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Abstract
The future contract is one of the financial derivative instruments whose value
is determined during the validity period of the contract according to the value
of the underlying asset. Futures are considered temporary contracts. In recent
years, with the development and prosperity of the cryptocurrency market, a new
type of futures contract has become common in the world's major exchanges,
which is perpetual and has no expiration date. Traders in the perpetual futures
market can keep their Long or short position open for as long as they desire by
depositing the required margin and adhering to the funding system. The
transformation of the futures contract's structure from temporary to perpetual,
and from stock markets to exchanges, has revealed the contract's new legal and
financial face. The structure of this contract has been reviewed in this article
while outlining the concept and differences between perpetual futures and other
futures contracts. The validity of this contract is then explored using legal and
jurisprudential standards, and it is concluded that the perpetual future contract
is invalid for a variety of reasons, including uncertainty, usury and formality.
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قرارداد آتی یکی از ابزارهای مشتقۀ مالی است که ارزش آن در مدت اعتبار قرارداد با توجه به ارزش دارایی پایۀ آن
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مقدمه
قرارداد آتی توافقی برای خرید یا فروش یک کاال ،ارز یا ابزار دیگر با قیمت از پیش تعیینشده در زمانی مشخص در آینده است .برخالف بازار
نقد سنتی ،در بازار آتیها ،معامالت فورا تسو یه نمیشوند .دو طرف قراردادی عهدی را مبادله میکنند که موضوع آن تعهد به بیع در آینده است؛
ازاینرو ،بازار آتیها به کاربران اجازه نمیدهد که مستقیما کاال یا دارایی دیجیتال را بخرند یا بفروشند .معاملۀ واقعی داراییها در آینده ،زمانیکه
قرارداد اجرا میشود ،اتفاق میافتد.
قرارداد آتی یکی از ابزارهای مشتقۀ مالی است .در اقتـصاد مـالی ،مـشتقات بـه مجموعه قراردادهایی اطـالق مـیشـود کـه خـصوصیات
مـشترکی دارند و قابـلمعاملـه در بازارهاي بورس و خارج از بورساند ( .)Brown, 1996, p.4علت نامگذاري «ابزارهاي مشتقه» آن است کـه
ارزش آنها از ارزش داراییهاي دیگري (دارایی پایه) مانند اوراق بهـادار ،نـرخ بهـره ،کاالهـاي اساسـی و شاخص اوراق بهادار ناشی میشود.
براي مثال ،ارزش یک قرارداد آتی نفت تابعی از تغییرات قیمـت خود نفت است؛ یعنی با افزایش قیمت نفت ،بهعنوان مال مورد قـرارداد اصـلی،
ارزش ابزارهـاي مشتقه نیز افزایش مییابد و با کاهش قیمت آن ،ارزش و قیمت ابزارهاي مزبور کاهش مییابد .مشتقات قابلمعامله در بورسها
استاندارد شده و مشمول نظارت و مقررات بورسها است و ریسک کمتري نسبتبه مشتقات قابلمعامله در خارج از بورسها دارند1.

قراردادهای آتی ،بهعنوان یکی از مشتقات ،اهداف و کاربردهاي متنوعی دارد .محافظت در برابر نوسانات نامطلوب قیمتها ،امکان
فعالیتهای سوداگرانه براي بهرهمندي از سودهایی که در سرمایهگذاريهاي معمول ممکن نیست ،کشف قیمت ،شفافیت ،دسترسی به اعتبار و
امکان اهرم مالی ازجمله فواید قراردادهای آتی در بازارهاي پیشرفتۀ امروزي است .بـهعالوه ،تسهیل معامالت و جذب منابع جدید ،کنتـرل
نوسـانات شـدید بـازار و تعـادل آن ،امکـان مشارکت گستردۀ سرمایهگذاران با توجه به میزان ریسکپذیري آنان ،تعمیق و افـزایش کـارایی بـازار
سرمایه از مزایاي دیگر قراردادهای آتی است.

قرارداد آتی دارای اقسام مختلفی شامل قرارداد آتی خاص ،2قرارداد آتی یکسان 3و قرارداد آتی دائمی 4است .ماهیت ،ساختار و اعتبار

قراردادهای آتی خاص و یکسان در گذشته مورد پژوهش حقوقی قرار گرفته است 5،ولی درخصوص قرارداد آتی دائمی ،که با توسعۀ بازار ارزهای
دیجیتال رایج شده ،تا کنون بحث مستقلی صورت نپذیرفته است .این نوشتار بر آن است تـا ضـمن تـشریح مفهوم و ساختار قراردادهاي آتی
دائمی ،وجوه تمایز این قرارداد بـا قـرارداد آتـی یکسان را تبیین کند تا بدین وسیله زمینـۀ آشـنایی جامعۀ حقوقی کشور با قرارداد مذکور فراهم
شود .بنابراین ،پژوهش پیشرو شامل تصویري جامع از آتی دائمی ،مفاهیم اساسی ،ساختار و تحلیـل اعتبار حقوقی آن است.

 .1اقسام قراردادهای آتی
قراردادهای آتی عمدتا براي دو منظور بهکار میروند :پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت ،و سودجویی .این قراردادها شامل سه قسم آتی
خاص ،آتی یکسان و آتی دائمی است .قراردادهای آتی در طول زمان و با توجه به نیاز و تمایل بازار ایجاد شده و هریک نسبت به دیگری دارای
وجوه تمایز و معایب و محاسنی است .بهرغم تکامل تدریجی این قراردادها ،هیچیک سبب حذف دیگری نشده است و هریک مشتریان خاص
خود را دارد.

 .1مشتقات رایج عبارتاند از قراردادهاي آتی خاص ،آتی یکسان ،اختیار معامله و معاوضه .به جز این موارد ،انواع مختلف غیررایجی نیز از مشتقات براي تأمین نیازهاي خاص معاملهگران
بهوجود آمده است یا ممکن است بهوجود آید ،مانند آتی دائمی که موضوع این پژوهش است.
2. Forward Contract
3. Future Contract
4. Perpetual Future Contracts
 .5براي آشنایی با قرارداد آتی خاص و یکسان و تفاوتهای این دو قرارداد به مقالۀ نگارنده با عنوان «مفهوم و ماهیت قراردادهای آتی» در فصلنامۀ پژوهشهای حقوقی شمارۀ  20مراجعه شود.
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 .1-1قرارداد آتی خاص
آتی خاص 1قراردادی است که بهموجب آن بر خرید یا فروش مالی معلوم در تاریخ معین در آینده و با قیمت مشخص توافق میشود ( Hull,

