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 مقدمه

پدياد  طررپارير  سايي ر  اتناااا از  ن را ،اد   غالبااهايي که غالب مديران ماالي هار گاهااه از پديده
ها  گو،اگون  ر  عرصة تجا ت و اقنصار ،ماور پدادا ا  است که ر  شكلپديده«  يسک») يسک( است. 

ازا   گراگار   گاباا    ،دادياهي  گهاره  را اياي  تاوان  يساک اعنها  موتور  ميکاد. از ،مو،ه  يسکمي
 اااع  گاهااه  ا گاه طرارمگاه ،اوعي   ها قار  اسات يسک رولت و گراگر   ا ،ام گرر. هر يک از اين پديده

 ا،د. و  مديران مالي گرا  مها  هر کدام  اگزا  طاصي طراحي ،مورهگداداز،د. ازاين
گاه علات تيددارات ايجاار شاده ر   اسات کاه« ا ز  يسک گراگر  »ها  عاوان شده از تمله  يسک

کاهش و ياا اعازايش احنماالي سبب گه سان  را ايي ا ز  گاهاهگررر. گدينمي ها  گراگر  ا ز  حاصل،رخ
يهار ر،رخ گراگر   ممكن است ر  ميرض طرر اعزايش و يا کاهش ا زش ،سبت گه پول ملي ياا ا زهاا  

  ،هاا ده اسات. از تملاةاوتي ر  تهت مها  اين  يساک ميرعاي گررياکا ها  منفقرا  گدرر. اگزا ها و  اه
 است.« سواپ ا ز»قرا رارهايي همچون سلف ا ز  ميامالت اطندا  ا ز  و 

گار ر  ر  رو ميامالت سواپ ا ز  که قريب چها  رهه از و ورش گاه گازا هاا  ماالي غدراساالمي مي
دناا  لاه چاون ماهمالي مسلمان گرريده است. اصل ايان ميامرهة اطدر  وا ر ارگدات مالي و گاز گا،ي مديران 

ايان   گو  است از سو  مسلما،ان مندين مررور را،سنه شده است  اما گا توتاه گاه پوشاش  يساكي کاه
کاااد  مقددااان مااديريت مااالي اسااالمي اقاادام گااه تقدداا  و هااا  ا ز  ايجااار ميمياامالت گاارا  را ايي

 ن اسات کاه طارعدن گادون راشانن ساز اين مياملاه ،كنة مشكل. ا،د،مورهساجي اسنفاره از اين اگزا  امكان
ساور  مباايي طاص و مارب  گا موازين شارعي  طاي چااد مرحلاه و ياا ر  ا،نهاا  قارا رار  گاه يكاديهر

 رهاد.سان   يسک کاهش ا ز  يكديهر  ا پوشش ميپرراز،د و گدينمي
پارير  مياامالت ساواپ  ايا  گاا ماوازين و مسئلة اصلي ر  ايان پاهوهش  گر ساي امكاان ا،ربا 

ين تاوان  اه تاايهزاست و اياكه اگر طور ذاتا  قاگلدت ا،ربا  ،داشنه گاشد  ياا ميميامالت اسالمي 
 مااسبي ا ائه ،مور يا طدر؟

ر  اسانفاره از مساائل مي است. ميامالت اسال واعد حاکم گرکلي  قطو  گه ها  اين پهوهشعرضپدش
هاا  مهام ر  ايان پاهوهش  عرضعدهي  سيي شاده اسات از ،يرياات مشاهو  اسانفاره گاررر. از پدش

 ت.ها  گدان شده از سو  شرع  اعمال گرريده اسر  ميامالت است که گا توته گه چها چوا« االباحهاصالة»

 پيشينه تحقيق

 شور:شا ه ميا ،ها  ها  گقث ر ها  گه تفاوتکه گا ذکر  ن ر  زمداة موضوع گقث  مداالتي ا ائه شده
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،دا علاي ميصاومي)غالم  «ها  ا ز گر سي عدهي قرا رارها  پوشش  يسک را ايي»ا  گا عاوان ر  مدالها 
ا،اد. تفااوت گه عاوان يكي از اگزا ها  پوشاش ا ز ،اام گرره« سواپ ا ز»( از 1387و احمد گها و،د   

هاا  پدشااهار  و ها ،سابت گاه  اه حلگرره گا کا  ا،جام شده ر  اين پهوهش ر  گدان ريدگاه،امتقدد  
 ن اسالمي است.ها  منفاوت سازگا  گا موازيهمچادن  اه حل

 ر  کااال ساواپ از قرا رارها  فارهاسن ساجي امكان»( ر  مدالة 13۹۰) مهد  الهيو  ،داعلي ميصوميغالما 
وضادح و ا ائاة تپرراطنه و از  ن ر  تهات « سواپ کاال»تاها گه توضدح و ميرعي   «نايرا مالي گازا ها 

 ا،د.تيريفي کلي از ميامالت سواپ اسنفاره کرره

گر ساي »ا  تقت عاوان مداله ( ر 138۹) مهد  موسو  گدوکيمقمدسددو  عباس موسويانسددا 
ل کاگه تقلدل ساواپ گاازره «  امكان اسنفاره از سواپ گازره کل تهت مديريت  يسک اعنبا 

 .ا،دپرراطنه
يت مادير»ا  تقات عااوان مدالاه ( ر 1388) مهد  موساو  گداوکيمقمدساددو  عباس موسويانسددا 

ساواپ  کلدااتي ر  گااا طرح گه« را   اسالمي از طري  سواپ ،كول اعنبا   يسک اعنبا   ر  گا،ک
 ا،د.هپرراطنا ز 

 توان گه مداالت ذيل اشا ه کرر:ميها  غدر عا سي هم از گدن پهوهش
پا امنرهاا  ساواپ ا ز اساالمي گاه عااوان »ا  تقت عااوان ر  مداله (2۰۰۹)  سدراف وتد  روسوکيا 

   از ريدگاه عدها  عامه گه اين موضوع پرراطنه است.«ا  گرا  پوشش  يسک ر  اسالموسدله

  گاا گار مباا،ي عدهاي «هت سواپ ا زتشرعت ميدا ها  »ا  تقت عاوان ر  مداله (1۹۹۹)مقمد عبدداهللا 
 عامه موضوع  ا گر سي کرره است.

مفهاوم وعاد ر  »ا  گاا عااوان قارا  رارهاا  مبنااي گار وعاده  ا ر  مدالاه( 2۰12) سدني سلوا،ي  زاليا 
 گر سي کرره است.« قرا رارها  اسالمي

 گر سي کرره است. ن اگزا   ا ر  اسالماي« مشندات ر  امو  مالي اسالمي»ر  مدالة  (2۰1۰) شرين کا،هدباوا

اسانفاره  گه ميرعي اين اگزا  و چهاو،هي اختيارات، معامالت آتي و مشتقاتر  کناا ( 2۰۰6) تان هال
 از  ن ر  گازا ها  مالي پرراطنه است.

 سي گه مدزان  يسک مد ،يار که موضوع  ن رست«  يسک مو ر ،ير»ر  مدالة    1۹۹1   ،نو،دوو  کوپر
 ا،د.مديران گا اسنفاره از اگزا  پوشش  يسک است اين موضوع  ا گر سي کرره

هاا  پدشااهار  گاه ها  پدشدن  گه گر سي تقلدلي و عدهي  وشر  اين مداله گه مايو  تكمدل پهوهش
 پررازيم.زا ها  اسالمي ميمايو  اسنفاره از سواپ ا ز ر  گا
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عرهاا  )است « تيويض کررن»و « تاگجا کررن»و « تاطت»  الفاظ «سواپ»ميارل ليو  لفظ  تعريف لغوي:
 (.2۰۰3مياصرکوچک  

ا ائه گررياده « سواپ»ها  اطنصاصي اقنصار   تيا يف مناوعي ر   اگرة گا ،امهر  ليت تعريف اصطالحي:
ا،د کاه طاي  ن  ها قرا رارهايي ميرعاي شادهسواپ (Palgrave)پالهريو،امة تخصصي اقنصار است. ر  ليت
تيهاد شاده مداارير عرضاي گراساس  هانگرر،د و تيددن مدزان اين ترياتا ميها  پولي تاگهگرطي تريان

هاا تاهاا ر  گرطاي . چاا،چه توضدح راره طواهد شد  تيددن مدزان پرراطت(Newman, 1998, p. 590) است
صال رقدداا  ا. ولي ر  ساواپ ا ز  مداارير رضي استمدارير عگراساس   مثل سواپ ،رخ گهره از ا،واع سواپ

 گرر،د و عرضي ،دسناد.ر  تا يخ عدد قرا رار مياوضه مي
« ساواپ»،اماه  گا توته گه مصاري   ن تيرياف شاده اسات. ر  ايان ليت« سواپ»  کولداز،امة ر  ليت

(. ر  Collins, 2006, p. 503گررياده اسات ) ها  مالي ميرعيمياوضه مقصوالت  ،رخ گهره  ا ز و يا گدهي
ه داد و ياک مياملاکاه ر   ن ياک مياملاة ،شده ا  ميرعي  ا ميامله« سواپ» فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي
ها  ،امسااعد ،ارخ ا ز اسات گدارر و هادف از  ن مصاو،دت ر  گراگار ،وساانسلف همزمان صو ت مي

ي از (. اشكال اين تيريف  ن است که تاهاا ساواپ ا ز ياا حاداکثر گرطا216۵  ص2   جم1۹۹3عرها   )
 گدرر و تاميدت الزم  ا ،دا ر.گرميموا ر سواپ گهره  ا ر 

 چارا ،مور؛ يفتير  ن مصاري  گر سي وسدلة گه گايد  ا سواپ که ،مايا،دمي  ا حدددت اين مااگ  مراليه
  ن ا،اواع پس و گررر ميرعي يمال و پولي گازا  گه «سواپ» ،ام گه وسدله يک اگندا که است گو،ه ،بورهاين که

 ميرعاي اصطا تأمدن ،دااز گرا  و گرهة زما،ي طاص يک ر  ا،واع از کدام هر گلكه؛ شور تفري   نگراساس 
(  Hall, 2006, p. 7۰8ا،اد )ميرعي کرره 1۹8۰ر  سال چاد اولدن عملدات سواپ  امثال  هر گرا . است شده
 ياگي يشاه کشااو ز  مقصاوالت طريادا ان و کشااو زان گدن رو  ها سال ر  توانمي  ا کاال سواپ اما
 ساواپ ياک طصوصادات گا عملداتي چادن اما است؛ گرريده،مي اطال   ن گه «سواپ» ،ام که چادهر. کرر
طبا   -ها  مرکز  گاا هماان شادو  ساواپ  ايا  ا ز همچادن سواپ گدن گا،ک .است شدهمي اعمال کاال

 ياک ا ائاة  و  گارا ازايان (.Collins, 2006, p. 503گاررر )گااز مي 1۹6۰ه سال گ - کولداز،امة ارعا  ليت
اقادام گاه  کرر و سپس رقت  ن عمد  ر  مصاري  گايد سواپ  ا،واع تمامي گدن تام  وته عاوان گه تيريف

 ا ائه يک تيريف تام  ،مور.

