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  *بدون ربا الگوي جديد بانكداري
  **سيدعباس موسويان

  يدهچك
وسه سال اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا براساس الگـوي فعلـي               تجربه بيش از بيست   

هـايي هـم بـه         مشكالت و نارسايي   ،  هايي داشته   كاميابيدهد اين الگو در عين حال كه          نشان مي 
  :عبارتند ازها   آن برخي از.همراه دارد
1 .   شـدن آمـوزش     و پرهزينـه   پيچيده، طـوالني     باعث بانكي   هاي عقد تعدد بيش از حد

  شود؛ كاركنان بانك مي
 عدم انتخاب صحيح قراردادها و عدم تفهـيم  باعث ،آموزش ناكافي كاركنان بانك  . 2

  ؛شود شدن خيلي از قراردادها مي  صوري و باطلسبب ، و اين،مناسب مشتريان
در بانـك   هـا      آن  با فعاليت بانكي تناسب ندارنـد و اجـراي صـحيح           هابرخي از عقد  . 3

  مكن نيست؛م
هـا     در حالي كه همه بانك     ؛برخي از قراردادها به نظارت و كنترل مستمر نياز دارند         . 4

  ابزار و نيروي انساني مناسب براي نظارت و كنترل را ندارند؛

                                                           
انـشگاه، حـوزه و     الگوي جديد بانكداري بـدون ربـا حاصـل همكـاري چندسـاله گروهـي از اسـتادان د                   *

 و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايـي بـه نتيجـه رسـيده و         يكارشناسان بانكي است كه در معاونت بانك      
 .وسيلة نويسنده تدوين شده است به
 .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي **
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 همـه اجراي صحيح برخي از قراردادها همراه با هزينه سنگين عملياتي است و براي   . 5
   مقرون به صرفه نيست؛ها بانك

گذاران و متقاضيان  سپرده(هاي مشتريان بانك   ي از قراردادها با اهداف و سليقه      برخ. 6
  .سازگار نيستند؛ در نتيجه مشتري، به اجراي صحيح قرارداد تمايلي ندارد) تسهيالت

الگـوي جديـد بانكـداري      « الگـوي ديگـري تحـت عنـوان          گفته،  پيش مشكالت   براي حلّ 
ها و انتظارات مشتريان بانك  و لحاظ اهداف، سليقه اساس اين الگ.طراحي شده است» ربا بدون

ها را     الگوي جديد، بانك   .سو و تفاوت ماهوي قراردادهاي اسالمي از سوي ديگر است           از يك 
 هـاي   اي، بانـك     مبتنـي بـر قراردادهـاي مبادلـه        معـين هـاي تجـاري بـا سـود           در سه گروه بانـك    

هاي جامع بـا تركيـب خـاص           و بانك   با محوريت قراردادهاي مشاركتي    متغيربا سود   تخصصي  
دهد و انتظار دارد تمام مـشتريان بانـك را براسـاس          اي و مشاركتي سامان مي      قراردادهاي مبادله 
  . متناسب اسالمي پاسخ دهدهاي عقدراههاي خودشان از  اهداف و سليقه

ز و هاي تجهي  نگاهي گذرا به الگوهاي گوناگون بانكداري بدون ربا در بخش          بعد از  ،مقاله
الگوي جديد  گاه    پردازد؛ آن   تخصيص منابع به نقد الگوي فعلي بانكداري بدون رباي ايران مي          

  .پردازد ميبه بررسي مباني فقهي و حقوقي آن كند و  را تبيين ميبانكداري بدون ربا 

هـاي     مشاركتي، بانك  هاياي، عقد    مبادله هاي ربا، فلسفه تحريم ربا، عقد     :واژگان كليدي 
  . و سود انتظاريمعينهاي جامع، سود  صي، بانكهاي تخص تجاري، بانك

  

  مقدمه
هـاي بـدون ربـا در كـشورهاي مـسلمان             بيش از سي سـال از تأسـيس نخـستين بانـك           

انـد؛    ها از جهت كمي و كيفي توسعة قابل تـوجهي داشـته             ت، اين بانك  در اين مد  . گذرد  مي
 برخـي كـشورهاي غيرمـسلمان،    طوري كه امروزه در غالب كشورهاي اسالمي و حتي در      به

هـاي بـدون ربـا گرچـه از      بانـك . كنند هاي بدون ربا فعاليت مي الگوهاي گوناگوني از بانك 
جهت حذف ربا از عمليات بانكي مشتركند، از جهت انتخاب الگـوي عمليـاتي و گـزينش                 

  .هاي معامالتي متفاوت هستند عقدها و روش
عقدها به كمترين مقدار ممكن و از جهـت         هاي بدون ربا از جهت تعداد         برخي از بانك  

در مقابـل، برخـي ديگـر      . اند  ها به بانكداري ربوي بسنده كرده       ترين آن   نوع عقدها به نزديك   
 كه با معامالت بانكداري ربـوي بيـشترين تفـاوت را دارنـد و               ورزند  اصرار مي به عقدهايي   
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  .برند  ميهاي بدون ربا نيز از تركيب اين قراردادها بهره گروهي از بانك
اين تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانكداري بدون ربـا اسـت و مـانع از آن                   

شود كه مسلمانان كشورهاي اسالمي معامالت پولي و بـانكي گـسترده داشـته باشـند و                   مي
مدت، اين فايده را دارد كـه          هم استفاده كنند، در كوتاه     تجاربتوانند از   بهاي بدون ربا      بانك
  .ها گزينش شود  بهترين آنوهاي گوناگون تجربه   و شيوهالگوها

گـذرد،    وسه سال از اجراي آن مي       يكي از الگوهاي بانكداري بدون ربا كه بيش از بيست         
خواهد با نگاهي اجمالي به الگوهـاي         اين مقاله مي  . الگوي بانكداري بدون رباي ايران است     

را بررسي كرده؛ سـپس  ايران  بدون ربا بانكداري بدون ربا، مشكالت الگوي فعلي بانكداري      
هـاي مـشتريان      هاي اقتصادي اسالم، اهداف و انگيزه       الگوي جديدي را كه با توجه به آموزه       

و با رعايت قـانون عمليـات بـانكي بـدون ربـا             ) گذاران و متقاضيان تسهيالت     سپرده(بانك  
  .ي آن بپردازد به تبيين مباني فقهي و حقوق و در پايانطراحي شده است، معرفي كند

  نگاهي اجمالي به الگوهاي بانكداري بدون ربا
كه گذشت، از حدود سي سال پيش، الگوهاي گوناگوني از بانكداري بدون ربـا از                 چنان

ها در حد پيشنهاد باقي مانـده و برخـي    وران مسلمان ارائه شده كه برخي از آن سوي انديشه 
از الگوهايي كه تـا     گذرا  ن قسمت، به معرفي     در اي . به مرحله اجرا و تجربه نيز رسيده است       

پردازيم و از جهت قلمرو بحث نيز         اند مي   حدودي كامياب يا از جهت نظري تأثيرگذار بوده       
  .كنيم را مطالعه ميهاي تجهيز و تخصيص منابع  فقط روش

  الگوي پيشنهادي شهيد صدر. 1
لگـويي از    ا ،ي االسـالم  البنك الالربوي فـ    در كتاب    اهللا سيدمحمدباقر صدر    شهيد آيت 

درنيامـد،  به مرحله اجـرا     كامل  صورت   اين الگو گرچه به   . بانكداري بدون ربا پيشنهاد كرده است     
  ).71ص : 1385موسويان، (در ديگر الگوهاي بانكداري بدون ربا تأثير فراوان داشت 

  هاي تجهيز منابع روش. 1ـ1
  )قرض بدون بهره(سپرده جاري . 1

هــاي جــاري را براســاس قــرض بــدون بهــره از  ك ســپردهمطــابق ايــن الگــو، بانــ
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دهنـد    گذاران دريافت كرده و عندالمطالبه به آنان يا به هر كسي كه آنان حواله مي                سپرده
  .پردازد مي) نويسند چك به نام او مي(
  )وكالت(انداز  سپرده پس. 2

صـورت وكالـت تحويـل        انـدازهاي مـردم را بـه         بانك، پس  مطابق الگوي شهيد صدر   
پردازد و در پايان سال مالي، متناسب با مانده و مـدت              ها به عمليات مضاربه مي      گرفته، با آن  

گـذار حـق دارد هـر زمـان كـه بخواهـد               دهـد و سـپرده      گذاران سود مـي     ها به سپرده    سپرده
قراردادهـاي وكالـت و مـضاربه،       براساس  هايي    اش را پس بگيرد و سود چنين سپرده         سپرده

  .ستمتغير اانتظاري و 
  )وكالت(دار   مدتسپرده. 3

گـذار، طبـق      انداز است با اين تفـاوت كـه سـپرده           ماهيت اين سپرده، همانند سپرده پس     
  .زمانبندي مشخص، حق برداشت از حساب را دارد

هـاي    كـارگيري سـپرده     ، بانك بخشي از سود حاصـل از بـه         مطابق الگوي شهيد صدر   
دهـد و     گـذار مـي     دارد و بقيه را به سـپرده        ه برمي الوكال  صورت حق   دار را به    انداز و مدت    پس

  .الوكاله بين دو حساب متفاوت است مبلغ حق

  هاي تخصيص منابع روش. 1ـ2
  مضاربه. 1

هـاي جـاري را       دار و بخشي از سپرده      انداز و مدت    هاي پس   بانك منابع حاصل از سپرده    
 و در سـود فعاليـت       گـذارد   مـي واصورت قرارداد مضاربه به متقاضيان تـسهيالت بـانكي            به

  .شود اقتصادي آنان شريك مي
 قرارداد مضاربه، به بخش بازرگاني اختصاصي نـدارد و در همـة        به فتواي شهيد صدر   

  .هاي اقتصادي چون صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات قابل اجرا است بخش
  قرض با كارمزد. 2

تيـار متقاضـيان   صورت قرض بـدون بهـره در اخ   هاي جاري را به بانك، بخشي از سپرده 
  .گيرد گذارد و از آنان در مقابل ارائه خدمات اعطاي قرض، كارمزد مي مي
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  تنزيل با كارمزد. 3
خـرد و فقـط در مقابـل          بانك بخشي از اسناد مالي مشتريان خود را به قيمت اسمي مـي            