 .)2005, p.5به دیگر سخن ،فروشندۀ قرارداد آتی خاص متعهد میشود که موضوع قرارداد اصلی یعنی دارایی پایه را که ممکن است کاال ،ارز
یا اوراق بهادار باشد در سررسید قرارداد تهیه کند و خریدار قرارداد آتی خاص نیز تعهد میکند ثمن معامله را پرداخت و آن را خریداری کند.
طرفی که قرار است دارایی پایه را بخرد موضع خرید و طرفی که قرار است دارایی پایه را بفروشد موضع فروش دارد .قیمت توافقشده در
این قرارداد قیمت توافقی یا قیمت تحو یل نامیده میشود .آتی خاص به علت عرضه در خارج از بورس قراردادی غیراستاندارد است ،یعنی شرایط
و جزئیات آنها بر اساس نیاز و توافق طرفین معامله تعیین میشود (.)Hull, 2012, p.5
قرارداد آتی خاص نخستین و سادهترین ابزار مشتقۀ مالی است که بازار آن قدمتي دیرینه دارد .هدف از ایجاد این بازارها برآوردهساختن
نیازهاي کشاورزان و تجار بوده است .از قدیم ،کشاورزان معامالت آتی را براي پوشش ریسک سقوط قیمت محصوالت بهخصوص در فصل
برداشت استفاده میکردهاند ،زیرا در فصل برداشت با عرضۀ زیاد محصول قیمتها کاهش و در فصول دیگر با کاهش عرضۀ محصول قیمتها
افزایش مییابد .این نوسان قیمت نامطلوب خریداران و فروشندگان را به قرارداهای آتی خاص سوق داده است ،زیرا آتی خاص قیمت فروش یا
خرید یک دارایی در آینده را براي فروشنده و خریدار تثبیت میکند و آنان را از تغییرات نامطلوب قیمتها مصون میدارد .در قراردادهاي آتی
تعهدات ایجادشده براي طرفین متقارن است؛ یعنی براي یک طرف تعهد خرید و براي طرف دیگر تعهد فروش یک دارایی مشخص را با قیمتی
معلوم و در تاریخی مشخص در آینده ایجاد میکند .در قرارداد آتی خاص ،تا تاریخ سررسید ،هیچگونه دارایی یا وجه نقدي میان دو طرف مبادله
نمیشود.
وجود ایرادات عدیده ازجمله فقدان بازار ثانویه ،عدم قابلیت نقدشوندگی و خطر نکول و ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد سبب شد تا

ابزار مالی جدیدی با عنوان «قراردادهای آتی یکسان» 2پا به عرصۀ وجود گذارد.

 .2-1قرارداد آتی یکسان
قرارداد آتی یکسان از نظر تعریف همانند آتی خاص است ولی از نظر ساختار تفاوتهای اساسی با قرارداد آتی خاص دارد .مهمترین وجه
تمایز قرارداد آتی یکسان با آتی خاص در این است که قرارداد آتی یکسان در بورسها معامله میشود ( .)Hudson, 2006, p.44بنابراین در این
قراردادها نیز بر خرید یا فروش مالی معلوم در تاریخ معین در آینده و با قیمت مشخص توافق میشود (.)Hull, 2005, p.4
قرارداد آتی یکسان بهعلت عرضه در بورس از جهات مختلف ضابطهمند و یکنواخت شده 3است .ازاینرو طرفین قرارداد درخصوص مفاد
آن با یکدیگر تبادلنظر نمیکنند ( .)Kamali, 1990, p.6علت یکنواختبودن آتیهای یکسان تسهیل معاملۀ آن در بازارهای بورس و امکان
مبادلۀ آنها با یکدیگر است .همین امر سبب شده است که بازارهای آتی یکسان نسبتبه آتی خاص از رونق بیشتری برخوردار باشد .چنانچه
دارایی پایه کاال باشد ،بورسها شرایط قابلقبول آن را از قبل اعالم میکنند ،بهگونهای که صرفا در چارچوب آن ضوابط معامله انجام میشود.
بنابراین ،دارایی پایه باید از نظر ماهیتّ ،
کمیت ،کیفیت ،تاریخ و محل تحویل یکسان باشد .قیمت قراردادهای آتی تنها موردی است که بدون

 .1واژۀ  Forward Contractبه سه صورت «قرارداد آتي خاص»« ،پیمان آتي» و «قرارداد سلف» ترجمه شده است .شایان ذکر است ،قرارداد مزبور با بیع سلف که آن نیز نوعي خریدوفروش
تأمیني است تفاوت دارد .زیرا در بیع سلف ،مبیع کلي براي تحویل در آینده بهطور قطعي معامله و ثمن آن نیز نقدا دریافت ميشود ،درحاليکه قرارداد آتی خاص توافقي براي خرید یا فروش
کاالیي در آینده و با قیمتي مشخص است .بنابراین برخالف بیع سلف ،که معامله بهصورت قطعي محقق ميشود ،در این قراردادها براي خرید کاال و تملك آن نیاز به عقد مجزایي در آینده
است.
 .2واژۀ  Future contractsبهعلت استانداربودن آن به «قراردادهای آتی یکسان» ترجمه شده است .در مقابل قرارداد آتی خاص که استاندارد و یکنواخت نیست.
3. Standardized
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دخالت بورس و در فضایی رقابتی بازار تعیین میشود .بنابراین ،قیمت تابع قانون عرضه و تقاضا است .درعینحال ،برای اینکه محاسبات بهآسانی
انجام پذیرد و گزارش تغییرات قیمت منظم باشد ،حداقل تغییر قیمت نیز استاندارد است (درخشان ،1383 ،ص.)140
و یژگی متمایزکنندۀ مهم دیگر آتی یکسان نسبتبه آتی خاص جریان تسو یۀ روزانه است .هر معاملۀ آتی توسط اتاق پایاپاي نظارت میشود
و در نتیجه طرفین قرارداد آتیها از ریسک اعتباري مصوناند .اتاق پایاپاي ،از طریق سازوکار دریافت تضمین ،معاملهگران را ملزم به رعایت
تعهداتشان در قرارداد آتی میکند .عالوهبراین ،معاملهگران آتیها با ورود به بازار بورس و پذیرش شرایط آن در معرض نظارت و اقدامات تنظیمی
قرار میگیرند که بورسها و گاهی سیاستگذاران بخش عمومی براي دفاع از منافع معاملهگران یا حفظ منافع عمومی وضع

میکنند.

نظارتکنندگان با انگیزههاي مختلف ازجمله حفاظت از منافع معاملهگران خرد و نوپا و نیز حفظ ثبات اقتصاد و پیشگیري از اختالالت و
ریسکهاي سیستمی اقدام به وضع انواع قواعد و مقررات و اعمال آن در معامله آتیها میکنند (ایمانی ،1399 ،ص.)51

 .3-1قرارداد آتی دائمی
قراردادهای آتی دائمی نوع خاصی از قراردادهای آتی پیشرفته است که تاریخ انقضای مشخصی ندارد .این قرارداد محصول مالی نوآورانه
است که تاکنون منحصر به ارزهای دیجیتال است ( (Alexander et al., 2022, p.3که توسط صرافیهای بزرگ دنیا عرضه میشود .برخالف
شکل سنتی آتیها که در اصل موقت و دارای تاریخ انقضا است ،آتی دائمی تاریخ انقضا ندارد .بنابراین هر کسی میتواند تا زمانیکه دوست دارد
موقعیت خرید یا فروش خود در قرارداد را حفظ کند .بنابراین ،قراردادهای آتی دائمی فروشنده را قادر میسازد تا زمانیکه قیمت دارایی پایه مستعد
کاهش در آینده است آن را بفروشد و اگر انتظار میرود در آینده شاهد افزایش قیمت باشد ،خریدار میتواند آن دارایی را خریداری کند.
آتی دائمی نوعی محصول بازار مشتقه است که طی سالیان اخیر در بین معاملهگران ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی یافته است،
بهطوریکه حجم معامالت روزانۀ آن از 180میلیارد دالر فراتر میرود .پیدایش این قراردادها به سال  ۲016بازمیگردد .قراردادهای دائمی این
فرصت را برای معاملهگران فراهم میکند تا با پول کم موقعیتهای معامالتی بزرگی را برای یک رمزارز ایجاد کنند .این و یژگی افراد بسیاری را به
استفاده از این نوع قراردادها ترغیب میکند ،اما باید درنظر داشت که چنین فرصتی ریسک زیادی نیز به همراه دارد1.

