( .)5901تخفیف مبلغ بدهی در ديون مدتدار در برابر کاهش مدت
سررسید .فصلنامه اقتصاد اسالمی.516-595 ،)61(2 ،
معصومینیا ،غالمعلی ( .)5903ابزارهاي مشتقه؛ بررسی فقهی و اقتصادي (چاپ دوم) .قم:
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
معیّن ،محمد ( .)5927فرهنگ معیّن (جلد اول) .تهران :امیرکبیر.
موسويان ،سیدعباس ( .)5935بازار سرمايه اسالمی (چاپ اول) .قم :پژوهشگاه فرهنگ و
انديشه اسالمی.
موسويان ،سیدعباس و شیرمردي احمدآباد ،حسین ( .)5935مديريت ريسکهاي اوراق بهادار
مضاربه با تأکید بر فقه امامیه .دوفصلنامه تحقیقات مالی اسالمی.20-93 ،)9(6 ،
موسويخمینی ،سیدروحاهلل (5152ق) .تحريرالوسیله .قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه.
موسويخمینی ،سیدروحاهلل ( .)5901استفتائات ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه.
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،)0(6 ، فصلنامه اقتصاد اسالمی.) خريد و فروش دين (تنزيل.)5905(  سیدباقر،موسوي
.00-01
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