 انواع سواپ

  ز.ا سواپ اعنبا    ،كول سواپ گهره  ،رخ سواپ کاال  سواپ عبا ت است از: سواپ عمده ا،واع
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 گه مثالي توته کادد: سواپ ،وع اين تبددن گرا : (commodity swap)کاال الف. سواپ
 ۵ ر  «الاف» شارکت. ،فات کاااده تولدد «ا» شرکت و است ،فني مشندات کااد  تولدد «الف» شرکت

 شارکت گاا «الاف» شارکت ،فت  مددا  اين گرا  تامدن. را ر احنداج ،فت گشكه 1۰۰۰ ساال،ه گه  ياده سال
گشاكه  هار ،دد  قدمت) گپررازر. شرکت اين گه رال  2۰۰۰۰۰ مبلغ ساال،ه که گادرمي رار قرا  گو،هاين «ا»

 1۰۰۰ مبلاغ سااال،ه کاه شورمي منيهد «ا» شرکت مداگل ر  .(است رال  2۰۰ قرا رار  گراگر ر  تا يخ عدد
  ساددها سر ر  ،فات گشكه يک ،دد  قدمت گا گراگر رال  گه صو ت ،دد  گپررازر. «الف» شرکت رال  گه
رال   2۰۰ ةگشاك گاا  ا ،فات  يااده  ساال ۵ طاي که را ر اطمداان« الف» شرکت سان گدين. است پرراطت
رال   2۰۰ ا  گشاكه  يااده سال ۵ ر   ا طور مقصول که را ر اطمداان ،دز «ا» شرکت و کادمي طريدا  

 .(Hall, 2006, p. 708عروشد )مي
 ريهار  وامالع گه توته گا يا و طرعدن اعنبا   وضيدت يا و گازا  وضيدت گه توته گا الهو  سواپ اين
 ياا و رهااد قارا  همياملا اطنداا گراساس   ا مياوضه توا،ادميطرعدن  مثال   کاد؛ پددا صو ت تيددر توا،دمي
 تيددار شانرگد قدمات رامااه ايان از اگار که رهاد قرا  شده تيددن قدمت گرا  طاص قدمني راماة يک اياكه
  خ کااال سواپ التحا تمام ر  که ا مشخصه تاها. کاد پددا تيددر هار ياعت و هاپرراطت وضيدت راشت
 طااص اساساي هاا کاالهاا تريان ايان مقاسابة مباا  که است ها  ،دد تريان گرطي مياوضة رهدمي

هايي از سواپ وتور را ر که ر   ن گاه تاا  ترياان گا اين حال  ،مو،ه .(13۹۰  الهي و،دا ميصومياست )
 (.Collins, 2006, p. 503گررر )،دد   کاال  ر و گدل مي

 (interest rate swap) هبهر نرخ ب. سواپ

 ،ارخ تيدادن وظدفاة که مؤسساتي يا و گاشادوام  پرراطت منكفل که مؤسساتي قرضه  او ا  و وام گازا  ر 
 گارا  هاييمقادوريت  ا گر عهده را ،د  طاص مؤسسة يک گرا  شده مانشر قرضة او ا  گرا  مجاز گهر 

 گادن گدشانر ماوا ر  ر  کاه گارررمي موتاب امار اينکه  کاادمي ايجار او ا  عروشادگان و وام گدر،دگان
 مثاال  گارا . گاررر ايجاار ،اهمااهاهي گاهااه ر  ماد سر سدد و ،وع گا گدهي ها پرراطت ،وع و سر سدد
 گاياد  ا طاور مشاا کت او ا  از عروش حاصل گدهي ولي است  ماهدا،ه منيدر  مدر  را ا  «الف» شرکت

 گادهي سر سادد و ماهدا،ه ثاگت  مدر  را ا  «ا» شرکت مداگل  ر . ،مايد پرراطت ساال،ه ثاگت صو ت گه
 مقادوريت را ا  وام  گاهرسانداگي  ر  مارکو  ها شرکت که است اين ما عرضپدش. است منيدر سالدا،ة
 مؤسساات وضايدت  ايان گاه توته گا. را ،د  ا ر ياعت طور وضيدت گا مراگ  ها وام توا،اد،مي و هسناد
 گهاره ،ارخ ساواپ مياملة گه اقدام مدتگلاد ر  ها  ن از حاصل مخاطرات وها ،اهماهاهي گررن گدن از گرا 
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 ر صاد  3 مشاا کت او ا  را ا  کاه  «الاف»شارکت  حالات  ترينر  ساره که صو ت اين گه کااد؛مي
 گاه - ياا و زره تاطت است  «اليبو » پرراطني منيدر گهر  را ا  که «ا» شرکت گا  ا طور ثاگت گهر  است 

 .کادمي «سواپ» - اصرالح
ر    ا توا،اد تيددراتايمي  مده پدش وضيدت و طور ،داز گر گاا هاگاهاه و است حالت ترينساره الهو اين

عباا ت  واپسا ايان ا،اواع از. گه وتور  و ره اسات سواپ از الهو اين ر  گسدا   تاوع که کااد ايجار  ن
 گاا هااوام ست اصالا ممكن ،ها  ر  که هايي هسنادکه سواپ کاهاده سواپ  و،ده و پدش سواپ است از:

 اسات عباا ت واپس اين ريهر از ا،واع. گاشاد ،داشنه تراگ  هم پرراطني  هارو ه حني يا و ،بوره گراگر هم
 .تجميي عسخ و سواپ قاگل تفاضلي  سواپ سواپ از:

 ر  گهاره نايپرراط ترياان رو تياويض ،مور: تيريف گو،ه ا اين گهره ،رخ سواپ توانمي حدددت  ر 
 .(Cooper, 1991ا ز ) يک قالب

 (Credit swap)اعتباري نکول ج. سواپ

 از اقساا  پرراطات عادم  يساک ر  ميارض همدشاه کاادميعيالدت  وام اعرا  حوز  ر  که مؤسساتي
 ،كاول ها ساواپ پرراطات  عادم  يساک از ما،ادن مقفاوظ گرا  سان گدين. را ،د قرا  مشنريان طرف
 مبلياي راطاتپر گه منيهد سواپ  طريدا  عاوان گه مالي گاهاه سواپ  اينگراساس  .گرريد طراحي اعنبا  
 ا گدماه کتشار ياک ميماوال  گاررر کاهمي سواپ عروشاد  گه شده تيددن پدش از سر سددها  ر  ميدن

 زانمدا گاه مشانريان اقساا  پرراطات عادم ر صو ت که گرررميمنيهد  سواپ عروشاد  مداگل  است. ر 
 .(Farlex, 2012, p. 212،مايد ) تبران  ا ،ها  شده  تواع 

 (Currency Swap)ارز د. سواپ

 رو قالاب ر   ز ارا ايي  يا وام اصل تبارل اول مرحلة گدرر:مرحله صو ت مي سه ر  ا ز سواپ ميامالت
 از  هااهرهگ پرراطات روم مرحلة. هسناد يكسان ا زش را ا  تبارل تا يخ ر  ميموال  است که منفاوت ا ز
 ا ز   ايايرا اصال تباارل ساوم است. مرحلة طرف رو سو  از منيدر يا ثاگت صو ت گه شده تيددن پدش
 .است سر سدد تا يخ ر  اولده

 ياا امو اصال ا ز  ساواپ ر  کاه تفااوت اين گا است  «گهره سواپ ،رخ» همان حدددت  ر  ميامله اين
 کاه ساتا ايان ريهر تفاوت. است عرضي صو ت گه وام اصل سواپ گهره  ر  ولي گررر مي مبارله را ايي
 .گاشدمي فاوتمن ا ز رو قالب ر  ا ز سواپ ر  کهحالي ر  است  يكسان گهره سواپ ر  هارا ايي اصل
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 ساواپ  ا تاوانميهاا   ن مشانر  ،دره اسنخراج سواپ و عمد  ا،واع اتمالي ميرعي گه توته گا حال
    ياادهر ،داد  رو ترياان گر تياويض شخصدت رو گدن تواع  ،مور: تيريف صو ت اين گه کلي طو  گه
(Cooper, 1991 مايو  از .)«ف شده مادت  ن ميامالت سواپ طراحي و تيريسبب گه  ،چهگراساس  « ياده

 ها  طوال،ي است.زمان

 اهداف معامالت سواپ ارز

 توان گرا  عملدات سواپ ا ز گدان ،مور:ا ميگاا گر مرالب گفنه شده  اهداف ذيل  
مادت هاا ر  گلادها  مالي: اين شدوه گرا  تلوگدر  از کااهش احنماالي ا زش را اييپوشش  يسک

 شور.اسنفاره مي

توا،د توسط يک سااطنا  سااره  هزيااة اساندراض  ا گارا  طارعدن ها  مالي: سواپ ميکاهش هزياه
 م  اين امر گه وضوح ،مايان گرريده است.که ر  الهو  سوکاهش رهد؛ چاان