بهطور کلی ،بازار مشتقات ارزهای دیجیتال به معاملهگران روشی منعطف برای کسب سود از تحوالت قیمتی داراییهای دیجیتالی ارائه
میدهد ،بدون اینکه آنها این داراییها را داشته باشند یا با مشکالت مربوط به نگهداری از آنها روبهرو باشند .در ادامه ،سه نوع معامله در بازار
ارزهای دیجیتال به شیوۀ خرید نقدی ،آتی یکسان و آتی دائمی به اختصار توضیح داده میشود.
در حالت اول ،میتوان رمزارزی را خریداری و آن را نگهداری کرد .به عبارت دیگر ،زمانیکه شما ارز دیجیتالی را از یک صرافی میخرید،
آن را بهصورت آنی دریافت کردهاید و میتوانید تا زمان دلخواه آن را نگه دارید و در نهایت آن را بفروشید .این نوع معاملۀ ارز دیجیتال با نام
معامالت نقد 2شناخته میشود.

در حالت دوم ،میتوان در بازار آتی یکسان خرید کرد .برای درک بهتر عملکرد قراردادهای آتی یکسان به این مثال دقت کنید :تصور کنید
قیمت بیتکو ین 30هزار دالر است و »الف« که معاملهگر فعال در بازار مشتقات است معتقد است قیمت طی یک ماه آینده افزایش خواهد
یافت .الف میتواند در بازارآتی به معاملهای وارد شود و یک واحد بیتکو ین با قیمت 30هزار دالر خرید کند ،صرفنظر از قیمتی که ممکن
است بیتکو ین در سررسید قرارداد در بازار معامله داشته باشد .در طرف مقابل« ،ب» معتقد است قیمت بیتکو ین در یک ماه آینده به کمتر
از30هزار دالر کاهش خواهد یافت؛ بنابراین وی متعهد میشود که در ماه آینده یک واحد بیتکو ین را به قیمت 30هزار دالر به الف بفروشد .به
عبارت دیگر ،در این حالت الف تمایل به خرید و ب تمایل به فروش دارد .در چنین معاملهای ،با فرض افزایش قیمت بیتکو ین به 35هزار دالر
1. https://mihanblockchain.com/what-is-a-perpetual-swap-contract-crypto-trading
2. Spot Trading
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در تاریخ انقضای قرارداد ،الف یک واحد بیتکو ین را با 5هزار دالر کمتر از قیمت اصلی از ب خریداری خواهد کرد .حال اگر روند معکوس
شود و قیمت بیتکو ین تا تاریخ تسو یه به کمتر از 30هزار دالر کاهش یابد ،الف طبق قرارداد مجبور است یک واحد بیتکو ین را با قیمتی باالتر
از بازار از ب خریداری کند و بدین شکل متحمل ضرر خواهد شد.

در حالت سوم ،میتوان خرید را در بازار آتی دائمی انجام داد .قراردادهای آتی دائمی تا حدودی به قراردادهای آتی یکسان شباهت دارد و
این امکان را برای معاملهگران فراهم میکند تا دربارۀ قیمت آیندۀ داراییهای دیجیتال گمانهزنی کنند .تفاوت اصلی این است که در قراردادهای
آتی یکسان ارزش قرارداد آتی و ارزش دارایی پایه در بازار نقدی بهطور خودکار با نزدیکشدن به تاریخ انقضا به یکدیگر نزدیک میشود (درخشان،
 ،1383ص .)142اما ،ازآنجاکه قراردادهای آتی دائمی تاریخ انقضا ندارد ،قیمت قراردادهای آتی دائمی باید با قیمت دارایی پایه در بازار نقد

مرتبط و به یکدیگر نزدیک شود .برای تحقق این منظور ،صرافیها از سازوکار تأمین وجه 1برای کنترل قیمت استفاده میکنند .این سازوکار در
حقیقت با هدف ایجاد تعادل میان قیمت در بازار آتی دائمی و بازار نقدی وجود دارد .سازوکار تأمین وجه (با توضیحی که در ادامه خواهد آمد)

را میتوان تخفیف یا کارمزدی درنظر گرفت که به تعادل تقاضا میان دو موقعیت خرید و فروش در قراردادهای آتی دائمی کمک میکند2.

 .2مزایای قرارداد آتی دائمی
مدیریت ریسک و محافظت در برابر نوسان نامطلوب قیمتها ،امکان فعالیت سوداگرانه براي کسب سودهایی که در سرمایهگذاريهاي معمول
ممکن نیست ،بازار دوطرفه و دسترسی به اعتبار و امکان اهرم مالی از اهم فواید آتی دائمی است.
پوشش و مدیر یت ر یسک :مدیریت ریسک براي طیف گستردهاي از فعاالن بازار را میتوان مهمترین کارکرد قراردادهای آتی دانست که
به کنشگران گریزان از نوسانات قیمتها و پوششدهندگان ریسک کمک میکند تا این ریسک را به کنشگران مشتاق و داراي تحمل ریسک یعنی
سوداگران منتقل کنند .این انتقال ریسک به سرمایهگذار کمک میکند تا بدون نگرانی از نوسانات نامطلوب بازار ،با تثبیت هز ینهها ،بر کسبوکار
اصلی خود تمرکز کنند ).(Hull, 2012
کسب سود :قرارداد آتی دائمی برای معاملهگران این امکان را فراهم میکند تا بدون محدودیت زمانی دربارۀ تغییرات کوتاهمدت یا بلندمدت
یک دارایی گمانهزنی کنند .با این معامالت حتی میتوان در زمان رکود بازار نیز سود کسب کرد .بسیاري ازمعاملهگران آتی دائمی ،بدون داشتن
دارایی پایه ،صرفا با انگیزۀ تحصیل سود در این بازار فعالیت میکنند.
دوطرفهبودن بازار :بازارآتی دائمی نهتنها در افزایش قیمت ،که در کاهش قیمت نیز به معاملهگران سود میرساند .به این صورت که در
روند نزولی ،سرمایهگذاران بدون اینکه رمزارزی در اختیار داشته باشند آن را به فروش میرسانند ،اما متعهد میشوند در آینده آن رمزارز را
خریداری و به تعهد خود عمل کنند و از این طریق به میزان کاهش قیمت از معامله کسب سود کنند .فرض کنید قیمت بیتکو ین ۲0هزار دالر
است و پیشبینی میشود قیمت آن در آینده کاهش یابد و به 15هزار دالر برسد .در شرایط عادی امکان کسب سود از این پیشبینی نیست؛ اما
در قالب فروش استقراضی و بازار دوطرفه میتوان بیتکو ین را بدون اینکه ابتدا آن را خریداری کنید طبق قراردادی آن را به فروش رسانید و متعهد
شو ید که در آینده بیتکو ین مذکور را تحو یل دهید .حال اگر قیمت بیتکو ین نزولی شود و به 15هزار دالر برسد ،شما میتوانید ،با خرید آن در
بازار به قیمت 15هزار دالر و تحو یل آن طبق قرارداد5 ،هزار دالر سود کسب کنید.
اهرم مالی :طراحی آتی دائمی بهگونهاي است که این امکان را براي معاملهگران فراهم میکند تا با داشتن یا قرضگرفتن سرمایهاي اندك
اقدام به معامالت با ارزش باال کنند .از این خصوصیت بهعنوان و یژگی اهرمی یاد میشود .این و یژگی آتی دائمی در واقع سود و زیان محتمل

1. Funding Rate
2. https://mihanblockchain.com/what-is-a-perpetual-swap-contract-crypto-trading
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ناشی از معامله با سرمایهای مشخص را چندبرابر مبلغ استقراض میکند .برای مثال ،در صرافی بیتمکس قراردادهای آتی دائمی را میتوان با
اهرمی تا صد برابرمعامله کرد (.)Wu, 2020, p.2
بهرغم خطرناکبودن معامالت آتی دائمی و ریسکهای فراوان آن ،این دسته از معامالت بسیار جذاباند .قراردادهای دائمی ،بهو یژه

هنگامیکه از اهرم استفاده میشود ،میتواند سرمایهگذار ناآگاه را از زمین به عرش ببرد یا یکشبه از عرش به زمین بزند1.