  ).كند از مبلغ سند مالي كسر مي(گيرد  ارائه خدمات كارمزد مي
 روش مـضاربه اسـت و       ،تـرين روش تخـصيص منـابع        مهـم  به اعتقـاد شـهيد صـدر      

تـوان از مـضاربه    جايي كـه نمـي  (ل صورت مكم هاي قرض و تنزيل با كارمزد فقط به      روش
  .روند كار مي به) استفاده كرد

  الگوي پيشنهادي شهيد صدرهاي تجهيز و تخصيص منابع پولي در  جدول روش
  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود  رابطه حقوقي  عنوان تسهيالت  سود  قيرابطه حقو  عنوان سپرده
  سپرده جاري. 1
  انداز سپرده پس. 2
  سپرده ثابت. 3

  قرض
  وكالت
  وكالت

  صفر
  متغير
  متغير

  مضاربه. 1
  وام بدون بهره. 2
  نقدكردن سند تجاري. 3

  مضاربه
  قرض
  قرض

  متغير
  كارمزد
  كارمزد

  الگوي بانك اسالمي اردن. 2
سبت كامياب بدون ربا، بانـك اسـالمي اردن اسـت كـه             هاي باسابقه و به ن      يكي از بانك  
  ).113ص : 1383موسويان، (پردازد  هاي ذيل به تجهيز و تخصيص منابع مي براساس روش

  هاي تجهيز منابع روش. 2ـ1
  )قرض بدون بهره(هاي اماني  سپرده. 1

 اند و بـه دو      ها اماني است، براساس قرض بدون بهره طراحي شده          گرچه اسم اين سپرده   
 و بانك وظيفه    هستندها بدون بهره      اين سپرده . شوند  پرداخت مي دفترچه  يا  صورت چك و    
  .گذار را عندالمطالبه بپردازد دارد وجوه سپرده

  گذاري هاي سرمايه سپرده. 2
گذاري خاص كـه براسـاس وكالـت خـاص            هاي سرمايه   ها به دو گروه سپرده      اين سپرده 
هـاي    رونـد و سـپرده      كـار مـي     هـاي خـاص بـه       هـا و پـروژه      گـذاري در طـرح      براي سرمايه 

كـار    هـا بـه     ها و پروژه    اي از طرح    گذاري مشترك كه براساس وكالت عام در مجموعه         سرمايه
  .شوند روند تقسيم مي مي
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هـاي   انـداز، حـساب    هاي پس   گذاري عام خود به سه زيرگروه حساب        هاي سرمايه   سپرده
  .شود دار تقسيم مي هاي مدت آگهي و حساب پيش
كارگيري منابع در پـروژه و   گذاري خاص، بانك، سود حاصل از به     هاي سرمايه   ر سپرده د

هاي   در سپرده . كند   بين صاحبان سپرده و بانك تقسيم مي       25 به   75طرح خاص را به نسبت      
هاي  هايي را كه از راه منابع سپرده گذاري مشترك، بانك سود حاصل از مجموع طرح         سرمايه

آگهي، بـا      و در پيش   50 به   50انداز، با نسبت      هاي پس   اند، در سپرده    مشترك تأمين مالي شده   
كند؛   گذاران و بانك تقسيم مي       بين سپرده  10 به   90دار، با نسبت       و در مدت   30 به   70نسبت  

هاي طرف قـرارداد   گذاري متغير است و به سوددهي بنگاه       هاي سرمايه   در نتيجه، سود سپرده   
  .بانك بستگي دارد

  ضاربهاوراق م. 3
هاي مذكور براي تجهيـز منـابع از اوراق مـضاربه خـاص               بانك اسالمي اردن افزون بر سپرده     

. كنـد   استفاده مـي  ) هاي متعارف   براي مجموع طرح  (و اوراق مضاربه عام     ) هاي خاص   براي طرح (
  .توان آن را به ديگران واگذاشت مزيت اوراق مضاربه در آن است كه بدون مراجعه به بانك مي

  هاي تخصيص منابع روش. 2ـ2
  مرابحه. 1

صـورت    ها خريده، بـه     در اين روش، بانك كاالهاي مورد نياز مشتريان را به سفارش آن           
  .فروشد نسيه همراه با سود معين به آنان مي

  مضاربه. 2
ـ در اين روش، بانك، سرمايه مورد نياز فعاالن اقتصادي را كه به سرمايه نيـاز دارنـد،                    اب

طبـق قـانون    . شود  ها شريك مي    مين كرده، در سود حاصل از فعاليت با آن        قرارداد مضاربه تأ  
هـاي    بانك اسالمي اردن، مضاربه به بخـش بازرگـاني اختـصاص نـدارد و در همـة بخـش                  

  .كار رود تواند به اقتصادي مي
  مشاركت. 3

يـا تـأمين بخـشي از سـرمايه     ) مشاركت حقوقي (بانك اسالمي اردن، از راه خريد سهام        
  .شود  ميها سهيم  هاي اقتصادي شريك و در سود آن با بنگاه) مشاركت مدني(ز بنگاه مورد نيا
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  گذاري مستقيم سرمايه. 4
  .كند گذاري مي بانك، بخشي از منابع خود را  مستقيم در برخي از فعاليت اقتصادي سودآور سرمايه

  الحسنه قرض. 5
الحسنه بـراي تـرويج       ضصورت قر   به) حدود پنج درصد  (بانك، بخشي از منابع خود را       

  .دهد امور خير در اختيار نيازمندان قرار مي

  هاي بانك اسالمي اردن جدول فعاليت

  اعطاي تسهيالت   پوليتجهيز منابع
  سود رابطه حقوقي  نوع تسهيالت  سود رابطه حقوقي  نوع سپرده

  الطلب  سپرده اماني، ديداري، تحت.1
 گذاري، خاص، مشترك سپرده سرمايه. 2
  اق مضاربه، خاص، عاماور. 3

  قرض بدون بهره
  مضاربه
  مضاربه

  صفر
  متغير
  متغير

  مرابحه. 1
  مضاربه. 2
  مشاركت. 3
  گذاري مستقيم سرمايه .4
  الحسنه قرض. 5

  بيع
  مضاربه
  شركت
  ـــ

  قرض بدون بهره

  معين
  متغير
  متغير
  متغير
  كارمزد

  

  الگوي بانك توسعه اسالمي. 3
هـاي    يرگذار، بانك توسعه اسالمي است كه به روش       يكي ديگر از الگوهاي كامياب و تأث      

  ).15ص : 1384ميرجليلي، (پردازد  ذيل به تجهيز و تخصيص منابع مي

  تجهيز منابع. 3ـ1
گذرد، براي تجهيـز منـابع از         بانك توسعه اسالمي كه بيش از سي سال از تأسيس آن مي           

 پرداخت حق عـضويت     كند به اين معنا كه كشورهاي اسالمي با         روش مشاركت استفاده مي   
  .شوند كنند و در واقع سهامداران بانك شمرده مي منابع بانك را تأمين مي

  هاي تخصيص منابع روش. 3ـ2
هـاي    هـا و پـروژه      بانك توسعه اسالمي براي تخصيص منابع و حمايـت مـالي از طـرح             

  .كند هاي ذيل استفاده مي عمراني كشورهاي عضو از روش
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  وام بدون بهره. 1
صورت وام بدون     المنفعه كشورهاي عضو به     هاي عام   ي از منابع را براي طرح     بانك، بخش 

  .كند پردازد و فقط كارمزد عمليات اعطاي وام را دريافت مي بهره مي
  مرابحه. 2

گذاري در كشورهاي  هاي عمراني و سرمايه   بانك، كاالهاي مورد نياز مشتريان براي طرح      
  .گذارد بحه نسيه همراه با سود معين واميصورت مرا صورت نقد خريده، به عضو را به

  اجاره به شرط تمليك. 3
صورت اجاره به     هاي عمراني كشورهاي عضو را تهيه و به         هاي ثابت طرح    بانك، سرمايه 
  .گذارد شرط تمليك وامي

  مشاركت. 4
 قـرارداد شـركت   بـا هاي اقتصادي سـودآور را   بانك، بخشي از سرمايه مورد نياز فعاليت  

  .شود ، در سود حاصل با آنان شريك ميتأمين كرده
  استصناع. 5

  .كند  قرارداد استصناع تأمين مياآالت و كاالهاي مورد نياز مشتريان را ب بانك، ماشين
   اعتباريخطاعطاي . 6

هـاي مـالي و        اختيـار مؤسـسه     بـا  بانك توسعه اسالمي، بخشي از منـابع مـالي خـود را           
  .هاي كوچك تسهيالت اعطا كنند براي پروژهها  دهد تا آن هاي اسالمي قرار مي بانك

  هاي بانك توسعه اسالمي جدول فعاليت

  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود رابطه حقوقي  نوع تسهيالت سود رابطه حقوقي  نوع سپرده
  وام بدون بهره. 1  متغير  شركت  سالمياحق عضويت كشورهاي 

  مرابحه. 2
  اجاره به شرط تمليك. 3
  مشاركت .4
  عاستصنا. 5
  اعطاي خط اعتباري. 6

 قرض بدون بهره
  بيع
  اجاره
  شركت
  استصناع
  وكالت

  كارمزد
  معين
  معين
  متغير
  معين
  معين
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  اي الگوي بانك مبادله. 4
برخي از محققان بانكداري بدون ربـا بـا تفكيـك بـين قراردادهـا از يـك سـو و انـواع                       

هـاي خيرخواهانـه چـون     قرارداديـد  اعتقاد دارند با،هاي پولي و مالي از سوي ديگر   مؤسسه
هـاي     و قراردادهاي مـشاركتي را بـه شـركت         ،الحسنه  هاي قرض   الحسنه را به صندوق     قرض

 و بانـك را بـه تناسـب ماهيــت آن در    شـت هـاي سـهامي واگذا   گـذاري و شـركت   سـرمايه 
هـستند،  هاي بانـك متعـارف        ترين قراردادهاي مشروع به فعاليت      اي كه نزديك    قراردادهاي مبادله 