ها ر  هاا و گادهيساز  سور: اطمداان ،داشنن ،سبت گه ا زش را اييها گه مايو  حداکثرا زياگي عيالدت
شاور کاه اشد. اما ساواپ موتاب ميگها   ياده مشكل مايو  عيالدت يز  گهشور گر،امه ياده  موتب مي
 يز  گسادا  مرلاوا هزماا،ي مشاخ   گدا،اد و ايان ر  تهات گر،اما ها  ا ر  مدرا گاهاه ا زش را ايي

 گاشد.مي

 بررسي تفصيلي سواپ ارز

 ا مرااگ   ،هاا  ها  اقنصاار ها  منفاوتي را ر که گاهاهمراليات حاکي از ا،جام ميامالت سواپ ا ز  قالب
ماا،ي زو ا ز  ر  رو مدرا   ة رو تريان پوليمبارل ،ها  کااد و ،درة مشنر  عملداتي،دازها  طور اعمال مي

شاور و ها  اعمال شده ر  حاالت و الهوها  گو،اگون تبدادن ميمنفاوت است. ر  ارامه  سازوکا  صو ت
 ر:گررتقلدل عدهي هر کدام ذکر مي

 الگوي اول: محافظت از دارايي در مقابل نوسانات ارز

هاا  ا ز  منفااوت رال  و کت را اييگدريم. ايان رو شار ا ر  ،ير مي« ا»و » الف»رو شرکت  نوع اول:
ماه ريهار  کاه زماان  6 ساد که را ايي ا ز  گاهاه تا يو و را ،د. مديران مالي اين رو گاهاه گه اين ،ندجه مي

ها کاهش طواهاد ياعات. و هايشان است  گه واسرة تيددر ،رخ گراگر  گا پول ملي اين شرکتسر سدد گدهي
ماه گيد را ،د که گايد گا ا ز گاهاه مداگل پرراطت ،مايااد و هار  6سر سدد  يا اياكه هر کدام گدهي طاصي ر 
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ياگاد. ماه  ياده ،رخ گراگار  ا ز  ايان رو ا ز کااهش مي 6رو گه صو ت منداگل  اين تشخد   ا را ،د که 
گدر،اد گارا  اطمدااان از مدازان را اياي طاور ر   ن تاا يخ و  و   مديران اين رو گاهااه تصامدم ميگدين

مقاعيت از را ايي طور ر  مداگل ،وسا،ات  اقدام گه عملداات ساواپ ،مايااد. ايان رو گاهااه گاا توتاه گاه 
 ،ماياد:  عمل مي تياطالعات ذيل گا سازوکا  توضدقي 

 رال ؛ 1۰۰۰« الف»را ايي ا ز  شرکت  -
 يو و؛ 8۰۰« ا»را ايي ا ز  شرکت  -
 ؛1.2۵گه  1ر واپ( گراگس)تا يخ عدد 1/1/2۰13،رخ گراگر  ر   -
 ؛1/7/2۰13سر سدد عدد سواپ  -
 2« ا»رهد و ر  مداگال  گاهااه ر صد سور مي ۵/1ماهدا،ه « ا»گه ا ز ر ياعني از گاهاه « الف»رکت ش -

 طواهد رار.« الف»ر صد سور ماهدا،ه گه ا ز ر ياعني از گاهاه 
 1۰۰۰ «الاف» رار شارکت ر  قرا رار  اي  سواپ  عملكرر گه اين صو ت است که ر  تا يخ عدد قارا

،ماياد. ايان رو گاهااه طبا  تيهاد  کاه ر  ايان مياوضه مي« ا»رال  شرکت  8۰۰رال  طور  ا ر  مداگل 
ر   کااد  گايد طب  يكي از رو حالت پرراطت ماهدا،ة گهره و يا گه صو ت پرراطات يكجااقرا رار لقاظ مي

 12گاياد ماهدا،اه مبلاغ  «الف»حالت اول  شرکت سان  طب   وز سر سدد  سور تيهد شده  ا گپرراز،د. گدين
« الاف» رال  ساور گاه شارکت 2۰گايد گه صو ت ماهدا،ه مبلاغ « ا»يو و پرراطت کاد. ر  مداگل  شرکت 

 ( سازوکا  عملدات ،شان راره شده است.1گپررازر. ر  ،مورا  )
 : سازوكار نوع اول الگوي محافظت از دارايي در مقابل نوسانات ارز1نمودار 
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ال  و ر112۰را ا   -گه ترتداب -مرمئن هسناد که ر  تا يخ سر سدد « ا»و « الف»سان  شرکت گدين

 يو و هسناد. 872

ک گرا   ر  گا،اشايد اين سؤال پدش گدايد که چرا گرا  حفظ ا زش را ايي ا ز   اقدام گاه سارمايه

  تواا گنوان گفت: گه اين علت است کاه ر سک کمنر  را ر؟ شايد ر کااد که احنماال  هزياه و  ي،مي

،دااز گاهااه گراسااس  و ره گاه رسات  مادههايي است که گا ماراکها  تواع  شده ،رخاين عملدات  ،رخ

ها  قاگال توا،د ،رخها  سور گا،كي ميموال  ،ميگررر. ولي ،رخگر و ر و گه رالالن گازا  سواپ اعالم مي

کااد. قاگال ذکار يا  سور گا،كي غالبا  از ،رخ گراگر  ا زها تبيدات ،مهمراکره گاشد. از سو  ريهر  ،رخ

گاررر. است که اين ،وع از عملدات سواپ  گسنه گه ،اوع  گهار  پرراطناي ر  چهاا  الهاو پرراطات مي

شور. پرراطت گهار  گفنه مي( Plain vanilla)«پلدن وا،دال» پرراطت گهر  ثاگت ر  مداگل گهر  ثاگت که گه  ن

شاور و گفناه مي (Cross Currency Swap)«مندااط  ا ز ساواپ»مداگل منيدر و گيكس کاه گاه  ن  ثاگت ر 

 پرراطت گهر  منيدر ر  مداگل منيدر .

،رطي است کاه از « ،رخ اليبو »گررر. مشخ  مي« ،رخ اليبو »گراساس  ها  منيدر ميموال ،رخ

 شادد   گاررر )منفاوت اعالم ميها  طرف گا،ک لادن گرا  ا زها  گو،اگون و گرا  مدت زمان

 (.1۴6ص   138۵

چااد ر   گاو  گاورن واضاح اسات؛ زيارا هرسبب گهاين ،وع سواپ ا ز  گرالن  ل فقهي:يتحل

ساالم  هار گر  و  اين مبارالت گراشنه شده است  اماا از ،يار ا« مياوضه»تيا يف ا ائه شده  ،ام 

يان ست؛ گه انصار  گاشد مررور و ماجر گه  گاگو،ه اعزايش مددا  پول اگر گدون پشنوا،ة عيالدت اق

  و عدور مشاخ  عاياد طارعدن شاورگراساس  مياا که سور يا گايد از طري  کا  تقصدل گررر  يا

و  در مارديغاياكه صرعا  گا ر  اطندا  قرا  رارن ا ز گه ريهر  سور  گه حساا طرعدن وا يز گررر 

اضااعه  ها  ساواپ ا ز  هادد رلدلاي گارا  ايانرارمصدا   گاست. اين ر  حالي است که ر  قرا 

 ر ،هرريده است.کا  ذها  رو هپرراطت

ار ا،د يكجا ر  ا،نها  قارا رهر يک از طرعدن  سور مددا  ا ز   ا که ر  اطندا  راشنه نوع دوم:

 کااد  گدون اياكه ر  مدان رو ه  قرا رار پرراطناي راشانه گاشااد. گارا  مثاال  طارعدنپرراطت مي

 12۰۰ و و ياو ۹۰۰مبلاغ  -گاه ترتداب  -ر  تا يخ سر سدد  گا يک مقاسبة عرضي « ا»و  «الف»

 6پرراز،د. علت اطنالف مدزان سور پرراطني  ا،باشت سورها  ماهدا،اه پاس از رال  گه يكديهر مي

 ماه است.
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 : سازوكار نوع دوم الگوي محافظت از دارايي در مقابل نوسانات ارز2نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
ها گه صو ت يكجاا و ر  ا،نهاا  قارا رار صاو ت ،وع روم از الهو  اول  که ر   ن پرراطت فقهي:ل يتحل
هاا  غدار قالب ،دز از مشروعدت شرعي گرطو را  ،دست. زيرا اين قرا رار ر  چاا چوا يكاي از  گدررمي

 :گدررمشروع زير قرا  مي
کااد  ن اسات کاه يميامله گه ذهن طرو  م اولدن عاوا،ي که ر  اين دهند:گر وام مييکدين به يالف. طرف

اعات ساور  ن  ا ر ي اصال و ا،د و ر  ،هايت طرعدن وامي  ا گا را ايي ا ز  طور گه يكديهر پرراطت کرره
،جاام ايان را ،د. چادن اسناباطي از قرا رار سواپ ا ز کامال  گدان کااد   گو  گورن و ر  ،ندجه  حرمات امي

کاااد و گو،ه مبااايي گاه يكاديهر ساور و گهاره پرراطات ميدون راشنن هددکه طرعدن گميامله است؛ چرا
طاا ج  (Treasury)« گاا»ها  ماالي از حدراة تيرياف گو،ه زيارتچاد ر  طور ،يام حدوقي غرا  اينهر

رهاد  ا زش و توا،د زايااده گاشاد  گلكاه عداط ،شااناست  اما از ،ير عده اسالمي  پول گه طور  طور ،مي
 است. و ر اتفا (. اين امر گدن عامه و طاصه م16 ص  138۵  گار  صالحقد ت طريد است )

ااد و ،ارخ رهشايد اشكال شور که طرعدن ر  حدددت  رو ا زش و رو قد ت طريد گه يكاديهر وام مي
ها ،سبت گه اعزايش يا کااهش هايي است که مديران گاهاهگدايپدشگراساس  گرررا  هم که مقاسبه ميگهره

،رخ ا ز مبارله و يا پول ملي طور ر  تا يخ سر سدد را ،د؛ گه اين مياا که طبا  ،يار کا شااساان گازا هاا  
ها  ا زها  ماو ر ،دااز گاهااه گاا م گراگر  ،رخمالي  هم گراگر  ،رخ رو ا ز مبارله شده  عايت گرريده و ه

رال  را ر و  1۰۰۰« الاف»ا ز مبارله شده لقاظ گرريده است. گرا  مثال  ر  ،مو،ة گدان شاده  اگار شارکت 
رال  حاصال شاده ر  تاا يخ  12۰۰ ياهدت مالز  ر  تا يخ سر سادد را ر ر حدددات   3۵۰۰۰احنداج گه 

 ياهدت گا ،رخ ،دد  ر   ن تا يخ گراگار  طواهاد  3۵۰۰۰ر( گا سر سدد )طب  حالت پرراطت يكجا  سو
کرر يا اطنالف ا،دکي طواهد راشت. پس چدز  گه اموال طرعدن اضاعه ،هرريده است  و اگار گاه صاو ت 
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ماه گه ا زششان اضاعه ،شاده  6مدريي تراز،امة مالي شرکت تهده گررر و عرض شور که ماگدي اموال ر  اين 
مه ا زش اموال  ا گه صو ت يكسان ،شان طواهااد رار و چارا کاه مبااا  عملداات گار است اين رو تراز،ا

ا  عاياد همدن اساس است که را ايي از کاهش ا زش گه رو  گاشد  ،ه اياكاه از ايان گاگات ا زش اعازوره
 گاهاه گررر.