 .3ساختار قرارداد آتی دائمی
مهمترین ویژگی قرارداد آتی دائمی نداشتن تاریخ انقضای مشخص است .این ویژگی اساسی سبب شده است که صرافیهای عرضهکنندۀ این
قرارداد ساختار متمایزی برای آن طراحی کنند .این ساختار شامل سپردۀ تضمین ،صندوق بیمه و سازوکار تأمین وجه است.

 .1-3سپردۀ تضمین
طرفین قرارداد آتی دائمی بهمنظور جلوگیری از نقض تعهدات قرارداری خود باید وجهی را برای تضمین نزد صرافی بسپارند که به آن حساب

تضمین 2گفته میشود .هدف از دریافت این وجه جلوگیری از نقض تعهدات یکی از طرفین و زیان احتمالی طرف دیگر قرارداد آتی است .فعاالن
بازار آتی دائمی از هنگام ورود به این بازار تا خاتمۀ قرارداد با سه نوع تضمین مواجهاند .تضمین اولیه ،تضمین ثابت و تضمین متغیر.
تضمین اولیه :وجهی است که سرمایهگذار آتی دائمی باید برای تضمین ایفای تعهدات خود پیش از انجام معامله پرداخت کند .میزان این
تضمین در هر قرارداد آتی دائمی تابع نوسانات قیمت دارایی پایه است که ممکن است بین  1تا  10درصد ارزش دارایی پایه متغیر باشد .هرچه
نوسان قیمت دارایی پایه بیشتر باشد ،سطح تضمین اولیه بیشتر خواهد بود .برای مثال ،میتوان  1000واحد ارز دیجیتال بایننسکوین را با تضمین
اولیۀ  100بایننسکو ین خریداری کرد .بنابراین تضمین اولیه  10درصد از کل سفارش است .تضمین اولیه همان چیزی است که از آن به موقعیت
اهرمی در قراردادهای آتی یاد شده است و بهمنزلۀ وثیقه نیز عمل میکند.

تضمین ثابت یا حاشیۀ نگهداری 3:به حداقل مبلغی که همواره باید در حساب تضمین معاملهگر حفظ شود تا بتوان موقعیت معامالتی را

در بازار حفظ کرد تضمین ثابت یا حاشیۀ نگهداری گفته میشود .اگر موجودی حساب تضمین معاملهگری به کمتر از این حد برسد ،به وی
اخطار میشود 4که مقداری پول به حساب خود واریز کند یا حساب وی بسته میشود .بیشتر صرافیهای رمزارز ،با کاهش تضمین از حداقل
مقدار الزم ،بهطور خودکار موقعیت معامالتی معاملهگر را میبندند .در این موارد ،اکیدا توصیه میشود که معاملهگران موقعیتهای خود را در
باالی حداقل تضمین تسو یه کنند تا از کارمزدهای ناشی از بستهشدن خودکار حساب تضمین جلوگیری شود5.

بدین ترتیب ،تضمین اولیه ارزشی است که باید برای ورود به موقعیت معامالتی پرداخت شود و تضمین نگهداری اشاره به حداقل موجودی
حسابی دارد که برای باز نگهداشتن موقعیت معامالتی الزم است .تضمین ثابت یا حاشیۀ نگهداری مقدار متغیر دارد که براساس قیمت بازار و
موجودی حساب معاملهگر تغییر میکند.

1. https://mihanblockchain.com/what-is-a-perpetual-swap-contract-crypto-trading
2. margin account
3. maintenance margin
4. margin call
5. https://www.binance.com/en/support/faq/360033524991
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تضمین متغیر 1:عبارت است از تفاوت حساب فعلی تضمین نسبتبه تضمین اولیه .به بیان دیگر ،اگر سپردۀ تضمین سرمایهگذاری کمتر
از حداقل تضمین ثابت شود ،سرمایهگذار باید سپردۀ تضمین خود را به سطح تضمین اولیه برساند .به مبلغی که سرمایهگذار برای رساندن سپردۀ
خود به سطح تضمین اولیه پرداخت میکند «تضمین متغیر» میگویند (حسینزاده ،1390 ،ص.)84
به محاسبۀ مستمر سود و زیان در هر روز اصطالحا تسویهحساب روزانه 2گفته میشود .تسویهحساب روزانه از افزایش بدهی معاملهگران
جلوگیری میکند؛ زیرا صرافان با مشاهدۀ اولین بدهی رأسا مبلغ بدهی را از سپردۀ تضمین مشتری برداشت میکنند .در صورتی که سرمایهگذاری
نتواند ،بر اساس اخطار ،تضمین متغییر را پرداخت کند و حساب خود را به سطح تضمین اولیه برساند ،به حضور او در بازار آتی دائمی خاتمه
داده میشود .گفتنی است ،تسو یۀ روزانه در بازار رمزارزها درحال حاضر ،با توجه به گسترش فناوری اطالعات ،به تسو یهحساب لحظهای تبدیل
شده است.
برای درک بهتر انواع تضمین و نحوۀ عملکرد آن به مثال زیر توجه کنید.
اگر سرمایهگذاری یک قرارداد آتی دائمی بیتکوین به ارزش  10000دالر خریداری کند ،باید تضمین اولیهای معادل  10درصد ارزش
دارایی پایه و به مبلغ  1000دالر پرداخت کند که حداقل تضمین ثابت آن (معادل  75درصد تضمین اولیه) مبلغ  750دالر خواهد بود.
اگر در روز دوم قیمت آتی بیتکوین  200دالر کاهش یابد و به قیمت  9800دالر برسد ،حساب تضمین با  200دالر کاهش از 1000
دالر به  800دالر کاهش مییابد .مبلغ مذکور بیانگر زیان سرمایهگذار در روز دوم معامله است که رأسا از حساب تضمین وی برداشت و به
حساب سرمایهگذاری که همین قرارداد آتی را فروخته است واریز میشود .ازانجاکه هنوز میزان ضرر خریدار به حداقل تضمین وی نرسیده است،
اخطاری به وی داده نمیشود.
اگر در روز سوم قیمت آتی بیتکوین  100دالر دیگر کاهش یابد و به قیمت  9700دالر برسد ،حساب تضمین به میزان  100دالر دیگر
کاهش مییابد و به  700دالر میرسد .در روز سوم ،چون وجه تضمین سرمایهگذار از حداقل تضمین ثابت ( 750دالر) کمتر شده است ،به
وی اخطار داده میشود تا به پرداخت تضمین متغیر و رساندن آن به مبلغ تضمین اولیه اقدام کند .بنابراین سرمایهگذار باید مبلغ  300دالر به
حساب تضمین واریز کند وگرنه موقعیت معامالتی او مسدود میشود.