  .كنند  را پيشنهاد ميليذهاي تجهيز و تخصيص منابع   روش، بر اين اساس.ردمتمركز ك

  هاي تجهيز منابع روش. 4ـ1

  )قرض بدون بهره(سپرده جاري . 1
صورت قرض بدون بهره است و صاحب حساب حق           ها به   اين سپرده همانند همة بانك    

  . برداشت كندهر زمان كه بخواهد خود را هدارد وجو

  )وكالت عام(از اند سپرده پس. 2
گيـرد و   ميكار  كند و در اعطاي تسهيالت سودآور به ها را با وكالت، دريافت مي  بانك، اين سپرده  

  .دهد گذاران مي الوكاله به سپرده در پايان دوره مالي، سود حاصل را پس از كسر حق

  )وكالت خاص(گذاري خاص  سپرده سرمايه. 3
كـار    هاي مشخصي به    خاص گرد آورده، در پروژه    ها را به وكالت       بانك، منابع اين سپرده   

  .دهد گذاران مي الوكاله به سپرده گيرد و سود حاصل از آن را پس از كسر حق مي

  )وكالت عام(گذاري عام  سپرده سرمايه. 4
كـار گرفتـه، سـود حاصـل از           ها به   ها را در عموم طرح      بانك، منابع حاصل از اين سپرده     

  .پردازد گذاران مي له به سپردهالوكا ها را پس از كسر حق آن

  هاي تخصيص منابع روش. 4ـ2
  فروش اقساطي. 1

  .گذارد  فروش اقساطي به آنان وامياكند و ب بانك، كاالهاي مورد نياز مشتريان را تهيه مي
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  اجاره به شرط تمليك. 2
 صـورت اجـاره   مشتريان را تهيه و بهمورد نياز هاي ثابت و كاالهاي بادوام        بانك، سرمايه 

  .گذارد به شرط تمليك به آنان وامي
  جعاله. 3

 جعالة نسيه اكند، و ب بانك، خدمات مورد نياز مشتريان را با قرارداد جعالة نقدي تهيه مي     
  .گذارد به متقاضيان وامي

  خريد دين. 4
ها را پـس از كـسر سـود           كند و مبلغ آن     دار مشتريان را تنزيل مي      بانك، اسناد مالي مدت   

  .پردازد  نقد ميصورت بانكي به
  سلف. 5

  .كند خريد مي صورت سلف از آنان پيش هاي اقتصادي را به هاي بنگاه بانك، بخشي از محصول

  اي هاي بانكي براساس الگوي بانك مبادله جدول فعاليت

  تخصيص منابع  تجهيز منابع
  سودرابطه حقوقي  نوع تسهيالت  سود رابطه حقوقي  نوع سپرده

   سپرده جاري.1
  انداز ه پسسپرد. 2
  گذاري خاص سپرده سرمايه. 3
  گذاري عام سپرده سرمايه. 4

 قرض بدون بهره
  وكالت
  وكالت
  وكالت

  صفر
  معين
  معين
  معين

  فروش اقساطي. 1
  اجاره به شرط تمليك. 2
  جعاله. 3
   خريد دين.4
  سلف. 5

  بيع نسيه
  اجاره
  جعاله
  بيع دين
  بيع سلف

  معين
  معين
  معين
  معين
  معين

  وي فعلي بانكداري بدون رباي ايرانالگ. 5
هـاي   هـاي اصـلي بانـك    توان در الگوي فعلي بانكداري ايران، فعاليت    طور خالصه مي    به

عامل را در سه بخش تجهيز منابع پولي، تخصيص منابع پولي و خـدمات بـانكي بـه شـرح             
بررسي جا كه موضوع مقاله متمركز بر دو بخش نخست است، از نقد و              از آن . ذيل جاي داد  

  .كنيم نظر مي بخش خدمات بانكي صرف
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  بخش تجهيز منابع پولي. 5ـ1
هـا    مطابق مواد سه تا شش قانون عمليات بانكي بدون ربا، سه نوع سـپرده بـراي بانـك                 

  .تعريف شده است

  الحسنه جاري سپرده قرض. 1
ر گذار، وجوه مازاد خود را د       اين سپرده براساس قرارداد قرض بدون بهره است و سپرده         

طـور    وسيلة چك، به     منابع خودش را به    هر زمان كه بخواهد   گذارد و حق دارد       آن سپرده مي  
شـود در     ها سودي پرداخت نمي     به اين نوع سپرده   . وسيلة ديگري برداشت كند     شخصي يا به  
  .كند گذار از خدمات رايگان حساب جاري استفاده مي مقابل، سپرده

  انداز الحسنه پس سپرده قرض. 2
گذار، وجوه مازاد خود را  ده نيز براساس قرارداد قرض بدون بهره است و سپرده اين سپر 

گذارد و حق دارد در مواقع نيـاز بـه بانـك مراجعـه كـرده، منـابع خـود را              در آن سپرده مي   
گـذاران    شود و براي تـشويق سـپرده        ها سودي پرداخت نمي     به اين نوع سپرده   . برداشت كند 

شود و آنان در   الحسنه داده مي     وام قرض  ،ي آنان در امور خير    شود كه ماندة موجود     اعالم مي 
كـشي بـه برخـي از         صـورت قرعـه     افـزون بـر ايـن، بـه       . شوند  پاداش معنوي آن شريك مي    

  .پردازد هاي جنسي يا نقدي مي گذاران جايزه سپرده

  گذاري سپرده سرمايه. 3
ت يـك تـا پنجـساله       ماهـه و بلندمـد      مدت سه تا شـش      ها كه به دو نوع كوتاه       اين سپرده 

بانك در جايگاه وكيـل، وجـوه نقـدي         . شوند، براساس قرارداد وكالت عام هستند       تقسيم مي 
گيـرد و در پايـان سـال مـالي            كار مي   گذاران را دريافت كرده، در معامالت سودآور به         سپرده

  .پردازد گذاران مي الوكاله به سپرده سود حاصل از آن معامالت را پس از كسر حق

  بخش تخصيص منابع پولي. 5ـ2
تواننـد منـابع      ها مـي     هفت تا هفده قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك         هاي  مادهمطابق  

بـه  ) نقـدينگي (ها را پس از كسر سـپرده قـانوني و ذخيـره احتيـاطي                 حاصل از انواع سپرده   
  .هاي ذيل تخصيص دهند شيوه
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  الحسنه اعطاي وام قرض. 1
انـداز را پـس از كـسر سـپرده            الحسنه پـس    هاي قرض   پردهها منابع س    در اين شيوه، بانك   

الحـسنه در امـور خيرخواهانـه چـون ازدواج،      صورت وام قرض   قانوني و ذخيره احتياطي به    
انـد و از      ها بـدون بهـره      اين وام . دهند  درمان، تحصيل و اشتغال در اختيار متقاضيان قرار مي        

در ايـن   . شـود    عمليات دريافت مـي    صورت كارمزد     گيرندة تسهيالت فقط درصد ناچيزي به     
كند، و وجـوه مـازاد        اي خيريه و غيرانتفاعي عمل مي       شيوه، بانك در جايگاه مؤسسة واسطه     

  .رساند دست متقاضيان نيازمند مي افراد خير را تجهيز كرده، به

  اي قراردادهاي مبادله. 2
ي و ديگر منابع بانك، با      گذار  هاي سرمايه   ها با استفاده از منابع سپرده       در اين شيوه، بانك   

اي چون فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك،          متقاضيان تسهيالت وارد قراردادهاي مبادله    
ايـن قراردادهـا ماهيـت تمليكـي داشـته، براسـاس            . شـوند    و جعاله مـي    *سلف، خريد دين  

در ايـن شـيوه، بانـك در        . شـود   هاي سود معين به متقاضيان، تسهيالت بانكي داده مـي           نرخ
 ،شود و حاصل آن     جايگاه مؤسسة انتفاعي با سود معين با متقاضي تسهيالت وارد معامله مي           

  .بندي مشخصي بايد پرداخت شود دار مشتري است كه طبق زمان بدهي مدت

  قراردادهاي مشاركتي. 3
گذاري و ديگر منابع بانك، كـلّ   هاي سرمايه در اين شيوه، بانك با استفاده از منابع سپرده        

خشي از سرمايه مورد نياز فعاالن اقتصادي را از راه قراردادهاي مشاركتي چون مشاركت     يا ب 
كند و با آنان در سود حاصـل   مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات تأمين مي     

ـ اين قراردادهـا ماهيـت اذنـي دار     . شود  از فعاليت اقتصادي شريك مي     د و بانـك، در برابـر   ن
در . دهد  اضي تسهيالت، اذن تصرّف در سرمايه، و استفاده از آن را مي           سهمي از سود، به متق    

گـذار بـوده و مطـابق مـوازين           اين شيوه، بانك در جايگاه صاحب سرمايه يا شريك سرمايه         
  .گيرد ميعهده  گذاري را به هاي فعاليت اقتصادي و سرمايه شرعي و قانوني پيامدها و مخاطره

                                                           
ها براسـاس   امده است و بانك  توضيح الزم است كه قرارداد خريد دين در قانون عمليات بانكي بدون ربا ني             اين   *

 .)150 ص: 1381موسويان، (كنند  مجوز خاص كه شوراي نگهبان به شوراي پول و اعتبار داده عمل مي
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  گذاري مستقيم سرمايه. 4
هاي مستقيم اقتصادي چـون سـاخت         ها بخشي از منابع را در فعاليت        شيوه، بانك در اين   

ها  گذاري، و ارزش افزودة طرح هاي بزرگ زيربنايي سرمايه ها و ديگر پروژه  ها، تونل   بزرگراه
در اين شيوه نيز بانـك در       . كنند  گذاران لحاظ مي    صورت سود بانك و سپرده        ها را به    و پروژه 

هـاي فعاليـت اقتـصادي را         هـا و مخـاطره      گذار، مسؤوليت   يه و سرمايه  جايگاه صاحب سرما  
  .شود دار مي عهده

  هاي بانكي براساس الگوي فعلي بانكداري بدون رباي ايران جدول فعاليت

  تخصيص منابع  تجهيز منابع
  سود  رابطه حقوقي  نوع تسهيالت  سود  رابطه حقوقي  نوع سپرده

  الحسنه جاري سپرده قرض. 1
 انداز الحسنه پس قرضسپرده . 2
 دار گذاري مدت سپرده سرمايه. 3
  