 را  ايانگ اين توتدهات گا اشكاالتي مواته است؛ از تمله اياكه ميامله گه صو ت قرض و وام است و
تي گو،ه شر  زيارتي تايز ،دست  و يا اياكه هدف  ن گا هدف ذکر شده ر گا    گاا  کاه زياارمياوضه هدد

ز  يهار  ا،هدارر  اموال است  تراگ  ،دا ر  اما از لقاظ صو ت ميامله  گا اشكال مواته اسات. گاه عباا ت 
تاوان حكام گاه و  گاه هادد ،قاو  ،مي کاد. ازايانمشروع  ا،جام ميامله گه صو ت ،امشروع  ا توتده ،مي

 صقت اين ميامله رار.
ست که پاس از  ن ا« مياملة کالي گه کالي» شود:د و فروش ارز به صورت كالي به كالي انجام مييب. خر

اسات. ر   گاصال عدهاا  امامداه   ،ير مشهو گااگهکه  ا،جام ميامله  هم ثمن و هم مثمن تبديل گه رين شو،د
 سادد  طر،د و روگا ه گارا  تاا يخ سرمياملة مقل گقث  طرعدن ر  تا يخ قرا رار  رو ا ز  ا از يكديهر مي

کاااد کاه ا  ا،جام راره  قبض و اقباض ا زها  ميامله شده  ا گه تا يخ سر سادد حوالاه ميميامله تداگا،ه
 اين همان گد  کالي گه کالي است.
ه رار مشااهدياوضة اولده ،دا يم و تاها يک مياوضه ر  ا،نها  موعاد قارا حالت ريهر زما،ي است که م

کاااد  گاه شور. ر  اين حالت  طرعدن ر  تا يخ عدد قرا رار  ا زها  ا گاه صاو ت منداگال طريادا   ميمي
 اگل اشكال است.گرر،د. از اين گاا  قتا ،ميا  که ،ه عوض و،ه ميوض ر   ن تا يخ  تاگهگو،ه

ا،د ا،سانهر« گد  الصارف»گرطي مياملة سواپ  ا مصدا   رد:يپذع صرف صورت مييدر قالب بج. معامله 
گررر  حكام و گا توته گه اياكه شرايط گد  صرف ر   ن  عايت ،هرريده است و ثمن ر   ياده پرراطت مي
ن مقدداا يارگه ،گه گرالن  ن راره شده است. اين مرلب از موا ر اطنالعي گدن علما  عامه و طاصه اسات.

   ا ،داز از گداا  ،ه ها  که همان طال و ،دره است  گدا،دم گايد مياملة گدنعامه اگر ،دور  ا مسندل از پشنوا،ة  ن
 اشادر صرف طا ج ساطت  وگر،ه گد  و مياوضة گدن ،داور ،داز تااگ  احكاام گدا  صارف طواهاد گاور )

 طمدااي همچاون اماام ( 1۴28گقرا،ا،   ؛تااگيسابزوا ،  )عدهاا  گدشانر(. ر  گدن عدها  شديه   1۴18
ا،اد. پاس ايان ( حكم گه غدر صرف گورن ميامله ،داور و قداه راره۵3۹  ص1ج   1۴2۵طمدا،  )موسو  

 عرض از اگندا قاگل پريرش ،دست.
ر  ياک عملداات « الف»گرا  مثال  شرکت  كنند:د و فروش مييکديگر را خريهاي ارزي ن طلبيد. طرف

،دز همدن حالات  ا گاا « ا»کاد. شرکت ا يخ سر سدد سه ساله گا ا ز رال  تقصدل ميعروش  ر  مد  گا ت
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ا ز يو و را ر. ر  ،ندجه  رو شرکت ر  تراز،امة طور  را ا  رو سر عصل حساا طلب هسند کاه از لقااظ 
گاه  توا،اد گرا  تلوگدر  از اعت ا زش را اياي ا ز  طاور کااد. اين رو شرکت ميا ز  گا هم گراگر  مي

را  گه يكديهر گفروشاد  گه اين صو ت که هار ياک طلاب صو ت منداگل اين رو طلب  ا گه صو ت مدت
طارر و وتاه  ن  ا ر  گايد گدش از مبلاغ اسامي گاشاد  مي -علي الداعده  -ريهر   ا گه قدمت تواعدي که 

ا،د و طارعدن ،سابت سددهسان  رو رين تقد  ياعنه ر  مداگل هم گه عروش  پررازر. گدينتا يخ سر سدد مي
 کااد.گه تقصدل ر  مد  گا ا زش مشخ  ر   ياد  مشخ   اطمداان حاصل مي

اطال گايان عملداات  ،   وايت شريف ،باو گراساس  است و« گد  رين ر  مداگل رين»اين ميامله 
گاه ياكه طرعدن (. مهر ا183  ص 6ج  و گاا الديون و أحكامها 81  18۹  ص 6ج   1۴۰7طوس،  است )

اراماه « پتصاقدح ساوا»عروش ريون طور ر  تا يخ سر سدد تيهد ،ماياد. )گقث از اين ايده  ا ر  قسمت 
 طواهدم رار(.

 هاي متفاوتالگوي دوم: خريد و فروش دو نوع ارز در سررسيد

هاا اعماال را   ميرعاي شاده اسات و از ساو  گا،ک،وع ريهر  از ميامالت سواپ  که ر  اماو  گا،اک
ز طريادا   و ه اين صو ت است که گه صو ت همزمان گرا  سر سددها  منفااوت رو ،اوع ا گررر  گمي

اگال گررر. ر  اين ،وع از مياملة سواپ ا ز  مدادا  مشخصاي ا ز ر  مدعروطنه و يا عروطنه و طريدا   مي
عروطناه( يا )( طريدا   )يا عروطنه( و همزمان مددا  ا ز طريدا   Spotا ز ريهر  ر  يک مياملة ،دد  )

تر  يک مياملاة گررر. گه عبا ت سارهشده ر  مداگل ا ز قبلي ر  يک مياملة سلف عروطنه )يا طريدا  ( مي
واپ ساسواپ ا ز رو مياملة همزمان ،دد  و سلف گيكس يكديهر است. گااگراين  چاون ر  ياک مياملاة 

ت ،ارخ  يساک ،وساا،ا گرررطريد )عروش( يا عروش )طريد( يک مددا  مشخ  ا ز همزمان ميامله مي
  و ها  مياملاة ،دادا ز وتور ،خواهد راشت  گلكه را ا  هزياه طواهد گور که اين هزياه تفاوت گدن ،رخ

ر ر  هار  گااالتگميامله سلف است که منأثر از اطنالف ،رخ گهر  رو ا ز گوره و ر ياعات کاااد  ا ز گاا ،ارخ 
 ا ساواپ(  از ا ز گاا ،ارخ گهار  گااالتر )هزيااه ميامالت ،دد   تفاوت رو ،رخ گهره گارا  مادت اسانفاره

 ت تداگا،اه (. ممكن است اين سؤال پدش گدايد که چرا گه صو1۴6  ص 138۵  شدد  کاد )پرراطت مي
هاا  اسانفاره شاده گررر؟ تواا اين اشكال گه ،وع مقاسبه و ،رخاز رو مياملة ،دد  و سلف اسنفاره ،مي

گررر؛ گه اين صو ت که اگار مادير ماالي گخواهاد از مي،جام ميامله گرها  ار  مسدر گه رست  و رن هزياه
واپ مياملاة سا رو مياملة مجزا  ،دد  و سلف اسنفاره کاد گايد از رو ،رخ اسنفاره ،مايد  ر حاالي کاه ر 

 ،جام ميامله است.ااش کاهش هزياة کاد که ،ندجهتاها از يک ،رخ منوسط اسنفاره مي
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ر را ر. طالف ا،واع پدشدن  که را ا  رو طرف ميامله گاور  ساه طارف وتاو ر  اين ،وع از سواپ  گر
 سازوکا  اين ،وع سواپ ر  مثال ذيل ،شان راره شده است:

ک مياملاة ر  يا« ا»رال  از گا،ک  22۰۰يو و مبلغ  2۰۰۰گا پرراطت  1/7/۹2ر  تا يخ « الف»مشنر  
ها  ا ز   گايد مدادا  رال  عروطناه سبد را اييحفظ  گرا « ا»کاد. مديران مالي گا،ک ،دد  طريدا   مي

ن يک ،ارخ مياد گا ا،جام يک مياملة سلف رال  گا طرف سوم گا« ا»شده  ا گرگررا،اد. اين مدصور  ا گا،ک 
هاا  ميادن و گاه کاد. مجموعة اين ميامله طي يک سلسله مقاسبات گا ،رخر،بال مي ۹2 /1/1۰گا سر سدد 