 .2-3صندوق بیمه
صندوق بیمه نهادی است که از پایینآمدن تراز معاملهگرانی که موجودی حساب تضمینشان به صفر رسیده است جلوگیری میکند.
درعینحال ،سود معاملهگران برنده را نیز تضمین میکند .برای مثال ،فرض کنید که «الف» برای خرید  1000اتریوم (به ارزش  20000دالر)
 10درصد آن را به مبلغ  2000دالر در حساب تضمین خود سپرده است .توجه داشته باشید که الف قراردادها را از معاملهگر دیگری میخرد ،نه
از صرافی .بنابراین ،در طرف دیگر معامله« ،ب» با موقعیت فروشی به همان اندازه قرار دارد .حال اگر قیمت اتریوم از  20دالر به  18دالر کاهش
یابد ،بدان معنی است که وثیقۀ  2000دالری او کامال از دست رفته است و موقعیت خرید او بهطور خودکار بسته میشود .چنانچه به هر دلیلی
سامانه نتواند بهموقع موقعیت وی را ببندد و قیمت بازار اتریوم کاهش بیشتری پیدا کند ،صندوق بیمه برای پوشش این زیانها تا زمان بستهشدن
موقعیت وی فعال میشود .این رو یداد تغییر چندانی برای الف ایجاد نمیکند ،زیرا موجودی حساب تضمین او صفر است؛ اما تضمین میکند
که ب به سود خود از بازار میرسد .بدون صندوق بیمه ،موجودی الف نهتنها از  2000دالر به صفر میرسد ،بلکه ممکن است منفی شود.
در عمل ،موقعیت خرید الف قبل از نیاز به صندوق بیمه بسته میشود .زیرا تضمین اولیۀ او به کمتر از حداقل موردنیاز رسیده است.
صرافیها در چنین مواردی برای بستن موقعیت معاملهگر از وی هزینهای دریافت میکنند ولی این هزینه را برای خود برنمیدارند ،بلکه هزینههای
1. variation margin
2. Daily Settlement
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بستهشدن موقعیتها مستقیما به صندوق بیمه واریز میشود .بنابراین ،صندوق بیمه ساختاری است که برای پوشش زیانهای حسابهای
بستهشده طراحی شده است .در شرایط عادی بازار ،انتظار میرود که صندوق بیمه بهطور مستمر با بستهشدن موقعیت کاربران رشد کند.
بهطور خالصه ،منابع صندوق بیمه زمانی بیشتر میشود که موقعیت کاربران قبل از رسیدن به نقطۀ سربهسر بسته شود .اما ،در موارد نوسان
شدید قیمتها ،ممکن است سیستم معامالت نتواند همۀ موقعیتها را ببندد .در این حالت صندوق بیمه برای پوشش زیانهای احتمالی استفاده
خواهد شد1.

 .3-3سازوکار تأمین وجه
ازآنجاکه قراردادهای آتی دائمی هرگز تسو یه نمیشوند ،صرافیها از سازوکار تأمین وجه 2استفاده میکنند تا اطمینان یابند که قیمتهای

آتی و قیمتهای نقد بهطور منظم همگرا میشوند 3.سازوکار تأمین وجه به حفظ قیمت قراردادهای دائمی همگام با قیمت نقد دارایی مرتبط با
آنها کمک میکند .به بیان سادهتر ،این سازوکار از واگرایی قیمتی بین دو بازار آتی و نقد جلوگیری میکند .برای مثال ،در صورتی که قیمت فعلی
بیتکو ین در صرافیهای ارز دیجیتال 50هزار دالر باشد ،نظام تأمین مالی این اطمینان را فراهم خواهد کرد که قیمت قرارداد دائمی بیتکو ین
نیز نزدیک به 50هزار دالر نگهداشته میشود.

بهطور کلی ،صرافیها از یک نشانگر نوسان قیمت برای تعیین مقدار مبلغی که معاملهگران با موقعیتهای خرید یا فروش باید بپردازند
استفاده میکنند .هنگامیکه قیمت قرارداد دائمی مثبت و بیشتر از قیمت نقد دارایی اصلی است ،معاملهگرانی که در موقعیتهای خرید قرار
دارند باید مبلغ ناچیزی را به معاملهگرانی که در موقعیت فروشاند بپردازند .به عبارت دیگر ،برای تشو یق معاملهگران به فروش و کمکردن ولع
خرید ،به کسانی که در این بازار موضع فروش اتخاذ کنند وجهی (پاداشی) پرداخت میشود .این وجه از محل حساب کسانی که در بازار موضع
خرید دارند تأمین و به حساب کسانی که موضع فروش اتخاذ میکنند پرداخت میشود .بدین ترتیب ،بهمرور تعداد فروشندگان افزایش و تعداد
خریداران کاهش مییابد و این روند آنقدر ادامه مییابد تا تفاوت قیمت در دو بازار کاهش یابد و به نقطۀ سربهسر برسد.
در مقابل ،در صورتی که با کاهش قیمت قرارداد آتی دائمی منفی و کمتر از قیمت نقد دارایی پایه شود ،معاملهگران با موقعیت فروش باید
مبلغی را به معاملهگران در موقعیت خرید بپردازند؛ یعنی اگر قیمت آتی کمتر از بازار نقدی باشد ،برای تشو یق به خرید و کمکردن ولع فروش ،به
کسانی که موضع خرید اتخاذ میکنند وجهی (پاداشی) پرداخت میشود .این وجه از محل حساب کسانی که در بازار موضع فروش دارند تأمین
و به حساب کسانی که موضع خرید اتخاذ میکنند پرداخت میشود .این روند تا زمانیکه قیمت آتی با قیمت نقد یکسان شود ادامه مییابد.
مبلغ پرداختی یا دریافتی به اندازۀ موقعیت باز هر معاملهگر بستگی دارد .برای مثال ،در صورتی که نرخ تأمین وجه قرارداد دائمی جفت ارز
بیتکو ین /دالر  0/01درصد باشد ،معاملهگری که موقعیت خرید بازی به ارزش 50هزار دالر ایجاد کرده است باید مبلغ 5دالر پرداخت کند.
این مبلغ از حاصلضرب مبلغ قرارداد در نرخ تأمین وجه بهدست آمده است .عواید حاصل از این سازوکار در فواصل زمانی معینی پرداخت
میشود .در برخی از صرافیها ،تأمین وجه هر هشت ساعت یکبار رخ میدهد.

نرخ تأمین وجه از دو عنصر نرخ بهره 4و هز ینۀ پرداختشده 5تشکیل شده است .برای مثال ،در بازار آتی بایننس ،نرخ بهره در  0/03درصد

ثابت نگهداشته شده و میزان هزینۀ پرداختی بستهبه تفاوت قیمت بین بازارهای آتی و لحظهای متفاوت است .بایننس هیچگونه هزینهای را بابت
انتقال نرخ تأمین وجه بین کاربران دریافت نمیکند.
1. https://academy.binance.com/en/articles/what-are-perpetual-futures-contracts
2. funding rate
3. https://www.binance.com/en/blog/futures/what-is-futures-funding-rate-and-why-it-matters-421499824684903247
4. interest rate
5. premium
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گفتنی است ،دو جریان مالی حساب تضمین و سازوکار تأمین وجه دو سازوکار مجزا با کارایی متفاوت است .حساب تضمین برای پوشش
نوسان قیمت دارایی پایه در بازار است و نظیر آن در قرارداد آتی یکسان نیز وجود دارد .درحالیکه ساختار تأمین وجه صرفا در قراردادهای آتی
دائمی و به علت نداشتن تاریخ سررسید ابداع شده است تا هرگاه قیمت نقد از قیمت آتی فاصله گرفت این دو قیمت را به هم نزدیک و به نقطۀ
سربهسر برساند .وانگهی سازوکار این دو جریان مالی عکس یکدیگر عمل میکند .بدین ترتیب که در حساب تضمین ،اگر قیمتها رشد کند،
کسی که در موقعیت خرید است سود میکند .در صورتی که در سازوکار تأمین وجه ،اگر قیمت بازار آتی نسبتبه بازار نقد افزایش یابد ،کسی که
در موقعیت خرید است باید برای تشو یق معاملهگران به فروش مبلغی را به آنان پرداخت کند تا این دو قیمت به هم نزدیک و همگرا شود.