  
  
  
  
  
  
  

 قرض بدون بهره
 قرض بدون بهره
  وكالت عام

  صفر
  صفر
  متغير

  الحسنه قرض. 1
  فروش اقساطي. 2
  اجاره به شرط تمليك. 3
  سلف. 4
  خريد دين. 5
  جعاله. 6
  مشاركت مدني. 7
  مشاركت حقوقي. 8
  مضاربه. 9

  مزارعه. 10
  مساقات. 11
  گذاري مستقيم سرمايه. 12

  قرض بدون بهره
  بيع نسيه
  اجاره

  بيع سلف
  بيع دين
  جعاله
  شركت
  شركت
  مضاربه
  مزارعه
  مساقات
  ــــ

  كارمزد
  معين
  معين
  معين
  معين
  معين
  متغير
  متغير
  متغير
  متغير
  متغير
  متغير

  
تجـاري يـا   اعـم از بانـك    ( مطابق الگوي فعلي بانكداري بـدون ربـا، بانـك            :گيري  نتيجه
الحسنه را    هاي خيرخواهانه قرض    اي جامع است كه از يك طرف فعاليت         مؤسسه) تخصصي
از . اي با سود معين و با ماهيـت ديـون دارد            دهد، و از طرف ديگر معامالت مبادله        انجام مي 

جويـد و از طـرف چهـارم، در             هـا مـشاركت مـي       هاي اقتصادي بنگاه    طرف سوم در فعاليت   
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روشـن اسـت كـه چنـين        . كنـد   گذاري مـستقيم مـي      عيار اقتصادي سرمايه    مامجايگاه بنگاه ت  
شدن و استفاده از مزيـت        ها به سمت تخصصي     اي در عصر و زماني كه همة مؤسسه           مؤسسه
  .يابد روند، توان رقابت نخواهد داشت و مشكالت متعددي مي هاي همگن پيش مي فعاليت

  ي بدون رباي ايرانهاي الگوي فعلي بانكدار مشكالت و نارسايي
هـايي مواجـه      الگوي فعلي بانكداري بدون رباي ايران در عمل با مـشكالت و نارسـايي             

  :ها عبارتند از ترين آن  كه مهماست

  تعدد بيش از حد عقدها. 1
اي با سود معين،      هاي متفاوت غيرانتفاعي، مبادله     كارگيري دوازده نوع قرارداد با ماهيت       به

   شـود    گذاري مستقيم در بخش تخصيص منـابع باعـث مـي            ر و سرمايه  مشاركتي با سود متغي
: 1373مـصباحي،   (ها و مشتريان، پيچيده، طوالني و پرهزينـه شـود             فرايند آموزش كاركنان بانك   

اسـالمي  هاي بـدون ربـا در كـشورهاي گونـاگون             اين در حالي است كه تجربة بانك      ). 103ص  
  .توان تمام نيازهاي مشتريان را پاسخ داد دهد با حداكثر شش نوع قرارداد مي نشان مي

  شدن معامالت صوري. 2
هاي بدون ربا علل و عوامل گونـاگون دارد، يكـي             شدن معامالت در بانك     گرچه صوري 

. از عوامل مهم آن، آموزش ناكافي كارگزاران بانك و عـدم تفهـيم مناسـب مـشتريان اسـت                  
شود تا كارگزاران  ايند آموزش باعث ميشدن فر تعدد بيش از حد عقدها و پيچيده و پرهزينه 

 نداشته باشـند؛ در نتيجـه نتواننـد         عقدهابانك، اطالعات الزم و كافي دربارة كاربرد صحيح         
شـود كـه خيلـي از         مشتري را متناسب با نياز واقعي راهنمايي و تفهيم كنند و اين باعث مي             

  ).104ص : همان(قراردادها صوري و غيرواقعي شود 

  ها  برخي عقدها با ماهيت بانكعدم تناسب. 3
طـور    هاي تجـاري كـه بـه         ايران، هيچ فرقي بين بانك     يالگوي فعلي بانكداري بدون ربا    

صي    كننـد و بانـك   مـدت فعاليـت مـي    مدت تا ميان    هاي كوتاه   معمول در فعاليت   هـاي تخصـ
 ،كننـد  مدت تـا بلندمـدت فعاليـت مـي          هاي ميان   طور معمول در فعاليت     گذاري كه به    سرمايه

صي مطـرح كـرده      را براي تمام بانكهانگذاشته است و تمام عقد  ها اعم از تجاري و تخصـ
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صي                  كـشاورزي  است؛ در حالي كه برخي از عقدها مانند مزارعه و مساقات فقط در بانك تخصـ
هاي تجاري و تخصصي كه زمين زراعـي مناسـب و بـاغ               قابليت اجرا دارد و در ديگر بانك      

  .انعقاد آن قراردادها را در اختيار ندارند، امكان اجراي آن نيستميوة مناسب براي 

  ها هزينة باالي اجراي صحيح برخي از عقدها در بانك. 4
گـذاري مـستقيم      طور سرمايه   ويژه مشاركت مدني و مضاربه، همين        مشاركتي به  هايعقد

هـا از توجيـه     احتياج به ساختار و نيروي انساني مناسب دارد تا بانك با مطالعه دقيـق طـرح               
بـرداري نيـز بـا         تصميم كارشناسي بگيرد و در مراحل اجرا و بهره         ،شدهآگاه  ها    اقتصادي آن 

 اين در حالي است كه      .گذاران دفاع كند    نظارت و كنترل مؤثر بتواند از حقوق بانك و سپرده         
  ساختار و نيروي انـساني     ،كنند  هاي اقتصادي فعاليت مي     هاي تجاري كه در همة بخش       بانك

هـاي گونـاگون، از       متخصص و مناسب براي اين كار را ندارند و اگـر بخواهنـد در عرصـه               
: 1374بهمني،  (رود    ها به شدت باال مي       هزينه عملياتي آن   ،متخصصان گوناگون استفاده كنند   

وسـيله     به فقط مشاركتي   هايدهد كه انجام صحيح عقد      مطالعات تجربي نشان مي   ). 279 ص
كنند و   گذاري در حوزة خاص فعاليت مي       هاي سرمايه    همانند شركت  هاي تخصصي كه    بانك

ق استص دارند، قابل تحقّنيروي انساني متخص.  

  گذاران هاي سپرده ها با اهداف و سليقه عدم جامعيت سپرده. 5
هـا تـوان جـذب وجـوه مـازاد همـة              نظام بانكي كامـل بايـد بـا طراحـي انـواع سـپرده             

گـذاران در جوامـع       ها و روحيات سـپرده      مطالعه اهداف، انگيزه  . گذاران را داشته باشد     سپرده
موسـويان،  (گـذاران ذيـل مواجـه هـستيم      كم با انواع سـپرده   دهد كه دست    اسالمي نشان مي  

  ).59ص : 1382
  كنند؛ گذاري اقدام مي كساني كه براي استفاده از خدمات حساب جاري به سپرده. أ

  كنند؛ گذاري اقدام مي الحسنه به سپرده  قرضكساني كه براي مشاركت در ثواب اعطاي. ب
  خواهند سودي دريافت كنند؛ كنند و در عين حال مي گذاري مي انداز، سپرده كساني كه به قصد پس. ج
  كنند؛ گذاري مي كساني كه براي كسب سود معين سپرده. د
دة پـذيرش   كننـد و آمـا      گذاري مـي    كساني كه براي رسيدن به سود انتظاري باالتر سپرده        .   ه

  .ريسك هستند
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هـاي اول و دوم و تـا حـدودي بـراي              الگوي فعلي بانكداري بدون ربا فقط براي گـروه        
ايـن  . كند  اي معرفي نمي    گروه آخر جواب مناسب دارد و دربارة گروه سوم و چهارم، سپرده           

شود با استفاده از معـامالت شـرعي بـراي            در حالي است كه در الگوي جديد نشان داده مي         
  .توان سپردة مناسب طراحي كرد دو گروه نيز مي اين

  عدم تناسب برخي از عقدها با مقاصد متقاضيان تسهيالت. 6
دهـد كـه در       هاي تجـاري نـشان مـي        مطالعه قراردادهاي مشاركت مدني و مضاربة بانك      

در بيـشتر   . غالب اين موارد، متقاضيان تسهيالت، درصدد مشاركت يا مضاربة واقعي نيستند          
ا در عمـل هـيچ          رد به ظاهر، قرارداد مشاركت يا مضاربه منعقد مي        اين موا  يـك از     شـود؛ امـ

هـاي تجـاري نيـز كـه نيـروي        كه بانـك    گيرندگان تسهيالت به لوازم آن ملتزم نيستند؛ چنان       
گذاري و نظارت و كنترل آن را      انساني الزم براي كارشناسي پروژه و پذيرش ريسك سرمايه        

شـود كـه در       نتيجه اين مي  . اي براي مشاركت واقعي ندارند      و عالقه در اختيار ندارند اعتقاد     
صورت مشاركت يا مضاربه در اختيار گيرنده تـسهيالت گذاشـته               هاي تجاري، پولي به     بانك
روشـن  . شود  شود و بعد از مدت معيني، همان پول همراه با سود معيني از وي گرفته مي                 مي

اصـالني،   اميـر (تر است تا به مشاركت        ه ربا نزديك  اي صوري بوده، ب     است كه چنين معامله   
  ).36 و 35ص : 1371

  الگوي جديد بانكداري بدون ربا
گيري از تجربة الگوهاي گوناگون بانكداري بدون         با توجه به مشكالت پيشين، و با بهره       

صي    هاي تجـاري، بانـك    در الگوي جديد سه نوع بانك تحت عناوين بانك       ،ربا هـاي تخصـ
هاي مناسب در عرصة تجهيز و تخصيص منـابع           هاي جامع با روش     و بانك ) اريگذ  سرمايه(

  .باشيم هاي الگو داشته پيش از ارائه الگو الزم است نگاهي به فرض. شود ارائه مي

  هاي الگوي جديد فرض
الحـسنه،    كار رفته در قانون عمليات بانكي بدون ربا به سـه گـروه قـرض                عقدهاي به . 1