ل از عاروش ضمن گه رست  و رن ساور حاصا« ا»  اين ميامله  گا،ک پريرر. رصو ت يكجا صو ت مي
 کاد.رال   گا ا،جام طريد سلف  ا ز طور  ا از  يسک تيددر ا زش رال  مقاعيت مي

توا،اد مماوعدات  ،كه از رو مياملاة مجااز تشاكدل شاده اسات  ،ميسبب گه الهو  روم ل فقهي:يتحل
ا  مجااز اسات. ور کاه مياملاة  تاي ا ز مياملاهگما اين قضده ها  عرضکه از پدششرعي راشنه گاشد؛ چرا

گو،اه ل ساات  هرگاا گر مبااا  اها  ه گفنه شدچچاان ه است. البن صقدحمياملة ،دد  ا ز ،دز از ،ير عدهي 
 و  ر  اسانفاره از (. ازايان323  ص2    ج1۴1۹  و ريهاران تزير،مياملة  تي يا سلف ا ز مررور است )

 رارها   تي گا مشكل مواته است.همچادن عدور اطندا  ميامله و قرا چادن عدور  و 

 الگوي سوم: استفاده از مزيت نسبي در معامالت سواپ ارز

راهم عاگاهي شرايط رو گاهاه ر  مدايسه گاا يكاديهر موتباات اسانفاره از ياک ساواپ ا ز  ساور و   ا 
ل گاازا  ا ز  رال  و ياو و  را ا  شارايط ذيار  رو « ا»و « الاف»ت سازر. ر  ،ير گهدريد که رو شرکمي

 گاشاد:
 : مزيت نسبي در معامالت سواپ1جدول 

AUD     USD بنگاه)پول ملي( ميزان وام 
 الف)دالر(     AUDميليون 2۰ 5 12.6
 ب)يورو( USDميليون 12 7 13

 7 و ۵ر ياعت وام کااد گاياد گاه ترتداب  (USD) اگر گه رال   مريكا« ا»و « الف»ها   و   گاهاهگدين
ر صاد  13و 12.6( وام ر ياعت کاااد گاه ترتداب AUD) رال  اسنرالدا ر صد گهره پرراطت ،ماياد  و اگر گه

 ،ماياد.گهره پرراطت مي
ر صاد اسات  ۴/۰گراگر  AUDو ر  گازا   2گراگر  USDرهد که اطنالف گهره ر  گازا  ،شان مي 1 تدول

گاه  -که هار کادام « ا»و « الف»ها  گررر. شرکتگران سواپ واق  مير مو ر توته مياملهو اين ،كنه زيا
ساان  کاااد. گدينمي AUDو  USDاحنداج را ،د اقدام گه ر ياعت وام گا ا زها   USDو  AUDگه  -ترتدب 
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ايان  ر صد ساور پرراطات ،ماياد. ر  13گايد « ا»ر صد سور پرراطت کاد و شرکت  ۵گايد « الف»گاهاه 
حال  موقيدت گرا  سواپ ا ز عراهم است که  و،د  ن ر  ،مورا  ذيل گا قرا رارن ياک واساط ماالي ،شاان 

 (.Hall, 2006, p. 165راره شده است: )
 : سازوكار معامالت سواپ بر اساس مزيت نسبي3نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

طو  گاه  ز  االهاو هادف از ساواپ ار  اين الهو  تيويض همزمان اصل وام وتور را ر  اما  يا اياكه ايان 
ها گاه هاا  هار ياک از شارکتکاد يا طدر  مقل گقث است؛ چرا که ر  تريان پرراطت و ره ميکامل گر

  ها  مرگو   ا گايد گه صو ت سالدا،ه و از هر رو ،رخ پرراطات کاااد  ر  ،ندجاه تاا حادعلت  ،كه گهره
 طرر تيددر ،رخ گراگر  وتور را ر.

ل گاورن  قاگا گه واسره  گو اين الهو از سواپ که تلفددي از سواپ ،رخ گهره و ا ز است   ل فقهي:يتحل
 هاا  وام رهاادهها  گهره از تا،ب طرعدن گه گا،کت؛ زيرا اساسا  پرراطت،دسر  ،يام مالي اسالمي اسنفاره 
ر  صاو ت و  .رعي ،باوره  قارض  گاو  اساتها تاگ  عدور شها  وام گه گاهاهپرراطت گر،دست. ا مجاز

گدر،ده امضاا کارره اسات و ا   ا گا واموام رهاده مياملهگو،ه است که اسنفاره از عدور شرعي  وضيدت اين
 اشد.گاعرا  وام گه ريهر  وتهي ،دا ر  مهر اياكه ح  توکدل گه ريهر   ا گه وام گدر،ده راره 

 هاي تصحيح قرارداد سواپ ارزروش

ت  ا پريرر  عمد  گقث تصقدح ايان مياامالالهو  اول صو ت مي سنفاره ازگا اکه سواپ ا ز غالبا   از  ،جا
گدر  ميامالت سواپ  چادين شدو  قاگال ا،رباا  کا مايو  تصقدح و گهرهدم. گهگر  و  اين الهو ا،جام مي

 يدم:،ماها  ا گه ترتدب پدچددگي  وش  از ساره گه پدچدده گدان ميگا موازين اسالمي وتور را ر. اين شدوه
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 شيوة اول: سواپ اسالمي

يدول و مشاروع  طارعدن م ن است که گدون راشنن مباايي  که گفنه شد   چااناشكال اساسي ر  سواپ ا ز
هاا  يكاي از  اهکاااد. ر  زما،ي طاص  ر   ياده اصل وته مياوضه شده و گهر   ن  ا گا هام مياوضاه مي

. گارا  (Obaidullah, 199۹مياملاه اسات )گهاره  حارف گا موازين شارع  اين ميامله گرا  ا،ربا  پدشاهار 
رال  گاه طارف مداگال  1۰۰۰گدريم که يكي از طارعدن مثال  وضيدت روطرف  ا گه اين صو ت ر  ،ير مي

رهد. سپس طرعدن پس از مادت از  وپده گه طرف ريهر قرض مي 2۰۰۰۰رهد و طرف ريهر ،دز قرض مي
رهااد )هماان(. ايان  وش گاا وتاور  ت عكاس ا،جاام ميا  همدن عملدات  ا گاه صاوپدش تيددن شده

داز گاهااه گارا  پوشاش  يساک را اياي ، -کم رست –ترين  وش از شبهة  گاست  ولي اش  پا سارگي
 کاد.ا ز   ا عراهم ،مي

 شيوة دوم: عقد الوعد

 ن گررر:توا،د عاوا( ميروف شده است  گه رو صو ت ميRazali, 2012« )عدد الوعد»اين شدوه  که گه 
دا  اول  شار  گر  ضمن مياملة  .شورصو ت اول: ر  يک مياملة گد  ،دد  ا ز گدن رو طرف مبارله مي

ر شو،د که ر  تا يخ سر سدد  مددا  ميداي ا ز  ا گه قدمت مشخصي از يكاديهکه طرعدن منيهد مي شورمي
دادا  مخ ميداي ر   يااده    تا يگرر،د که رطريد و عروش ،ماياد. ر  ،ندجه اين عملدات  طرعدن مرمئن مي

 را ،د.  يز  شد  طور  ر  اطندا مشخصي ا ز گرا  مداصد گر،امه
 :مسنلزم تقد  امو  زير استتراگ  اين ميامله گا موازين شرع 

 ميامله  گو  ،باشد. -

 ميامله غر   ،باشد. -

 ميامله اکل مال گالباطل ،باشد. -

 ماهي عاه شا ع ،باشد. -

 ر.مسدر ا،جام ميامله  ا گه سمت هدعي غدر شرعي ماقرف ،ساز شر  وض  شده -

 1۰مالت و تواعداات )ماار ه ر  مياا تتوان گاا گر اصال صاقپس از اطمداان از  عايت اين شرو   مي
 ر.را  گازا ها  اسالمي ر  ن ها  حكم گه تواز اسنفاره ازلزوم  ن اصلقا،ون مد،ي( و 

هايي گارا  سااطت مياامالت ترکدباي گداان دا،ده  مقادوريت( ،دز ر  يک گAAOIFIمؤسسه اسالمي )
 ،موره است؛ از تمله اياكه:

 اوع گرر،د.عدور ترکدبي ،بايد مان  گه عدد  مم -
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 بايد گه عاوان يک ترعاد گرا  ا،جام  گا گاشد.،ترکدب قرا رارها  -

 (.Dusuki, 2009عدور ترکدبي ،بايد گا هم تااقض راشنه گاشاد )

 کااال  پاريرر کاه روکه  گا  مياملي ر  تايي صاو ت ميهدد وته   گو  ،دست؛ چراعدد الوعد گه 
ساناد و ،د همجااس کاالها  مبارله شدهرار و سند شو،د. ر  مياملة مقل گقث   گا مدارير منفاوتهمجاس 
 رهاد که ر  تاا يخ سر سادد گراگار که کا شااسان چادن تشخد  مي؛ چراگاشاد،مي ،دز منفاضلدن مصدا 

 رو ا ز گا ا،د  اطنالف گراگر  ،رخ مو ر تواع  است. پس شبهة  گا وتور ،دا ر.
ه ميااا  گا« غار   گاورن». ر  اصارالح عدهاي   سد،دز ر ست گه ،ير ،ميعدد الوعد  غر   را،سنن

شانه گاشاد؛ است؛ يياي صفت گرا  امر  است که ر  وتور يا عدمش ترريد وتور را« مسنو  الياقبه گورن»
دا  است. اما گ که علت حرمت  ن ترريد  گورن ر  مد حاصل از  ن گدان شده« مدسر»د قما  يا همان گه ما،ا

  تااگيدالرحمان  عباتهل گه يكي از ا کان عدد گد   ر   ن ترريد وتور را ر )سبب گه غر   گديي است که
ماثمن و  وصف ثمان و(. اين ترريد ممكن است ر  يكي از موا ر ميدور علده يا طور عدد و يا ۹ ص  3 ج

 ر ياک موتابگه قد  و اتل و يا وتور و يا عدم ثمن و مثمن ر  زمان تيهد و سر سدد گاشد. ترريد ر  ه
 د الوعد صار  ،دست.کدام ر گا   عدغر   شدن ميامله طواهد گرريد که هدد