 .4نحوۀ خاتمۀ قرارداد آتی دائمی
قراردادهای آتی یکسان به چهار صورت تحو یل دارایی پایه ،تسو یۀ نقدی ،معاملۀ معکوس و مبادلۀ آتی با کاال خاتمه مییابند (حسینزاده،1391 ،
ص ،)173درحالیکه قراردادهای آتی دائمی فقط به صورت تسو یۀ نقدی و معاملۀ معکوس خاتمه مییابند.
تسویۀ نقدی 1:در قراردادهای آتی یکسان ،در مواردی که تحویل دارایی پایه غیرممکن یا با دشواری همراه است .مثل قرارداد آتی شاخص
سهام ،قرارداد در سررسید به روش تسویۀ نقدی خاتمه مییابد .ولی در قراردادهای آتی دائمی ،چون از ابتدا بنای طرفین بر تحویل دارایی پایه
نیست ،هیچگونه عملیات فیزیکی صورت نمیگیرد و تسویۀ نقدی یکی از روشهای معمول خاتمۀ این قرارداد است .در این روش ،بهجای
تحویل دارایی پایه ،تفاوت بین قیمت خرید یا قیمت فروش آتیها را با قیمت دارایی پایه در تاریخ تسویه محاسبه میکنند و بهعنوان سود یا جبران
زیان به طرف دیگر میپردازند .سرمایهگذار با دریافت مبلغی که بر اساس قیمت جاری آن کاال محاسبه شده است ،میتواند دارایی پایه را در
بازار بهصورت نقد خریداری کند.

معامله معکوس 2:مشکالت تحویل کاال ،اجتناب از زیان و کسب سود بیشتر در بازار رمزارزها باعث شده است که اغلب سرمایهگذاران

ترجیح دهند موضع معامالتی خود را مسدود کنند و خرید و فروش را در بازار نقدی انجام دهند .یکی از راههای بستن موضع معامالتی انجام
معاملۀ جدیدی عکس معاملۀ قبلی است .یعنی اگر موضع او خرید بوده است نسبتبه فروش همان قرارداد آتی دائمی خریداریشده اقدام کند
و اگر موضع او فروش بوده است نسبتبه خرید همان قرارداد آتی دائمی فروختهشده اقدام کند .عمدۀ معاملهگران با شیوۀ انجام معاملۀ معکوس

به حضور خود در بازار آتیهای دائمی پایان میدهند3.

 .5اعتبار قرارداد آتی دائمی
قرارداد آتی دائمی ،برخالف قرارداد آتی یکسان 4،هیچ مستند قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد .ازآنجاکه این قرارداد از نظر تعریف شبیه قرارداد
آتی یکسان است ،حسب ظاهر باید موضوع آن را تعهد به فعل حقوقی انشای عقد بیع در آینده دانست .ازآنجاکه هریک از طرفین در برابر دیگری
متعهد به انشای بیع میشود ،قرارداد مزبور عقدی معوض و عهدی است .به کمك تحلیل مسئله و درنظرگرفتن ضوابط فقهي ،مانعي براي اعتبار
قراردادي که موضوع آن عمل حقوقي باشد بهنظر نميرسد ،زیرا از حیث عمل موردتعهد در قرارداد تفاوتي بین عمل مادي و عمل حقوقي وجود

1. cash settlement
2. Reversing Trade
 .3برای آشنایی با ماهیت حقوقی تسو یۀ نقدی و معاملۀ معکوس به مقالۀ نگارنده با عنوان «بررسی حقوقی ساختار و اعتبار قرارداد آتی یکسان» منتشرشده در مجلۀ حقوقی دادگستری شمار،
 80مراجعه شود
 .4بند  32مادۀ  1دستورالعمل معامالت قراردادهای آتی سهام در بورس اوراق بهادار مصوب  ،1389/4/12با استناد به بند  4مادۀ  4قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب
سال  ،1384در تعریف قراردادهای آتی چنین مقرر میدارد« :قرارداد آتی قراردادی است که فروشنده تعهد میکند در سررسید تعیینشده تعداد معینی از سهم پایه را به قیمتی که در زمان قرارداد
تعیین میشود بفروشد و در مقابل ،خریدار متعهد میشود آن سهام را در تاریخ سررسید خریداری کند».
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ندارد (شهیدی 1375 ،ص .)۲4صرفنظر از موضوع قرارداد مذکور ،باید بررسی کرد که آیا چنین قراردادی با اوصاف و ساختار پیشگفته در
نظام حقوقی ایران ،که به شدت متأثر از فقه امامیه است ،صحیح تلقی میشود.

 .1-5غرریبودن قرارداد
ابزارهای مشتقۀ مالی ازجمله قراردادهای آتی ،حسب مفهوم و ماهیت ،ذاتا از قراردادهای موقت بهشمار میآیند و در تاریخ مشخصی که
از قبل تعیین شده است میان طرفین تسویه و خاتمه مییابد .درحالیکه قرارداد آتی دائمی تاریخ انقضا ندارد و از عقود دائمی بهحساب میآید.
همین موضوع سبب میشود که این قرارداد به علت نامعلومبودن خاتمۀ آن عقدی غرری و خطرآفرین تلقی شود.
عمدۀ مبنایی که موقتبودن قرارداد آتی را توجیه میکند منع غرر در معامله است .عقد غرری عقدی است که به جهتی از جهات نتیجه و
پایان آن برای طرفین معامله یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته باشد .به عبارت دیگر ،معاملۀ غرری
قراردادی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن برای یکی یا هر دو طرف عقد احتمال زیان مالی بهدنبال دارد و سبب ایجاد اختالف بین آنها
میشود (رفیعی ،1378 ،ص .)28قاعدۀ غرر مستند به دلیل شرعی نقلی (نهی النبی عن بیع الغرر) و نیز دلیل اعتباری است .به این بیان که اگر
مشروعیت عقود برای قطع اختالف است ،پذیرش غرر در آنها که میتواند منشأ اختالف باشد نقض قرض قانونگذار تلقی میشود (محقق
داماد ،1388 ،ص .)406در عموم قراردادها ،معلومبودن موردمعامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله است .ازاینرو ،در نگاه اول بهنظر
میرسد که مجهولبودن مدت قرارداد ،در قراردادی نظیر آتی که ذاتا موقت و مستمر است ،بهطور مستقیم به معلومبودن موردقرارداد در زمان
تراضی صدمه نمیزند ،ولی با دقت در موضوع چنین استنباط میشود که:
 )1چنین ابهامی دامنۀ التزام به مفاد عقد را مبهم میسازد؛ زیرا نمیتوان تشخیص داد تا چه زمانی قرارداد استمرار دارد و التزام طرف عقد
تا چه زمانی برقرار است .حتی خود معاملهکننده نیز نمیداند تا چه زمانی در این بازار خواهد ماند و در چه زمانی به ارادۀ خود از بازار خارج یا
موضع معامالتی او بسته خواهد شد .وانگهی ،جریان مالی قرارداد که به صورت تسویۀ روزانه است نیز مبهم و پرمخاطره است .صرفنظر از
جریان وجوهی که در حساب تضمین جابهجا میشود ،مبلغی که بابت سازوکار تأمین وجه و همگرایی قیمت آتی با قیمت نقد از هر معاملهگر
ممکن است کسر شود نیز مبهم و غیرمعلوم است .فضای این معامالت چنان پرخطر است که برخی ضمن تأکید بر خطر بسیار این قراردادها
گفتهاند :قراردادهای دائمی بهو یژه هنگامیکه از اهرم استفاده میشود میتواند سرمایهگذار را یکشبه از زمین به عرش ببرد یا از عرش به زمین
بزند 1.افزونبراین ،بازار برخی از رمزارزها مثل بیتکو ین بسیار بیثبات است .برای مثال ،از دسامبر  ،۲0۲0نوسانات ضمنی سیروزۀ این رمزارز
بین  80تا  150درصد بوده است .این عدمقطعیت قیمت بسیار باال موقعیت شرکتکنندگان در بازارهای ارزهای دیجیتال را بهشدت به خطر
میاندازد (.)Alexander et al., 2021, p.2
 )2معنی غرر خواه جهالت یا خطر باشد در قرارداد آتی دائمی غرر از هر دو جهت وجود دارد ،زیرا طول مدت قرارداد در مقدار تنزل و
ترقی قیمت دارایی پایه تأثیر میگذارد .بنابراین ،در صورتی که مدت قرارداد معلوم نباشد ،بهنظر میرسد جهل به این مدت در جهل به یکی از
دو عوض سرایت میکند و معامله را با استناد به بند  2مادۀ 233ق.م باطل میسازد .به همین علت است که فقیهان بر لزوم تعیین اجل در بیع
سلم و عدم واگذاری آن به وقت برداشت محصول یا خرمنکوبی تأکید کردهاند (محقق داماد ،1388 ،ص .)410بهطور کلی ،قانونگذار به عامل
تعیین زمان در عقود مغابنی که هریک از طرفین به دنبال سود بیشتر است تأکید کرده است .نظیر این وضعیت را میتوان در عقد خیاری نیز
مالحظه کرد .عقد خیاری عقدی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف یا ثالثی حق خیار مقرر شده است .مدت این خیار باید معلوم باشد
وگرنه به دلیل وجود غرر شرط و عقد هر دو باطل است (مادۀ 401ق.م)؛ زیرا در عقد خیاری ،اگر خیار مدت نداشته باشد ،مالکیت طرفین