) روش نسيه اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، سلف و خريد دين   ف(اي    عقدهاي مبادله 
هـاي    با ويژگي ) مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، مضاربه، مزارعه و مساقات       (و مشاركتي   

هاي حسابداري و     ها، مستلزم روش    شوند كه اجراي صحيح هر يك از آن         متفاوت تقسيم مي  
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  راهكارهاي مخصوص خود است؛
فعاليت شوند كه از جهت حوزه        روه تجاري، تخصصي و جامع تقسيم مي      ها به سه گ     بانك. 2

، هـاي تجـاري     بانكهر يك از     در نتيجه    ؛تفاوت هستند طور كامل م    بههاي نظارتي     و توانايي 
  ؛با برخي قراردادها تناسب دارند فقطتخصصي و جامع 

ليات بـانكي و  ها، پيچيدگي عم گرچه تنوع قراردادها مفيد است، تعدد بيش از حد آن   . 3
مشكل آموزش و تفهيم مشتري را به همراه دارد؛ در نتيجه تا جايي كه به كارايي بانك لطمه    

  وارد نيايد، بايد از تعدد قراردادها كاسته شود؛
هـا و چـه در زمينـة اعطـاي            بايد نوع معامالت بانكي چـه در زمينـة جـذب سـپرده            . 4

توان اجرايي بانك متناسب باشـد؛ در نتيجـه،   هاي مشتريان و با      تسهيالت با اهداف و انگيزه    
ها متفاوت خواهـد بـود؛     مربوط به تسهيالت اعطايي در انواع بانكهايها و عقد    نوع سپرده 

  ها هم از جهت مشتريان و هم از جهت ماهيت بانك متفاوت هستند؛ چرا كه اين بانك
و اجـراي آن    الگوي پيشنهادي در چارچوب قانون عمليات بـانكي بـدون ربـا بـوده               . 5

  هاي اجرايي است؛ ها و دستورالعمل نامه صرفاً نيازمند بازنگري در برخي آيين
هـاي دولتـي و خـصوصي را دارد و بهتـرين              الگوي پيشنهادي، قابليت اجرا در بانك     . 6

براسـاس  ) هـاي دولتـي و خـصوصي        بانـك (هـا     وضعيت براي تحقّق آن، آزادي عمل بانك      
  .سالم اقتصادي استسازوكار بازار و وضعيت رقابت 

  ها در الگوي جديد انواع بانك
  هاي تجاري بانك. أ

كنند و ابزار الزم و  هاي اقتصادي فعاليت مي هاي تجاري در همه عرصه جا كه بانك  از آن 
ـ نيروي انساني متخصص براي نظارت و كنترل         قراردادهـا را ندارنـد و از طـرف          صيتخص 

طور معمـول   خاص خود را دارند كه به) ن تسهيالتگذاران و متقاضيا  سپرده(ديگر مشتريان   
هاي معين و بدون ريـسك كـار كننـد، بهتـرين گزينـه           دهند با قراردادهاي با نرخ      ترجيح مي 

هـاي ذيـل      اي است و بر اين اسـاس روش         ها تمركز روي قراردادهاي مبادله      براي اين بانك  
  .شود ها پيشنهاد مي براي تجهيز منابع و اعطاي تسهيالت آن
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  تجهيز منابع. 1
گذاران، سه نوع سپرده بـراي تجهيـز          هاي سپرده   در اين الگو، متناسب با اهداف و سليقه       

  .هاي تجاري پيشنهاد شده است منابع بانك
  الحسنه جاري سپرده قرض. 1ـ1

اين سپرده براساس قرارداد قرض بدون بهره، و براي مشترياني است كه قصد استفاده از               
  . دارندخدمات حساب جاري را

  گذاري روزانه سپرده سرمايه. 1ـ2
اين سپرده براساس قرارداد وكالت عام، و براي مشترياني است كـه افـزون بـر حفـظ و                   

گـذاري   هاي سـرمايه    نگهداري وجوه، قصد استفاده از سود بانكي را دارند، و از انواع سپرده            
  .شود شمرده مي

  دار گذاري مدت سپرده سرمايه. 1ـ3
گـذاري    ساس قرارداد وكالت عام، و براي مشترياني است كه قصد سرمايه          اين سپرده برا  

مـدت،   هاي كوتاه دار، به سپرده هاي مدت سپرده. وسيله بانك و استفاده از سود آن را دارند       به
  .شوند هاي قابل انتقال تقسيم مي مدت و بلندمدت و سپرده ميان

  تخصيص منابع. 2
كننـدگان    مـصرف : هاي تجاري دو گروه هستند      ت بانك طور معمول، متقاضيان تسهيال     به

هـاي   كننـد و مؤسـسه   كه براي خريد انواع كاالها و خدمات تقاضاي تـسهيالت بـانكي مـي     
هـاي    مـدت و سـرمايه در گـردش فعاليـت           توليدي و خدماتي كه براي تأمين نيازهاي كوتاه       

تـوان از     ن منظـور مـي    براي ايـ  . هاي تجاري دارند    اقتصادي خود تقاضاي تسهيالت از بانك     
  .هاي ذيل استفاده كرد شيوه

  فروش اقساطي. 2ـ1
صورت نقد خريده، با احتـساب سـود    در اين روش، بانك كاالي مورد نياز مشتري را به         

فروشد؛ براي مثال، خـودرو، لـوازم         صورت نسيه اقساطي به متقاضي تسهيالت مي        بانكي، به 
صـورت   رت نقد از توليدكننده و مالك خريـده، بـه       صو  آالت يا ابزار توليد را به       منزل، ماشين 

  .فروشد نسيه اقساطي به مشتري مي
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  اجاره به شرط تمليك. 2ـ2
صـورت    هاي اقتصادي را به     كنندگان و بنگاه    در اين روش، بانك اموال مورد نياز مصرف       

يـاز  گذارد؛ براي مثال، منزل مورد ن مي  اجاره به شرط تمليك به آنان وا  صورت  نقد خريده، به  
صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي         كننده يا محل كار مورد نياز مشتري را به          مصرف

  .گذارد صورت اجاره به شرط تمليك به وي وامي به
  جعاله. 2ـ3

خدماتي در اين روش، بانك، خدمات مورد نياز مشتري را به قرارداد جعاله نقدي از مؤسسه                
گذارد؛ براي مثال، خدمات      ه متقاضي تسهيالت وامي   دريافت كرده، در جعاله نسيه اقساطي ب      

  .گذارد اي به متقاضي وامي شركت ساختماني را با جعاله نقدي، دريافت كرده، با جعاله نسيه
  سلف. 2ـ4

كنـد؛   خريـد مـي   در اين روش، بانك بخشي از محصول آينده متقاضي تسهيالت را پيش     
خريـد، و در سررسـيد بـا          ورز را پيش  براي مثال، بخشي از محصول كارخانه صنعتي يا كشا        

  .كند فروش آن سود مي
  خريد دين. 2ـ5

را ... دار واقعي مشتريان مانند سفته، برات، چك و   در اين روش، بانك اسناد طلب مدت      
  .كند مي) تنزيل(خريداري ) درصدي(با كسر مبلغي 

اي مـشتريان بـراي   توانند فقط با پنج قرارداد، تمام نيازهـ       هاي تجاري مي    در نتيجه، بانك  
هاي تجـاري     شايان ذكر است كه بانك    . خريد كاال، خدمات و تأمين پول نقد را پاسخ دهند         

هاي  توانند بخشي از سرماية خود بانك را از راه مشاركت حقوقي، به خريد سهام شركت مي
  .اي در اين زمينه مجاز نخواهند بود سهامي اختصاص دهند؛ اما به تخصيص منابع سپرده

  هاي تجاري الگوي جديد هاي بانك ل فعاليتجدو
  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود  رابطه حقوقي  نوع تسهيالت  سود  رابطه حقوقي  نوع سپرده
  الحسنه جاري سپرده قرض. 1
  گذاري روزانه سپرده سرمايه. 2
گذاري  سپرده سرمايه. 3

  دار مدت

  قرض بدون بهره
  وكالت عام
  وكالت عام

  صفر
 معين
 معين

   فروش اقساطي.1
  اجاره به شرط تمليك. 2
  جعاله. 3
  سلف. 4
  خريد دين. 5

  بيع نسيه
  اجاره
  جعاله

  بيع سلف
  بيع دين

  معين
  معين
  معين
  معين
  معين
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  )گذاري سرمايه(هاي تخصصي  بانك. ب
هـاي اقتـصادي      هاي تخصصي از يك طرف در عرصه خاصي از بخش           جا كه بانك    از آن 

هاي اقتصادي را بـا اسـتفاده از نيـروي انـساني متخـصص        وانند طرح ت  كنند و مي    فعاليت مي 
طور معمـول چـه    نظارت و كنترل كنند و از طرف ديگر مشتريان خاص خود را دارند كه به              

پذير بـوده و بـراي        گذاران و چه در طرف متقاضيان تسهيالت، افراد ريسك          در طرف سپرده  
سك را بپذيرند، بهتـرين گزينـه بـراي ايـن           كسب سود انتظاري باالتر حاضرند مراتبي از ري       

هاي ذيـل بـراي تجهيـز         بر اين اساس، روش   . ها استفاده از قراردادهاي مشاركتي است       بانك
  .شود ها پيشنهاد مي منابع و اعطاي تسهيالت آن

  تجهيز منابع. 1
هـاي    گـذاري در طـرح      هاي سـرمايه    هاي تخصصي كه در واقع، نقش شركت        بانكخود  

دار نياز دارند؛ در نتيجه، منابع ذيل         كنند، به منابع مالي مدت      بلندمدت را ايفا مي   مدت و     ميان
  :شود پيشنهاد مي

  گواهي سپرده عام. 1ـ1
هاي سپرده عام، داراي ماهيت وكالت عام هستند و براي مشترياني است كه قصد         گواهي

توانند يكساله تـا      ها مي  اين گواهي . گذاري و استفاده از سود بانك تخصصي را دارند          سرمايه
گـذار    اي اسـت كـه سـپرده        گونـه   هاي سپرده عـام بـه       ماهيت گواهي . پنجساله طراحي شوند  