ا گاچون مياملاه  توان گفت:ر  ،ير گهدريم مي«  يسک» مياملة را ا   ا گه مياا « غر  »اما اگر مياملة 
پريرر و عرض گر  ن است که کا شااس گا  عايت توا،ب امار  قدمات عارلاه  ا ،ير کا شااس صو ت مي

 (.1۰۰ ص  1388مقد  رامار  ) استا  گيدد ملهکاد  حكم گه غر   گورن چادن ميااعالم مي
ي و هام ،ها گاطل گورن ،دز مررور است؛ چارا کاه هام  ضاايت طارعدن وتاور را ره اکل مال گشبهة 

 مسندلي گه موضوعات ميامله تيل  ،هرعنه است.
يه و اين است که طب   وايني  کاه هام شاد ميامله اشا ه راشنه گاشد ا  که امكان را ر گه اينعمده ،هي

ا،اد مله گا يک شر  ،هي عرمورهاز رو ميامله ر  يک ميامله يا يک ميا ا،د  پدامبرهم اهل سات عاوان کرره
ايان  گر (1۰۰۵  ح 23۰  ص7  ج 1۴۰7طوس،   ؛1231  ح 18  کناا البدوع  گاا 3 ج   1۴۰3 ترمر، )

اسات   مياملة مقل گقث ،دز چون منشكل از يک مياملة ،دد  و يک تيهد ميامله و يا ياک شار  اساس 
 توا،د گاطل گاشد.مي

کاه قارا  رارن قرا  را ر؛ چرار  غايت اتمال  مزگو   وايت گو،ه پاسخ رار کهتوان ايناشكال گاال  ا مي
شرو  ر  ميامالت از امو   است که ،زر شديه مجاز است و حني اهل تسان ،دز  که تا حد  )گار اسااس 

ا،اد. پاس ر  حدددات  ( گا تواز اشنرا  ر  ميامالت مشكل را ،د اين امار  ا پريرعنههمدن  وايت ،بو 
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ايو  اين است که ترکدب ميامالت يا اشنرا  شارطي توان اين  وايت  ا گه اين صو ت توتده کرر که ممي
 (.17۰ ص  2   ج1382شاهرور   ر  ميامالت  ،بايد ماجر گه هدعي غدر مشروع گررر )

مااساب  اما شر  وض  شده ر  عدد گد  اول و اسنفاره از اگزا  قاعد  شارو  ر  تهات طراحاي اگازا 
 است. زيرة مسئل چادگرا  ،دل گه اهداف سواپ ا ز  مبناي گر حل 

 .ساتااشنرا  چادن امار  ر  مياملاة گدا  مشاروع  مرتبط گه مشروعدت يا عدم مشروعدتاول مسئلة 
   گااا گار قاعاد ؟ از ،ير عده شديهرا،ستتزو شرو  صقدح  توانشر  مزگو   ا مي  يا سؤال اين است که

 طاالف  ن ثاگات( اشنرا  هر امر  صقدح است  مهار اياكاه 222ص   7ج   1۴12عامل،  شرو  )حر 
و،د ر   يااده ش(. حال ر  مياملة مزگو    يا اين شر   که طرعدن منيهد 2۰۵ ص  1388مقد  رامار  گررر )

غدار مشاروع  ا،جام رهااد  -قاظ صو    گري گه مياملة اصلي هم ،داشنه گاشدلکه شايد از  -ميامله ا   ا
گداان  ،هاا  ه ،ندجاةگرعنه اسات کا ها  مفصلي صو تاست؟ ر  گاا اياكه چه شروطي ،اعر ،دست گقث
توان ،سبت گه ،اعر گورن يا ،باورن شار  ماو ر ،يار ها  ميمالکاتي است که گا تراگ  شر  مو ر ،ير گا  ن

 (.۹7 - 7۹  ص 138۰شهدد   اظها  ،ير ،مور )
  تاها اشكالي که ممكن است گه ذهن طرو  کاد  ن است کاه ايان شار  از مسانثادات قاعاد  شارو

 يطشار و ياا گررر که ر  حدددت  اين ميامله ماجر گه  گاا شاده  که اين شبهه ر  ذهن ايجار ميگاشد؛ چرا
 کادام ر گاا   گا يا قرضي است و يا مياوضي کاه هدد اين اشكال صقدح ،دست  زيراگرا  عرا  از  گاست. 

يااده  ر  صو ت شر   تيهد گار ياک گدا  کاامال  مساندل  زيراد؛ کاميگد  تيهد شد  مقل گقث صد  ،
 است.

هه  ر   ر  ايان شاب .دمگادا،گد  کالي گه کاالي  ا   ا ن است که چادن مياملهاين الهو  ر  مو رروم شبهة 
 ر  تاا يخ   ،ه اياكاهاست تيهد گه ا،جام يک گد  ر  تا يخ سر سدد  شده ر  سواپ مررحگايد گفت: شر  

ددات  ر  حد .سر سدد موکول شده گاشادعدد  طريد و عروشي صو ت پريرعنه و تقويل عوضدن گه تا يخ 
 هدد رياي منقد  ،شده است که گخواهد مياوضه گررر.

 -حابلاي  غدار از مارهب -اما از ،ير عده اهل سات  مسئله کمي گا مشكل  وگروست؛ چراکاه ايشاان 
ا  را،اد کاه مدنضاشنرا  شاروطي  ا مجااز ميا تاهاعده حافي  .را،ادگو،ه اشنرا  ،مياصل  ا گر تواز هر

عداه  .را،اديعده شاعيي شرو  سازگا  گا مدنضا  عدد  ا  که را ا  مافيت گاشاد  تاايز م .طور عدد گاشد
  م1۹88سااهو    پاريرر )را ا  مافيت ميداول  ا مي کاد  شرو  عرعيتر ،هاه ميمالكي  که کمي وسد 

 مباا  هر کدام گه صو ت مجازا،سبت گه تيهد مرکو   گايد طب    و  پريرش اشنرا (. ازاين11۰   ص3 ج
 گر سي گررر.
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الازام  و    يا عمال گاه  ن گاشد اشنرا  صقدح  اگر .است لزوم يا عدم لزوم عمل گه شر مسئله ريهر 
اسات   است؟ شايد ر  گدو امر  گه ،ير گرسد شر  صو ت گرعنه از  ن ،ير که شر  ر  ضامن عداد الزم

ده  کاد اين اسات کاه تيهاد گاه ياک گدا  ر   يااهن ايجار شبهه ميا  که ر  ذگاشد. اما ،كنهمي الوعاءالزم
 ياناتوان حكم گه اگنادايي گاورن شار  رار. مسندل از گد  ر  تا يخ عدد قرا رار است و گه همدن سبب  مي

 ( و مرحاوم1۰ ص   1۴1۹اصافها،،  )کمپاا،ي  اصافها،يگر ،ير عدهاايي همچاون مرحاوم  يبام اشكال
بااا  اسات کاه ر  تشاخد  شار  اگنادايي  م (2۵6  ص 3  ج1۴1۹،  گجااو ر) سددحسن گجاو ر 
 دارغمشار  مزگاو  علا،د. طب  اين مباا  اگر گدن شر  و عدد اصلي ا تباطي ،باشاد  ماهو   ا اطندا  ،موره

گاه  قاايالن يار،اما گر اسااس  .اياكه ر  عدد ذکر شده گاشد  مصدا  شر  اگندايي گوره و الزم الوعاء ،دست
طمداا،    ( و مرحاوم اماام )موساو۵۹  ص ۵ج   1۴1۵رزعاول،  ) ا،صاا  لي  مثل مرحاوم مباا  شك
ساندالل گااا گار ا. اين استواتب الوعاء   شر  ضمن عدد گه عاوان مزگو   شر   (1۰3  ص 2   ج1۴22
طااهر،  عرضمان ر  تبيدت از حكم مشهو  گور که ر  اياجا  عدم لزوم عمل گه شر  اگنادايي اسات )پدش
رهااد قارا  مي (. عدهايي هسناد که شرو  اگندايي  ا ،دز تقت شامول قاعاد  شارو 8۹  ص2   ج1۴18

ا يخ سر سادد تا(. که ،ندجة  ن الزم الوعاء گورن شر  تيهد گه ا،جام گدا  ر  18۹  ص 1388مقد  رامار  )
 عدد سواپ است.

 و  اسات کاه الازام« گد  اليداه» مصدا ده توان گفت: ميامله طراحي شاشكال ريهر  ن است که  يا مي
 عاه تبديل ،مايد؟ا  ماهيگورن شر  ر   ن  ميامله  ا گه ميامله

گاثمن  سلعةةًأن يشانر  »کاااد: تيرياف مي گو،اه ا اين« گدا  اليدااه» ر  موسوعة طور  طوئيمرحوم 
ر   ا  طوا،سا(. مرحاوم 8۹  ص23   ج1۴18طاوي،  )موسو  « مؤت ل  ثم  يبديها گدون ذلک الثمن ،ددا 

واج پدادا را،اد که گه صو ت عرعي ر  گدن مررم گرا  تخل   از  گا  گد  اليداه  ا  ن چدز  مي منية الطالب
 ي  اول گاهکرره و  ن گه اين صو ت است که کااليي  ا گا ثمن موت ل گخرر و ساپس هماان کااال  ا گاه گاا

 ،داز سددحسان گجااو ر (. 1۵۰  ص2  ج 1373،ائدا،  صو ت ،دد  و گه قدمت کمنر گفروشد )غرو  
 (.21۰  ص ۴   ج 1۴1۹رهاد )موسو  گجاو ر،    همدن تيريف  ا ا ائه ميالقواعد الفقهيهر  

  گاه ايان هموسووع  الفتواوي المعوامالت الماليو ا ر  کنااا « گد  اليداه»،دز  علي تميهاز اهل سات  
طارر و گياد هماان الرمه مي ن گه صو ت عيکااليي  ا گه صد توما  رهد که زيد از عمرصو ت توضدح مي