1. https://mihanblockchain.com/what-is-a-perpetual-swap-contract-crypto-trading
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استقرار نمییابد و هرچه زمان خیار به طول انجامد ،حسب اینکه صاحب خیار چه شخصی باشد ،از ارزش مبیع یا ثمن کاسته میشود و در
نتیجه جهل به مدت خیار به یکی از دو عوض سرایت میکند (امامی ،1370 ،ص.)489
 )3هرچند بسیاری از فقیهان قاعدۀ غرر را مختص عقد بیع میدانند ،جمعی دیگر معتقدند فهم موسع از مفاد حدیث نهی از غرر و جریان
آن ،در غیربیع ،فیالجمله ممکن است (علیدوست ،1395 ،ص )191و در این راستا به توسعۀ فهم عرفی از غرر و الغای خصوصیت از بیع از
طریق تنقیح مناط استناد جستهاند .به عبارت دیگر ،در حدیث نهی از بیع غرری پیداست که علت حکم غرر است ،نه بیع .ازاینرو ،هر معاملۀ
غرری مشمول حکم نهی است .بهعالوه ،سیرۀ قانونگذار بر این است که زمینۀ اختالف و کشمکش را از میان مردم بردارد .شکی نیست که غرر
موجب این اختالف و نزاع است .حکمت اقتضا میکند که این زمینه ریشهکن شود و در این باره فرقی میان بیع و سایر عقود نیست .بنابراین ،غرر
موجب فساد هر معاملهای است ،مگر اینکه عقدی به علتی خاص استثنا شده باشد (حسینی مراغی1418 ،ق ،ص.)312

 .2-5مغایرت با مقتضای ذات عقد
هر قراردادی دارای دو مقتضای ذات و اطالق است .شرط خالف مقتضای اطالق عقد مثل شرط اسقاط خیار در عقد بیع صحیح است
ولی شرط خالف مقتضای ذات عقد باطل است ،زیرا منتهی به تناقض در قصد میشود .مقتضای ذات عقد دو گونه است :اول ،اقتضای ذات
عقد به نحو مدلول مطابقی مثل شرط عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار در عقد بیع؛ دوم ،اقتضای ذات به نحو مدلول التزامی مثل اقتضای عقد
نسبتبه التزام و پایبندی متعاقدین به عقد (محقق داماد ،1388 ،ص .)417اگر استدالل مزبور پذیرفته شود ،میتوان چنین نتیجه گرفت که
مدلول التزامی ذات قرارداد آتی پایبندی موقت طرفین به مفاد عقد است ولی شرط دائمیبودن قرارداد در روابط طرفین به معنی اسقاط موقتبودن
آن و مخالفت با مقتضای عقلی این قرارداد تلقی میشود .موقتبودن مقتضایی است که اصوال نمیتواند از آتیها جدا شود ،زیرا آتیها از اساس
قراردادی مقدماتی برای وصول به عقد اصلیاند و چنین ماهیتی با دائمیبودن آن در تعارض است .ازاینرو ،شرط خالف موقتبودن این قرارداد
میتواند آن را به علت مخالفت با مقتضای ذات عقد مستند به بند  1مادۀ  233ق.م محکوم به بطالن کند.

 .3-5ربویبودن سازوکار ورود به قرارداد
حرمت ربا بهوسیلۀ قران ،سنت و اجماع مسلمین ثابت است ،بلکه بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد (موسوی خمینی،
1416ق ،ص .)492شاید بهترین و شاخصترین تفاوت اقتصاد اسالمی با سایر اقتصادها موضوع ممنوعیت ربا از دیدگاه اسالمی باشد
(موسویان ،1391 ،ص .)132علت تحریم ربا از زبان امام رضا (ع) چنین بیان شده است که خداوند عزوجل ربا را بر بندگان حرام کرد ،زیرا
باعث نابودی است .علت تحریم ربا در نسیه ازبینرفتن کارهای نیک و نابودی اموال و گرایش مردم به سودجویی و رهاکردن قرض است و حال
آنکه قرض از کارهای نیک است و نیز ربا سبب فساد و ظلم و ازدسترفتن اموال است (صدوق1431 ،ق ،ص .)93در قراردادهای آتی دائمی،
صرافیها برای تشویق سرمایهگذاران به فعالیت در بازار رمزارزها اعتباری چندین برابر تضمین اولیه در اختیار آنان قرار میدهند 1تا امکان خرید

دارایی پایهای معادل چندبرابر موجودی سرمایهگذار را فراهم کنند .ولی بابت اعطای این اعتبار و قرض از معاملهگران بهره دریافت

میکنند2.

ربای قرضی رایجترین نوع ربایی است که ضمن آن شخص متعهد میشود آنچه را میگیرد همراه با زیاده برگرداند .چنین ربایی از نظر حکم
تکالیفی قرآن و سنت حرام است و از نظر حکم وضعی نیز موجب بطالن قرارداد میشود.
ممکن است ایراد شود که پرداخت اعتبار و دریافت بهره از مشتریان از سوی صرافیها انجام میشود و بهطور معمول این موضوع نباید در
قرارداد آتی دائمی که مشتری در این بازار با دیگری منعقد میکند خللی ایجاد کند؛ ولی باید توجه داشت که سپردن تضمین و کسب اعتبار در
این بازار مقدمۀ جدانشدنی از اصل قرارداد آتی دائمی و ورود به این بازار است ،بهگونهای که در عرف این بازار کسی این دو موضوع را از هم جدا
 .1برخی از صرافیها امکان استفاده از اهرم تا  1۲5برابر را به معاملهگران ارائه میدهند .بااینحال ،استفاده از اهرم شمشیر دولبه است؛ همانقدر که سودرسانی را افزایش میدهد ممکن است
خطرآفرین باشدhttps://mihanblockchain.com/what-is-a-perpetual-swap-contract-crypto-trading .

2. https://khoobo.com/what-are-perpetual-futures- contracts/#lwptoc5/
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تصور نمیکند .وانگهی ،دستکم میتوان چنین استدالل کرد که عملیات کسب اعتبار توأم با بهره از صرافیها مقدمهای الزم برای تشکیل قرارداد
آتی دائمی است؛ مقدمهای که خود به علت وجود ربا باطل است .چگونه میتوان ذیالمقدمۀ آن یعنی قرارداد آتی دائمی را بر این بنای باطل
بنیان نهاد .به عبارت دیگر ،قرارداد آتی دائمی قراردادی تبعی مبتنی بر سپردن تضمین است .پس اگر قرارداد اصلی یعنی سپردن تضمین به دلیلی
باطل باشد ،قرارداد تبعی مبتنی بر آن نیز باطل خواهد بود؛ زیرا فرض هریک از این دو بهتنهایی امکانپذیر نیست.