ها   بانك، منابع حاصل از اين سپرده     . تواند سپرده خود را بعد از مدتي به ديگري واگذارد           مي
را پس  هاي گوناگون اقتصادي اعطاي تسهيالت كرده، سود حاصله           را به وكالت، براي طرح    

  .دهد گذاران مي الوكاله به سپرده از كسر حق
  گواهي سپرده خاص. 1ـ2

هاي سپرده خاص، ماهيت وكالت خاص دارند و براي مشترياني است كه قـصد                گواهي
ها نيز كه از جهت زماني متناسب با          اين گواهي . هاي خاص را دارند     گذاري در پروژه    سرمايه

صي، منـابع حاصـل از        . اري به غيرند  شوند، قابل واگذ    پروژه خاص طراحي مي    بانك تخصـ
گـذاري    هاي اقتصادي در پروژة خـاص سـرمايه         ها را مستقيم يا با مشاركت بنگاه        اين سپرده 

  .پردازد گذاران مي الوكاله به سپرده كند؛ سپس سود حاصل از آن پروژه را بعد از كسر حق مي
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  )بخشي از بودجه عمراني دولت(منابع دولت . 1ـ3
هاي تخصصي قرار دهد      تواند بخشي از بودجه عمراني خود را در اختيار بانك           يدولت م 

ماهيـت  . گذاري شـود    هاي گوناگون اقتصادي سرمايه     هاي تخصصي در بخش     تا از راه بانك   
  .تواند قرض بدون بهره، وكالت عام يا خاص باشد گذاري دولت مي سپرده

  تسهيالت بانكي. 1ـ4
هاي تجاري از جمله      ، از بانك  )كمبود منابع ( در مواقع نياز     توانند  هاي تخصصي مي    بانك

هاي خـارجي تـسهيالت بـانكي دريافـت كننـد؛ البتـه ايـن تـسهيالت بايـد براسـاس              بانك
  .قراردادهاي مجاز شرعي صورت پذيرد

ـ      براي بانـك    به دو دليل،    در الگوي جديد   :توجه هـاي جـاري و      صي، سـپرده  هـاي تخص
هاي فراوان    داشتن شعبه    ها مستلزم   الً وجود اين سپرده    او است،شده  انداز در نظر گرفته ن      پس

، اقتصادي نيست و ثانيـاً باعـث        ها  هاي سنگين آن است كه در برابر منافع آن          و تحمل هزينه  
 .دارد ميهاي روزمرّه بانكي شده، آن را از اهداف اصلي باز  اشتغال بانك تخصصي به فعاليت

  تخصيص منابع. 2
ا در             تخصيص منابع در بانك    صي با محوريت قراردادهاي مشاركتي اسـت؛ امـهاي تخص

صـورت    اي بـه  دهد، از برخي عقـدهاي مبادلـه     مواردي كه قراردادهاي مشاركتي جواب نمي     
  .شود مكمل استفاده مي

  مشاركت حقوقي. 2ـ1
دهند   اختصاص مي هاي سهامي    هاي تخصصي، بخشي از منابع خود را به خريد سهام شركت            بانك

  .شوند و با سهامداران شريك، و در پايان سال مالي همانند سهامداران در سود شركت سهيم مي
  مشاركت مدني. 2ـ2

ـ          بانك هـاي     قـرارداد شـركت در اختيـار بنگـاه         اهاي تخصصي، بخشي از منابع خود را ب
تناسـب بـا    شـوند و در پايـان سـال مـالي م            هـا شـريك مـي       دهند و بـا آن      اقتصادي قرار مي  

  .برند  الشركة بانك از سود بنگاه سهم مي سهم
  فروش نسيه اقساطي. 2ـ3

هاي اقتصادي مرتبط بـا        ابزارآالت مورد نياز بنگاه     و توانند كاالها   هاي تخصصي مي    بانك
  .صورت نسيه اقساطي به آنان بفروشند حوزة تخصصي بانك را خريده، به



 

شش
ال 

س
/ م 

يز 
پاي

13
85

  

34  

  اجاره به شرط تمليك. 2ـ4
هـاي اقتـصادي مـرتبط بـا      اي مورد نياز بنگاه توانند اموال سرمايه صي ميهاي تخص  بانك

صـورت اجـاره بـه شـرط تمليـك بـه              حوزة تخصصي بانك را خريده يا احداث كرده، بـه         
  .متقاضيان واگذارند

  سلف. 2ـ5
هاي اقتصادي مـرتبط بـا حـوزة          توانند براي تأمين نقدينگي بنگاه      هاي تخصصي مي    بانك

  .خريد كنند ها را پيش بخشي از توليدات آنتخصصي بانك، 
  گذاري مستقيم سرمايه. 2ـ6

هــاي اقتــصادي  تواننــد بخــشي از منــابع خــود را در پــروژه هــاي تخصــصي مــي بانــك
  .گذاري مستقيم كنند سرمايه

 بـا دو نـوع   فقـط هاي تخصصي در بخـش تجهيـز منـابع       بانك ،مطابق الگوي پيشنهادي  
هاي تجاري و بازار بـورس         بانك راهابل خريد و فروش از      گواهي سپرده عام و خاص كه ق      

 به رشتة خاص اقتصادي     فقطپذيرند و در بخش تخصيص منابع نيز           منابع مردم را مي    ،است
  .ندارندهاي غيرضرور  ها و صرف هزينه يازي به گسترش شعبهندهند؛ در نتيجه  تسهيالت مي

ربه به بخش بازرگاني اختصاص دارد      جا كه براساس فقه شيعه، قرارداد مضا         از آن  :توجه
صي     بانكهاي اقتصادي جريان ندارد، در الگوي پيشنهادي براي           و در ديگر بخش    هاي تخصـ

 ازتـوان   فعاليـت كنـد مـي   اگر بانك تخصصي در بخش بازرگـاني       . از اين قرارداد استفاده نشده    
  .قرارداد مضاربه استفاده كرد

  هاي تخصصي هاي بانك جدول فعاليت
  تخصيص منابع  يز منابعتجه

  سود  رابطه حقوقي  نوع تسهيالت  سود  رابطه حقوقي  نوع سپرده
  گواهي سپرده عام. 1
  گواهي سپرده خاص. 2
  منابع دولت. 3
  تسهيالت بانكي. 4

  وكالت عام
  وكالت خاص

 هاي متفاوت شكل
 هاي متفاوت شكل

  متغير
  متغير
 متفاوت
 متفاوت

  مشاركت مدني. 1
  مشاركت حقوقي. 2
  فروش اقساطي. 3
  اجاره به شرط تمليك. 4
  سلف. 5
 گذاري مستقيم سرمايه. 6

  شركت
  شركت
  بيع نسيه
  اجاره

  بيع سلف
  ــــ

  متغير
  متغير
  معين
  معين
  معين
  متغير
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  هاي جامع بانك. ج
هـاي    هاي بسيار بـزرگ اسـت كـه افـزون بـر فعاليـت               هاي جامع، بانك    مقصود از بانك  

هـاي    هاي گوناگون اقتصادي فعاليت     هاي تجاري، در عرصه     بانكهاي    خيرخواهانه و فعاليت  
هـاي بـانكي و       تواننـد انـواعي از سـپرده        هـا مـي     اين بانك . هاي تخصصي را هم دارند      بانك
  .صورت تفكيك شده به شرح ذيل داشته باشند هاي اعطاي تسهيالت را به روش

  :تجهيز منابع. 1
  الحسنة جاري؛ سپردة قرض. 1ـ1
  انداز؛ الحسنة پس قرضسپردة . 1ـ2
  گذاري روزانه؛ سپردة سرمايه. 1ـ3
  گذاري با سود معين؛ سپردة سرمايه. 1ـ4
  گواهي سپرده عام با سود متغير؛. 1ـ5
  گواهي سپرده خاص با سود متغير؛. 1ـ6
  .منابع دولت. 1ـ7

  :تخصيص منابع. 2
  الحسنه؛ قرض. 2ـ1
  فروش اقساطي؛. 2ـ2
  اجاره به شرط تمليك؛. 2ـ3
  سلف؛. 2ـ4
  خريد دين؛. 2ـ5
  جعاله؛. 2ـ6
  مشاركت حقوقي؛. 2ـ7
  مشاركت مدني؛. 2ـ8
  .گذاري مستقيم سرمايه. 2ـ9

  هاي جامع هاي بانك ويژگي
كنند، در مقام عمـل بـه    هاي اقتصادي فعاليت مي     هاي جامع گرچه در همة زمينه       بانك. 1

  .شوند سه بخش تقسيم مي
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انـداز فقـط از       الحسنه پس   هاي قرض    سپرده *اندة مؤثر  در اين بخش، م    : بخش غيرانتفاعي  .أ
  رسد؛ الحسنه به مصرف مي راه وام قرض

هـاي    الحسنه جاري و سـپرده      هاي قرض    در اين بخش، ماندة مؤثر سپرده      :بخش تجاري . ب
فـروش  (اي  دار با سود معين، فقـط از راه عقـدهاي مبادلـه         گذاري روزانه و مدت     سرمايه

  رسد؛ به مصرف مي) ط تمليك، سلف، جعاله و خريد ديناقساطي، اجاره به شر
هـاي سـپردة عـام از راه عقـدهاي            در اين بخش، مانـدة مـؤثر گـواهي         :صيبخش تخص . ج

رسـد و     ميبه مصرف   ) گذاري مستقيم   مشاركت مدني، مشاركت حقوقي و سرمايه     (مشاركتي  
  .رسد ميهاي خاص به مصرف  هاي سپردة خاص، از راه پروژه ماندة مؤثر گواهي

هانـه و  اهـاي خيرخو  هاي خود را به فعاليـت  توانند برخي از شعبه     هاي جامع مي    بانك. 2
كـه    هاي تخصصي اختصاص دهند؛ چنـان       هاي بانك   هاي تجاري و برخي را به فعاليت        بانك
هاي اقتصادي تقسيم كنند؛ براي مثال،        هاي تخصصي خود را به تناسب بخش        توانند شعبه   مي

تواند پـنج شـعبه آن را تجـاري و پـنج               در شهر متوسطي، ده شعبه دارد مي       بانك جامعي كه  
هـاي كـشاورزي، صـنعت و معـدن، مـسكن، بازرگـاني،               شعبه ديگر را به تفكيك در بخش      