 (.77۹ص  7ج   1۴3۰علي تميه  عروشد )کاال  ا گه طور عروشاده گه قدمت ،ور تومان ،ددا  مي
تايز است يا طدر  ،درة اتفا  عدها  طاصه اين است که اگر شار  کاااد کاه « گد  اليداه»ر  گاا اياكه 

ا  اسات کاه ر  ساواپ ا ز (. و اين الزامي گورن ،كنههماناست )مياملة روم الزامي گاشد  اين ميامله گاطل 
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توان ارعا ،مور که مشهو  عدها  شديه حكم گاه گراالن ،مايد. اما از ،ير عده شديه  ،مي،دشي اساسي ايفا مي
عل اماه و  شدخ طوسايو  شدخ مفددگد  اليداه  حني ر  صو ت اشنرا  گد  ريهر راره گاشاد. عدهايي همچون 

ا   حني ر  صاو ت اشانرا  توته گه اطال  حكمشان ر  اين گاا  حكم گه صقت چاداي ميامله گا حلي
حكام گاه تاواز ر  صاو ت عادم  مقدا  طاوئيو صاحب تواهر و  شدخ ا،صا  ا،د. اما ر  مداگل  راره

 (.13۹1ا،د )،يرپو  و ريهران  اشنرا  راره
مياملة ،ساده  املة ،دد و يکوال   ر  گد  اليداه يک ميکه ااما ر  حدددت  اين ميامله گد  اليداه ،دست؛ چرا

ساواپ  ا،داا   ر ثرا يم  ر  حالي که ر  سواپ ا ز  يک گد  ،دد  و يک تيهد گه گد  ،دد  ر   ياده را يام. 
  گا عوضدن ر  مياملة روم ر  تا يخ سر سادد منفااوت از ،ير مددا -کمرست –ا ز  عوضدن ر  مياملة اول 

ه گااي  د  اول گاهمان مب ر  گد  اليداه وايات و هم تيا يف گدان کااده اين مرلب هسناد کهاست  يياي هم  
گررر  ر  حالي که ر  عدد الوعد  هم ثمن و ماثمن ر  مياملاة روم گاا ثمان و ماثمن مياملاة اول مياول گر

پاريرر. اماا مي و تتفاوت را ،د. اطنالف ريهر اين است که ر  گد  اليداه  مياملة اول گرا  ميامله روم صا
 و  توا،اد گاشاد. ازايانپريرر هر رو عدد مد  ،ير طارعدن مير  عدد الوعد  که گه مايو  سواپ صو ت مي

 ليداه را،ست.اتوان مياملة طراحي شده  ا يک گد  ،مي
صو ت روم حالني است که يک عدد و ياک تيهاد گاه صاو ت مجاز ا هادف ساواپ ا ز  ا مقد ا  

پريرر و گاه صاو ت تداگا،اه   ت که يک عدد گد  ر  تا يخ عدد قرا رار صو ت ميساز،د؛ گه اين صومي
 گررر.ياملة گديي ر  تا يخ سر سدد امضا ميا  گرا  ا،جام م،امهگدن طرعدن تيهد

و ت ياک صر  اين حالت ،دز اطنالف مباايي وتور را ر. گرطي گا توته گه اياكه تيهد مو ر ،ير 
گدارر  ر  حدددات  ياک ،اوع الازام و النازام يک از عدور قارا  ،ميهدد عدد  ا ،دا ر و تقت مفهوم

(. ر  17۰  ص1388مقدا  راماار  را،ااد )ل گاه  ن  ا الازام  و  ،ميشما   مده است و عماگندايي گه
ال گار ررهاد. اسناار اين گروه گه  يات مداگل  گرطي ريهر اصل ر  تيهدات و عدور  ا گر لزوم قرا  مي

ه عمل گه ک( و همچادن قاعد  شرو  1۵8ص   ۵  ج تاگيي  ئطباطباگه مرل  عدور است )لزوم وعا  
ضايي را،د و طب  ،ير مشهو  عدها  حكم اين قاعده ،دز از ،وع حكم وهر الزام و النزامي  ا واتب مي

يان رهاد اين است کاه ا و  عمل گه  ن الزامي است. مؤيد ريهر  که ر  اين گاا ا ائه مياست. ازاين
شو،د و اين امر موتب تيهد رو طرعه است و هر رو طرف منيهد گه ا،جام يک عيل ر  تايخ ميدن مي

و  قارا رار و الزاماي گاورن  ن  ا اسانابا  ،ماور« عهد مؤکد»گررر که گنوان  ن  ا ر  تقت مفهوم مي
ه تاايز ا  و ر  ،ندج و   اشكال گرطي عدها گر شر  اگندايي  که گا قداس گه عهد و ،ر   ن  ا مجا،گدين
 (.123  ص 2    ج1373،ائدا،  را،اد  وا ر ،دست )غرو  مي
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مجااز  «وعد  رو طرعاه گاه طرياد و عاروش»و يا همان « مواعده»طب  عناوا  مجام  عدهي اهل سات  
الات  حو يا اگر مجاز است تاها گرا  تقد  مصالح عموم تاميه است کاه ر  ايان  (Razali, 2012) ،دست

ياو  از نما  گايد گه عهد طور عمل ،موره  ر  صو ت طلاف وعاده  ضار  تباران کاااد. البناه ماطرعدن ح
گو،ه قرا رارها مباح است  اطنالعي ،دسات. البناه گرطاي از  و  ،بورن است  وگر،ه ر  اياكه اينالزام« تواز»

« مراگقاه»مالتي همچاون ا ر  مياا  گرا  تقد   گا،د که اگر اين عدد وسدلهعدها  اهل سات گر اين عددده
 (.همانگاشد قريا  مشمول حدل  گا شده و غدر تايز است )

 ،د؛ چراکه شارو  اگنادايي طبا توان اگندايي طواگو،ه شرو   ا ،مي سد که ايناما گه ،ير مي
ر هر رو ،ير  شروطي مافصل از عدد هسناد کاه ر  عوضادن تاأثدر  ،دا ،اد و ،اه عداد ميل ا  گا

ر سازر. اما ر  موضوع سواپ  هر رو مياوضة اولده و ،هايي گه ،قاو تياد ددد ميهاست تا  ن  ا م ن
يامله مگو،ه ميامالت گر اقدام گر هر رو مرلوا  مد  ،ير منياملدن هسناد و ر  مجموع  ا اره ر  اين

 توان رو ميامله  ا گدون تأثدر گر يكديهر را،ست. مؤيد ريهر اين مرلب  ن است کهاست. پس ،مي
 يخ عداد ،رطي است که گر مددا  ا زها  تاگراساس    ا زها  ميامله شده ر  تا يخ سر سدد مددا

 گررر.اعمال مي
گو،ه تيريف کرر: عدد گدياي اسات توان اينا ز  ا مي  و   طب  عده شديه  مياملة سواپنگدي

يک عدد  منشكل ازاست. گه گدان ريهر  عدد سواپ که ر   ن تيهد گه گد  منداگل رو ا ز شر  شده 
از  وم مزگو  عدد سواپ گه مفه  ي که ا ئه شدهگا توته گه مباحث. گد  و يک تيهد گه ا،جام گد  است

 .گاشدصقدح مي ،ير عده شديه

 شيوة سوم: استفاده از اختيارات ارزي

طنداا  ا اراگار اتارا  قارا ر .گارررر  اين شدوه  از يک مياملة ،دد  و رو مياملة اطندا  ا ز  اسانفاره مي
لاه گاه ايان صاو ت ميام ا صقدح گدا،دم   (1387  گها و،د  و ،داميصوميميامله گا اسنفاره از عدد صلح )

قارا رار  و است گد    قرا رارگررر. قرا رار اولقاگل طراحي است که ر  تا يخ قرا رار  سه قرا رار مايدد مي
 .گاشدمي از رو ا ز منفاوت گا ،رخ و مددا  مشخصي ميامله رو اطندا  ،دز  روم وسوم
ا ر کاه ر. اما اين اشاكال وتاور اشكال تايز گورن ميامله از يک طرف مررح ،مي شور ت حالر  اين 

مادت هساناد. ها گلادساواپ ولاي ا،د؛مدت طراحاي شادهکوتاهاطندا ات ا ز  ميامالتي هسناد که گرا  
گاه  ا  است که ميامالت اطندا  ا ز  گه ر،بال را ،د که البناه شاايد گناوان گفات: چاوناشكال ريهر هزياه
 گررر.تهاتر مي  صو ت منداگل است
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 1شيوة چهارم: سواپ بر مبناي تورُّق

ز ار ساومي غدار همان گد  اليداه است که ر   ن  تاس طريدا   شاده گاه صاو ت ،ساده گاه عار« تو  »
 ،كه تاو   گادن گادش از سبب گه  و (. ازاين162ص  يوسفکمال مقمد شور )عروشاد  اولي عروطنه مي
 پريرر  گد  اليداه ،خواهد گور.رو طرف صو ت مي

ر  ساال  ميروف اساتICCS(Islamic Cross Currency Swap )اسنفاره از اين  وش  که گه اطنصا  گه 
 (.Kunhibava Sherin, 2010ز  اترا گرريد )مال CIMBر  گا،ک  2۰۰۴

ICCS هايي مايم گدن طرعدن گا رو ا ز منفااوت صاو ت يک تواع  رو طرعه است که طي  ن  پرراطت
 ا ثاگت گاشد.يها  شااو  و ،رخگراساس  توا،دها  مرکو  ميپريرر که پرراطتمي

  رمسئله ،رخ سورها  ا گاه صاو ت ثاگات  تر شدنرهدم. گرا  سارهاين الهو  ا گا ذکر مثالي توضدح مي
مدلداون رال  وتاه ،داد  1۰کادم يكي از مشانريان گا،اک را ا  گدريم. گه اين صو ت که عرض مي،ير مي

رهاد کاه ال ميمدلدون  ياهدت مالز  گرا  ا،جام تيهدات طور احنداج را ر و احنم 3۴است. همچادن او گه 
  و  اقدام گه يک عملداات ساواپ گااا ز  و  کاهش ياگد. ازاينتا زمان سر سدد تيهداتش  ا زش را ايي 