 .4-5صوریبودن قرارداد
آتی دائمی حسب تعریف ارائه شده و متعارف بازار رمزارزها ،عقدی عهدی بهمنظور خرید یا فروش کاال یا رمزارزی در آینده است؛
درحالیکه از اساس طرفین قرارداد قصد خرید و فروش و تسلیم و تسلم دارایی پایه را در آینده ندارند .قصد اصلی طرفین از انعقاد این قرارداد
کسب سود از تفاوت قیمت دو بازار آتی و نقد است .بنابراین میتوان اذعان کرد که در این بازار ،برخالف صورت و ظاهر آن ،نه تعهد به بیعی
صورت میگیرد و نه انشای بیعی در آینده قرار است واقع شود .پس چنین معاملهای را میتوان صوری قلمداد کرد.
یکی از صور آشکار و مرسوم معاملۀ صوری این است که معاملهکننده ،بهمنظور گمراهکردن اشخاص ثالث ،صورت ظاهری عقدی را به
نمایش گذارد ،درحالیکه اصوال قصد انشای عقد که عامل سازندۀ آن است وجود ندارد .بدیهی است چنین معاملهای به علت فقدان قصد انشای
معامله باطل است (شهیدی ،1377 ،ص.)371
اما صورت دیگری از معاملۀ صوری متصور است که در آن طرفین معامله خود را در قالب عقدی خاص واقع میسازند ،درحالیکه قصد
واقعی آنان پیمان دیگری است؛ مانند اینکه شخصی فروش مال خود را بدون عوض به دیگری ایجاب دهد .در فرض صورت ظاهر معاملۀ بیع
است ،درحالیکه قصد واقعی آنان انعقاد هبه است .پرسش این است که آیا میتوان مفاد قصد واقعی را در قالب الفاظ و عباراتی که معنایی مغایر
با قصد واقعی دارد واقع ساخت .در این خصوص ،برخی نویسندگان معتقدند برای ابراز اراده فقط استفاده از وسایل متعارف اعالم اراده مجاز
است .بنابراین اگر قصد واقعی طرفین انشای هبه باشد ،استفاده از وسایل غیرمتعارف اعالم اراده تحقق اثر حقوقی را با مشکل مواجه میکند.
گفتنی است ،اگر قصد واقعی طرفین انشای معاملهای نامشروع یا خالف قانون باشد ،عقد صوری را نمیتوان وسیلۀ انعقاد آن قرار داد (قنواتی و
همکاران ،1388 ،ص.)262
همانگونه که گذشت ،در آتی دائمی قصد واقعی طرفین تعهد به بیع در آینده و قبض و اقباض دارایی پایه نیست .بنابراین صورت ظاهری
قرارداد تعهد به بیع در آینده است ،ولی در واقع قصد معاملهکنندگان در این بازار صرفا کسب سود از تفاوت قیمت دارایی پایه در دو بازار آتی
دائمی و نقد است .افزونبراین ،ازآنجاکه قرارداد آتی دائمی به علت غرر و ربا عقدی باطل است ،عقد صوری تعهد به بیع نمیتواند وسیلۀ انشای
عقدی واقع شود که از نظر قانون و شرع باطل دانسته شده است .ازاینرو ،فقیهان انعقاد عقد قرض در قالب اجاره ،صلح ،هبه و مانند آن را باطل
دانسته اند (نجفی ،بیتا ،ص)62
بهطور کلی میتوان بازار معامالت آتی دائمی رمزارزها را بازاری دانست که پدیدۀ غالب در آن بورسبازی و کسب سود از جریان حرکت
قیمتها است .بازاری که بهطور معمول کمکی به رونق تولید و ایجاد اشتغال نمیکند.
مقایسۀ ویژگیهای قراردادهای آتی خاص ،آتی یکسان و آتی دائمی
ویژگی

قرارداد آتی خاص

قرارداد آتی یکسان

قرارداد آتی دائمی

محل عرضه

بازار خارج از بورس

بازار بورس

صرافی

خصوصیات دارایی پایه

سفارشی

استاندارد

استاندارد

ریسک اعتباری

دارد

ندارد

ندارد

زمان تسویه

خاتمۀ قرارداد

تسویۀ روزانه

تسویۀ روزانه

معاملهگران اصلی

خطرگریزان

خطرگریزان و خطرپذیران

خطرپذیران

نظارت

بدون نظارت و مقرراتگذاری

نظارت رسمی از طریق بورس

نظارت و مقرراتگذاری صرافی عرضهکننده
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شفافیت و گزارشدهی

فقدان شفافیت و گزارشدهی

الزام به شفافیت و گزارشدهی

عدم الزام به شفافیت و گزارشدهی

بازار ثانویه

ندارد

دارد

دارد

ابزار تضمین تعهدات

ندارد

سپردن تضمین نزد کارگزار و اتاق پایاپای

سپردن تضمین نزد صراف و صندوق بیمه

دوام قرارداد

موقت

موقت

دائم

موضوع قرارداد

تعهد به خرید و فروش واقعی

تعهد به خرید و فروش واقعی

تعهد به خرید و فروش صوری

انگیزه غالب طرفین

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک و کسب سود

سودجویی

منفعت قرارداد

مشروع

مشروع

نامشروع

وضعیت قرارداد

صحیح

صحیح

باطل

نتیجهگیر ی
قرارداد آتی دائمی یکی از ابزارهای مشتقۀ مالی نوظهور است که با توسعۀ بازار رمزارزها ابداع شده است .بهرغم اینکه یکی از ویژگیهای
قراردادهای مشتقۀ مالی موقتبودنشان است ،آتی دائمی ،همانگونه که از نام آن پیدا است ،سررسید و تاریخ انقضا ندارد .دائمیبودن این قرارداد
سبب شده است که ساختار آن با آتی یکسان متفاوت باشد .آتی یکسان در بورس عرضه میشود .فعاالن این بازار ترکیبی از خطرگریزان و
خطرپذیراناند و قیمت آن در تاریخ سررسید با قیمت بازار نقد همگرا میشود .ولی آتی دائمی در صرافیها عرضه میشود و چون تاریخ انقضا
ندارد در پارهای موارد قیمت آن از قیمت بازار نقد فاصله میگیرد ازاینرو ،برای همگرایی این دو قیمت از سازوکار تأمین وجه استفاده میشود.
سازوکاری که از ویژگیهای منحصر قراردادهای آتی دائمی است.
آتی دائمی ،اگرچه از نظر مفهوم شبیه سایر آتیها است ،ساختار متفاوت آن سبب شده است که این قرارداد از عقود پرخطر تلقی شود.
فعاالن این بازار نیز عموما خطرپذیرانی هستند که به چیزی جز کسب سود نمیاندیشند .این قرارداد ،به علت فقدان تاریخ انقضا و احتمال نوسان
بسیار زیاد دارایی پایۀ آن در مدت نامعلوم قرارداد و وجود سازوکار تأمین وجه ،عقدی غرری محسوب میشود .اخذ بهره از معاملهگران بابت
استقراض و انجام معاملهای چندبرابر موجودی آنها از آن چهرهای ربوی ساخته است .افزونبراین ،عدم قصد واقعی طرفین به تعهد به بیع در
آینده و عدم قصد آنان به تملیک و تملک دارایی پایه این قرارداد را به قراردادی صوری و باطل مبدل ساخته است .قراردادی که طرفین آن با ورود
به این بازار انگیزهای جز سودجویی از حرکت مطلوب قیمتها به سود خود ندارند.
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