  .توسعه صادرات فعال كند

  هاي جامع  بانكهاي بخش غيرانتفاعي جدول فعاليت
  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود  رابطه حقوقي  وع تسهيالتن  سود  رابطه حقوقي  نوع سپرده
  كارمزد قرض بدون بهره  الحسنه وام قرض  صفر قرض بدون بهره  انداز الحسنه پس سپرده قرض

  هاي جامع  بانكهاي بخش تجاري جدول فعاليت
  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود رابطه حقوقي  نوع تسهيالت  سود  رابطه حقوقي  نوع سپرده
  الحسنه جاري سپرده قرض. 1
  انداز  سپرده پس.2
  گذاري سپرده سرمايه. 3

  قرض بدون بهره
  وكالت عام
  وكالت عام

  صفر
  معين
  معين

  فروش اقساطي. 1
 شرط تمليك اجاره به. 2
  سلف. 3
  خريد دين. 4
  جعاله. 5

  بيع نسيه
  اجاره

  بيع سلف
  بيع دين
  جعاله

  معين
  معين
  معين
  معين
  معين

                                                           
 .مقصود از ماندة مؤثر، ماندة انواع سپرده پس از كسر سپرده قانوني و ذخيره احتياطي است *
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   جامعهاي  بانكهاي بخش تخصصي جدول فعاليت
  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود  رابطه حقوقي  نوع تسهيالت  سود  رابطه حقوقي  نوع سپرده
  گواهي سپرده عام. 1
  گواهي سپرده خاص. 2
  منابع دولت. 3

  وكالت عام
  وكالت خاص

  هاي متفاوت شكل

  متغير
  متغير
 متفاوت

  مشاركت مدني. 1
  مشاركت حقوقي. 2
  گذاري مستقيم سرمايه. 3

  شركت
  تشرك
  ــــ

  متغير
  متغير
  متغير

  آثار و نتايج الگوي جديد
مدت نيازمند    هاي الگوي جديد، در كوتاه      ها با ويژگي    گرچه تطبيق وضعيت كنوني بانك    

ريزي و هزينه است، در بلندمدت، آثار و نتايج مطلوبي خواهد داشـت كـه برخـي از                    برنامه
  :ها عبارتند از آن

  كاهش عقدها به حد منطقي. 1
هاي تجاري با سه نوع سپرده و پنج نوع تـسهيالت بـه نيازهـاي                 در الگوي جديد، بانك   

هاي تخصصي با دو نوع سـپرده و          بانك. دهند  گذاران و گيرندگان تسهيالت پاسخ مي       سپرده
هـاي   كننـد؛ البتـه بانـك    گـذاري مـستقيم فعاليـت مـي     پنج نوع تسهيالت به اضـافه سـرمايه   

كننـد؛   ها نيز استفاده مـي  اهي از منابع دولتي و منابع ديگر بانك   تخصصي، در تجهيز منابع، گ    
صي اختـصاص دارد و ديگـر شـعبه                 ا اين به شعبة مركزي بانـك تخصـهـا بـا آن درگيـر           ام

هاي جامع گرچه با شش نوع سـپرده و هـشت نـوع تـسهيالت بـه اضـافه                     بانك. شوند  نمي
عداد تسهيالت در مقايسه با الگـوي فعلـي         كنند، اوالً اين ت     گذاري مستقيم فعاليت مي     سرمايه

گيرد؛ در نتيجـه تعـداد        كمتر است و ثانياً اين تعداد تسهيالت در سه بخش مستقل انجام مي            
كه در الگوي     نتيجه اين . ها محدود و متعارف است      ها و تسهيالت در هر يك از بخش         سپرده

هزينه شدن  اين باعث آسان و كمكنند و    ها با تعداد معيني از عقدها كار مي         جديد، همه بانك  
  .شود فرآيند آموزش در نظام بانكي مي

  ها تناسب عقدها با ماهيت بانك. 2
هـاي اقتـصادي فعاليـت        هاي تجاري از يك طرف در همـة عرصـه           طور معمول، بانك    به
مـدت اسـت و       مدت و حداكثر ميان     ها، كوتاه   كنند و از طرف ديگر، تسهيالت اعطايي آن         مي
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اي كـه اساسـاً       ها نيز چنين انتخابي دارند و اين با ماهيت عقدهاي مبادلـه             ان بانك نوع مشتري 
در مقابـل،  . انـد، تناسـب دارد     مـدت طراحـي شـده       مـدت و ميـان      براي تأمين نيازهاي كوتاه   

مدت و بلندمـدت فعاليـت       هاي ميان   گذاري  طور معمول در سرمايه     هاي تخصصي كه به     بانك
. اركتي كه اصوالً به زمان مشخصي محـدود نيـستند، تناسـب دارنـد             كنند، با عقدهاي مش     مي

  ).58 ـ 56ص : 1381موسويان، (ها طراحي شده است  الگوي جديد با الهام از اين تناسب

  تر شدن قراردادها واقعي. 3
ها و نياز واقعي      ها با هر يك از بانك       كاهش چشمگير عقدها و رعايت تناسب ماهيت آن       

شـدن فراينـد فهـم صـحيح عقـدها و             نـدگان تـسهيالت، باعـث آسـان       گذاران و گير    سپرده
  .برد شدن قراردادها را از بين مي گيري شده، يكي از عوامل مهم صوري تصميم

  شدن عمليات حسابداري روان. 4
اي از جهت عمليات حسابداري براساس روش بدهكار و بستانكار تنظيم             عقدهاي مبادله 

اي، بانك، بستانكار، و گيرنده تسهيالت،        انعقاد قرارداد مبادله  شوند به اين بيان كه بعد از          مي
ها تنظـيم   شود؛ در حالي كه عقدهاي مشاركتي براساس روش حسابداري شركت  بدهكار مي 

شوند به اين معنا كه بعد از انعقاد قرارداد، بانك با متقاضـي تـسهيالت تـشكيل شـركتي                     مي
هاي تجاري به عقدهاي      اختصاص بانك . م شوند دهند و اسناد مالي بايد براساس آن تنظي         مي

شـدن    هاي تخصصي به عقدهاي مـشاركتي باعـث آسـان و روان             اي و محوريت بانك     مبادله
  .شود  ها مي عمليات حسابداري و محاسبه سود پايان سال بانك

  ها هاي عملياتي بانك كاهش هزينه. 5
م مشتريان، تناسب عقـدها     شدن فرايند آموزش و تفهي      كاهش منطقي تعداد عقدها، آسان    

هـا، دسـت    شدن عمليات حسابداري بانك ها و آسان  با ماهيت و ساختار نيروي انساني بانك      
دهـد و ايـن در حـالي اسـت كـه در               ها را كاهش مي     به دست هم داده، هزينه عملياتي عقد      

ينـه  بـودن هز  ها و مقاالت متعددي، الگوي فعلي بانكداري بدون رباي ايـران، بـه بـاال            نوشته
  .انجام عمليات متهم است

  گذاران هاي سپرده جامعيت نظام بانكي دربارة اهداف و سليقه. 6
صي و جـامع،          در الگوي جديد، نظام بانكي با مجموع عناصر بانك         هاي تجـاري، تخصـ
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هـاي    الحـسنه، سـپرده     انـداز قـرض     هـاي پـس     هـاي جـاري، سـپرده       انواع متنوعي از سـپرده    
گـذاري بـا      هاي سرمايه   گذاري با سود معين، سپرده      هاي سرمايه   هگذاري روزانه، سپرد    سرمايه

هايشان، بانك  توانند متناسب با اهداف و سليقه      كند كه صاحبان وجوه مي      سود متغير ارائه مي   
  .و سپردة موردنظر را برگزينند

  هاي متقاضيان تسهيالت جامعيت نظام بانكي دربارة اهداف و سليقه. 7
هـاي    ها و عقـد     هاي تجاري، تخصصي و جامع، هر يك با روش          در الگوي جديد، بانك   

ــانكي اعطــا مــي  ــسهيالت ب ــواع ت ــسهيالت اعــم از   مناســب خــود، ان ــد و متقاضــيان ت كن
مدت و بلندمدت با انواع       مدت و ميان    كنندگان و فعاالن اقتصادي براي نيازهاي كوتاه        مصرف
نبـال آن بانـك مناسـب خـود را     تواننـد روش و عقـد مناسـب خـود را و بـه د          ها مي   سليقه

گذاري يا توسعة خط توليد از بانـك        برگزينند؛ براي مثال، يك توليدكننده براي اصل سرمايه       
مـدت   گيرد و براي نيازهاي مقطعـي و كوتـاه   تخصصي و با عقدهاي مشاركتي تسهيالت مي  

  .رود اي مي هاي تجاري با عقدهاي مبادله سراغ بانك

  وي جديدمباني فقهي و حقوقي الگ
وسه سال بانكداري بـدون ربـا براسـاس الگـوي فعلـي، مفـاهيم و          تجربة بيش از بيست   

اصطالحاتي را پديد آورده كه با برخي از ابعاد و نتايج الگوي جديد هماهنگي ندارد؛ بـراي                 
هاي ربوي با  شود كه بانك هاي ربوي و بدون ربا گفته مي مثال در تبيين تفاوت ماهوي بانك

هاي بـدون ربـا براسـاس     كنند؛ در حالي كه بانك شده كار مي  بت و از پيش تعيين    هاي ثا   نرخ
هـاي ربـوي نـرخ سـود          شود كه بانـك     طور گفته مي    همين. مشاركت در سود و زيان هستند     

هـاي بـدون ربـا براسـاس سـود            پردازند؛ در حالي كـه بانـك        گذاران مي   مشخصي به سپرده  
و ضرورت دارد الگوي جديد از جهت مباني فقهي بر اين اساس، . كنند الحساب كار مي    علي

  :استاين بخش از مقاله در صدد پاسخ به سؤاالت فقهي و حقوقي ذيل . حقوقي بررسي شود
  صورت گزينشي عقدها را برگزيند؟ آيا بانك بدون ربا از جهت فقهي و حقوقي حق دارد بهـ 

انـد، بـا       معـين طراحـي شـده      هاي سـود    اي كه براساس نرخ     ـ آيا استفاده از عقدهاي مبادله     
  حكمت تحريم ربا و روح بانكداري بدون ربا در تعارض است؟