رهاد. راگقة تسهدالت و ياا تاو ق   ا،جاام ميمگراساس  کاد و گا،ک ،دز اين عملدات  ايک گا،ک اسالمي مي
 شكل کا  گه صو ت ،مورا  ذيل ،مايش راره شده است:

 : مرحل  اول سواپ براساس مرابح  تسهيالت4نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

را  ريهار شنر  گا وساطت گا،ک عامل  کااليي  ا  که ميموال  طال يا ،دره و ياا هار کااال  ا زشم
کاد. مشنر  همان کاال  ا گه طور گا،ک گه قدمات مدلدون رال  طريدا   مي 1۰است  ،ددا  گه قدمت 

« A»مدلداون رال  گاه  1۰گا،اک کااال  ا ،دادا  گاه  عروشاد.سااله ميمدلدون رال  گه صاو ت يک 11
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ر  مرحلة روم عملدات   و،اد کاا  گاه  کاد.عروشد. سپس وته ر ياعني  ا گه  ياهدت تبديل ميمي
کاد. گا،ک مدلدون  ياهدت طريدا   مي 3۴گه قدمت  Aصو ت ذيل است: گا،ک روگا ه تاس  ا از 

« B»عروشد. مشنر  تااس  ا گاه ن  ياهدت ميمدلدو 36.۵ساله تاس  ا گه مشنر  گه صو ت يک
 عروشد.مدلدون  ياهدت مالز  مي 3۴،ددا  

گاررر کاه هماان اگر گه  و،د کا  و ميامالت ،دد و ،سدة گدن اطاراف مياملاه توتاه شاور  وشان مي
 ترااگ  گاا عملدات و همان ،ناي  حاصل از سواپ ميمولي گا کمي پدچددگي گدشنر  که صارعا  گارا  ايجاار

مدلداون  3۴گال مدلدون رال  ر  تا يخ مياملة ساواپ ر  مدا 1۰يت اسالمي گوره  ا،جام شده است؛ يياي شري
مداگال  مدلداون  ياهدات از طارف مشانر  ر  ۵/36 ياهدت مياوضه گشنه و ر  مداگل  ر  تا يخ سر سدد 

لاي ورضي گدان شد  گررر. گايد منرکر شويم که هرچاد ا قام واعدار گه صو ت عمدلدون رال  مياوضه مي11
 هاست.،داز گاهاهگراساس  تمام اين ا قام را ا  مبا،ي مقاسباتي رقد  و

 
 : مرحل  دوم سواپ براساس مرابح  تسهيالت5نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گررر  اين شدوه از تيدار  قرا رارها  طريد و عروش گه صو ت تيهد  تشكدل شاده که مالحيه ميچاان
عروشاد روگاا ه  ن  ا گاا مي« A»ل  وقني گا،ک تاس  ا گاه ر  مرحلة او -مثال   -است؛ گه اين صو ت که 

گو،اه حاال  ياا اين«. B»کاد  وگه همدن ماوال  گدن مشنر  و طريدا   مي« A»يک قدمت منفاوت از طور 
 يا طدر؟ کااد صقدح استقرا رارها که ر  ضمن يک عدد گد   شر  طريدا   مي

ن گااز هام ايا حال البد  تايز ،دست و اگر قصدشان اين گاشد ولي قصد ،كاادر  عده شديه  شر  اگنداع 
 (.228  ص1382  زاره طراسا،يواعظاقدام مكروه است )
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ااد هرچ م شد.از ،ير عده اهل سات  اگر ميامله  ا تقت ضاگرة مراگقه گداو يم  گا مشكل مواته طواهد
هاا از ،يار  و است  اما از ريدگاه ريهر ماراهب  تالزاماز ،ير عده مالكي  از ،ير حدوقي و اطالقي  ا مراگقه

  شارايط زيار گر اين اساس  اگر مراگقه ،دز تقد  ياگد(. 77ص  1  ج 1۴18اشدر  است )  و اطالقي الزام
 :گايد  عايت شور

 د.رعدن )گا،ک و کا گزا ( را ا  اطندا  و  زار  کامل گرا  اتمام يا گه هم زرن قرا  رار گاشاط -

 ه تيويض کاد.گتوا،د ريهر   ا ملزم د يک از طرعدن ،ميهد -

رر  ن ا،ک )ر  مراگقه  و طرعدن ر  ميامله سواپ( ،بايد پدش از اياكه سليه ر  اطندا  و  قارا  گهداگ -
  ا گفروشد.

ن  ا ديه گايد گه اين صو ت گاشد که ايان ساليه  ا گارا  طاور گخرياد و مان  غبات را م کاه  ص -
 .من موتل و گا سور گخرمثگخرم و زما،ي که  ن  ا طريديد چه گسا که  ن  ا از شما گه را  از شما مدت

تاو     شديه گا توته گه  وايات و همچادن گا اسنفاره از قداس اولويت حكم گه صق ت مقددان
عروش کااال  گه اين صو ت است که زما،ي که« قداس اولويت(. »13۹1)،يرپو  و ريهران   رهادمي
ر روم گه طري  اولي  عروش  ن گه ،ف  عروشاد  اول گا قدمت کمنر گه صو ت ،دد  صقدح استگه 

 ،دز صقدح طواهد گور.

 گيرينتيجه

هاا  يييكي از اگزا ها  پر کاا گرر ر  گازا هاا  ماالي تهات حفاظ ا زش را اتوان  ا ميسواپ ا ز 
رو   ن  وشاي اسات کاه ر  پر کاا گررترين  ن  پ ا زاسو ها  مخنلفاز مدان شدوه.  و رحساا ا ز  گه

ر  ايان  گدر،اد.ماو ر مياملاه قارا  ماي  کااادا ز منفاوت که ر  تا يخ ميامله از ،ير ،رخ گا هم گراگر  مي
ت ا  ر  طاول مادگاه صاو ت رو ه ن  ا   عالوه گر اصل ا ز مو ر ميامله  گهار هر کدام از طرعدن ميامله 
 . ،مايدو يا ر  پايان رو ه گه صو ت يكجا گه طرف مداگل پرراطت مي ميامله

ز اول مياملاه منياا ف ساواپ ا   گر اساس ،ناي  گر سي عدهي صو ت گرعناه ر  مدالاه  شادو
وم ر  شادواماا واسره مشنمل گورن گر  گا  مشروعدت ،ادا ر. ا ( گه)پرراطت سور گه صو ت رو ه

 رارهاا  توان گا اسنفاره از گرطاي قراا ر  پايان رو ه(  ا مي)پرراطت اصل و سور گه صو ت يكج
فاره پ ا ز گاا اساناسو سواپ ا ز اسالمي ها  شرعي پدشاهار  تصقدح ،مور. ر  اين  اسنا   وش

دشااهار پ ز تاو   پ ا ز گا اسانفاره ااسو و پ ا ز گا اسنفاره از رو اطندا  ميامله ااز عدد الوعد  سو
 شده است.
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اره قاگلدات اسانف  پااهداف ساومقد  ،ساطنن  وش اول گه طاطر ها  پدشاهار  عو   شاز مدان  و
و  پاپدچددگي ايجار شاده ر  اتارا  عملداات ساو  ،دز مشكل عمد م سوم و چها ر   وش. ا رعملي ،د

 .ر  ،ندجه گاال  عنن هزياه  ن است
  سد. گار اسااسگرا  اترا  سواپ ا ز) وش روم( مااسب گه ،ير مي عدد الوعد ر  مداگل  اسنفاره از 
نداگال ر  مطرياد و عاروش اشانرا  عدم تواز ها  مداله  اشكاالت قاگل طرح گه اين  وش  از تمله ياعنه

ک يا نشاكل ازم و  ،بورن وعده  وا ر ،دست. گر اين اساس  سواپ ا ز اساالمي پدشااهار  و الزام گد  اول 
 .گاشدمي ،دد  مشرو  گه ا،جام طريد و عروش منداگل ر   يادهميامله گد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ______________________________________________________ نوشتپي

1 Dr. Sherin Kunhibava  DERIVATIVES IN ISLAMIC FINANCE. International Shari’ah Research Academy for Islamic 

Finance (ISRA http://www.isra.my/publications/research-paper/research-paper-2010 
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 .گز گداشت شدخ اعيم ا،صا ،
 .مكنبة عد  قم   فقه المصارف و النقود   1۴28 گقرا،،  مقمد ساد 

 را الفكر. مقمد عثمان  گدروت   تقدد  عبدالرحمن سنن الترمذي   1۴۰3اگوعدسي مقمد گن عدسي گن سو ه    ترمر،

  )ع(الفقه على المذاهب األربع  و مذهب أهل البيوت   1۴1۹ ياسر ماازح  -رو،  سدد مقمد غ -تزير،  عبدالرحمن 
 .  را الثدلدنگدروت

 .  مجم  البقوث اإلسالمدةمشهد  نتخب المسائلم -هداي  األم  إلى أحکام األئم     1۴12 حر عامل،  مقمدگن حسن 
 .سالمي ايرانموسسه عالي گا،كدا   ايران گا،ک مرکز  تمهو   ا تهران   الملليبانکداري بين  138۵ مهد    شدد  

 .الماا  ة  مؤسسقم  ،همچ   جامع األحکام الشرعي   تاگي سبزوا ،  سددعبد األعل، 
 .النراث اليرگي  گدروت  را احداء مصادر الحق في فقه االسالمي  م1۹88 ساهو    عبدالرز ا  

 عده اهل گدت)ع(.  قم  ات فقهيهءقرا  1382 شاهرور   سددمقمور 

 .مجدتهران    (تعهدات) 3حقوق مدني   138۰ شهدد   مهد  

 .را،شهاه امام صار )ع( تهران   مجموعه مقاالت()بازارهاي مالي اسالمي   138۵ علي  صالح  گار  
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 .مهالنوزي  و النرترا السالم للرباعه و الاشر و ره قاه  موسوعه الفتاوي المعامالت الماليه   1۴3۰ مقمد  علي تميه 
 .  المكنبة المقمديةتهران  مني  الطالب في حاشي  المکاسب   1373 غرو، ،ائدا،  مدرزامقمدحسدن 
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 .8 – 2 ص
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