  هاي بدون ربا پرداخت سود معين مشروع است؟ ـ آيا در بانك
  ؟وجود داردگذاران،   براي سپرده سود معين و قطعيامكان پرداختهاي بدون ربا  بانكدر ـ آيا 
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  آزادي انتخاب عقدها. 1
هـاي مـالي و اعتبـاري         ها و ديگر مؤسسه     هم و اساسي كه دربارة بانك     يكي از مباحث م   

طور اصولي حـق گـزينش و انتخـاب           هاي به   شود، اين است كه آيا چنين مؤسسه        مطرح مي 
عقدهاي شرعي را كه در قانون عمليات بانكي بدون ربـا آمـده اسـت، دارنـد يـا از جهـت                      

ال در الگـوي جديـد كـه براسـاس          ايـن سـؤ   . ها موظفنـد    شرعي و حقوقي به انجام همة آن      
  . دارد گزينش عقدهاي خاص طراحي شده، اهميت ويژه

هـر فـرد و     . از جهت فقهي، هيچ الزامي براي انجـام تمـام قراردادهـاي شـرعي نيـست               
اي حق دارد با رعايت ضوابط شرعي هر قرارداد يا هر گروه قراردادهـايي را كـه بـا           مؤسسه

 روايات متعددي از پيامبر   . دهد، گزينش كند    يفعاليت اقتصادي خود مناسب تشخيص م     
تـرين    معـروف .  بر آزادي انتخاب قراردادها درباره اموال داللـت دارنـد          و امامان معصوم  

  :فرمايد ها روايت نبوي است كه مي آن
  ).273، ص 2ج : 1372مجلسي،  (انّ الناس مسلطون علي اموالهم

  .مردم بر اموال خود مسلط هستند
ه مرسله است، عمل مشهور بلكه همـة فقيهـان بـر آن در طـول تـاريخ           اين روايت گرچ  

كه همانا اختيـار      كه روايات معتبر ديگر بر مضمون آن        كند؛ چنان   ضعف سند آن را جبران مي     
  .كنيم براي نمونه يك مورد را نقل مي. كنند افراد در انتخاب عقدها است داللت مي

  :كند كه فرمود  مي نقلبصير و او از امام صادق سماعه از ابي
اگـر خواسـت    . تواند انجام دهـد     صاحب مال تا زماني كه زنده است، هر كاري با مالش مي           

حرّعـاملي،  (هبه كند، اگر خواست صدقه دهد و اگر خواست تـا آخـر عمـرش نگـه دارد                    
  ).297، ص 19ج : 1371

  ).298 و 296ص : همان(به اين مضمون روايات ديگري نيز وجود دارد 
ه فقه و فقيهان نيز هيچ مسلماني ملزم نيست حتـي در طـول عمـر خـود همـة                    از ديدگا 

معامالت شرعي را انجام دهد؛ بلكه حق دارد به تناسب نياز و سليقه خود از انـواع عقـدها                   
  .برگزيند، سيرة عملي مسلمانان نيز در طول تاريخ همين بوده است

نوني بـه انجـام همـة قراردادهـا         از نظر قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز هيچ الـزام قـا            
در همـه  دهـد؛ بـه همـين جهـت       ها را نشان مي     نيست؛ بلكه قانون، چارچوب مجاز فعاليت     
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، »تواننـد  ها مـي  بانك« از عبارت  بيان شده است  هاي تخصيص منابع      كه شيوه هاي قانون     ماده
بيـانگر   كـه    آمده اسـت  الحسنه عبارت ديگري       دربارة قرض  14 و فقط در ماده      شدهاستفاده  

  .حكم الزامي است
  :در اين ماده آمده است

 قانون اساسي، بخشي از منـابع  43 اصل  9 و   2ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي         بانك
وسيله   نامه اجرايي اين ماده به      آيين. الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند      خود را از راه قرض    

  رسد؛ و به تصويب هيأت دولت مي] شود مي[بانك مركزي تهيه 
الحسنه، درباره ديگـر عقـدهاي مطـرح     ها اختيار دارند در غير مورد قرض بنابراين، بانك 

كه تاكنون نيز چنـين       صورت گزينشي عمل كنند؛ چنان      در قانون عمليات بانكي بدون ربا، به      
هاي تجاري    ها اعم از بانك     يك از بانك    وسه سال هيچ    بوده است؛ براي مثال، در طول بيست      

الحـسنه،    اند؛ اما دربـاره وام قـرض        ز عقدهاي مزارعه و مساقات استفاده نكرده      و تخصصي ا  
 تصريح دارد، اين الزام در محدودة منـابع خـود بانـك اسـت و شـامل       14كه ماده     اوالً چنان 

ثانيـاً  . شـود   روند، نمي شمار نمي  گذاري كه طبق قانون، منابع خود بانك به         هاي سرمايه   سپرده
آيد كه اين الزام بيشتر جنبة سياسـتگذاري دارد و بـه همـين          دست مي    به 14از محتواي ماده    

جهت كم و كيف آن به بانك مركزي واگـذار شـده؛ بنـابراين، بـراي مثـال، بانـك مركـزي                      
انـداز دارنـد     الحـسنه پـس     هايي را كه در بخش تجهيز منابع سپردة قرض          تواند فقط بانك    مي

  .الحسنه ملزم كند ا به پرداخت وام قرضر) هاي جامع در الگوي جديد مثل بانك(

  حكمت تحريم ربا و الگوي جديد. 2
 كـه فلـسفه     معتقدنـد هـاي خيرخواهانـه اسـالم         گروهي از نويسندگان تحت تأثير آموزه     

الحـسنه     و اعطـاي قـرض      ، صـدقه    هاي خيرخواهانه چون انفـاق      تحريم ربا، گسترش معامله   
حكمـت تحـريم ربـا و روح        ،  دهاي مـشاركتي  گروه ديگر متأثر از ابعاد تـوزيعي عقـ        . است

و گروه سوم به جهت تلقي خـاص        . جويد  بانكداري بدون ربا را در مشاركت و مضاربه مي        
شده، قراردادهاي با بازده معين را ربا يا         خود از ربا و تعريف ربا به سود ثابت از پيش تعيين           

د بانكـداري بـدون ربـا كـه در     جديـ نمايد كه الگوي  بر اين اساس، ضرور مي    . داند  ربا مي   شبه
بازده معين طراحي شـده، از جهـت حكمـت           با    و اي  ها براساس عقدهاي مبادله     برخي قسمت 

  .تحريم ربا و روح بانكداري بدون ربا بررسي شود
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دهـد كـه      واقعيت اين است كه مطالعه آيات و روايات ناظر به باب معامالت نـشان مـي               
  :گانه معامالت ذيل را مجاز شمرده است دين اسالم، كنار تحريم ربا انواع سه

ها انواع   دين اسالم به جهت توجه به بعد انساني و معنوي انسان :قراردادهاي غيرانتفاعي . أ
الحسنه را مجـاز و       گوناگوني از قراردادهاي غيرانتفاعي چون هبه، صدقه، عاريه و قرض         

  مورد ترغيب جدي قرار داده است؛
 گروه دوم از معـامالت كـه مطـابق آيـات و روايـات،               :سود معين قراردادهاي انتفاعي با    . ب

اي با سود معين هستند؛ قراردادهايي مانند بيـع نقـد،             اند، قراردادهاي مبادله    مجاز شمرده شده  
  است؛شده  ها معين و از پيش تعيين بيع نسيه، سلف، بيع دين، اجاره، جعاله كه نرخ سود در آن

 گـروه سـوم از معـامالت مـشروع، معـامالت            :ود انتظـاري  قراردادهاي انتفاعي با سـ    . ج
قراردادهايي چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات       . با نرخ سود انتظاري هستند    مشاركتي  

اقتـصادي  ها يا با تركيب كار و سرمايه وارد فعاليـت             ها دو يا چند نفر با تركيب سرمايه         كه در آن  
  .كنند ال مالي، سود حاصله را با هم تقسيم ميشوند و انتظار سود دارند و در پايان س مي

پـذيري   البته قراردادهاي مجاز ديگري چون صلح و وكالت وجود دارند كه داراي ماهيت انعطـاف              
كنار ايـن قراردادهـا، اسـالم فعاليـت مـستقيم           . توانند در هر يك از سه گروه جاي گيرند          هستند و مي  

  .اني به آن ترغيب و تشويق كرده استاقتصادي را نيز مجاز شمرده و در موارد فراو
گفته را    مراجعه به آيات و روايات ناظر به حكمت تحريم ربا نيز گستردگي مطالب پيش             

رساند به اين بيان كه در برخي از آيات تحريم ربا، كنار حرمت ربا، تشويق بـه انفـاق و                      مي
و در برخـي آيـات،      ) 276،  )2(بقـره    (»ات يمحقُ اللَّه الرِّبا ويرْبِي الـصدقَ      «: صدقه مطرح است  

» الرِّبـا  وأَحـلَّ اللَّـه الْبيـع وحـرَّم    «: شـود  حلّيت بيع كه از عقدهاي با بازده معين است مطرح مي      
حرّعـاملي،  (الحـسنه     در روايات نيز در كتاب تحريم ربا تشويق به قـرض          ). 275،  )2( بقره(

: همان(ها و كسب و كار مطرح شده است     تجارت و ترغيب به انواع   ) 425، ص   12ج  : تا  بي
توان نتيجه گرفت كه دين مقـدس اسـالم بـا تحـريم ربـا بـه دنبـال                     ؛ بنابراين مي  )430 ص

  :هاي ذيل بوده است گسترش معامالت و فعاليت
  الحسنه؛ گسترش انواع روابط خيرخواهانه چون انفاقات، صدقات، اوقاف و قرض. 1
  اي چون بيع، اجاره، جعاله و سلف؛ ادلهگسترش انواع معامالت مب. 2
  ها چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات؛ گسترش انواع مشاركت. 3
  .هاي مستقيم اقتصادي ها و فعاليت گذاري گسترش سرمايه. 4
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دهد كه گرچه اسالم به برخي از قراردادها چون قراردادهاي            مطالعه متون ديني نشان مي    
كند، هيچ الزام و دسـتوري   تقيم اقتصادي تشويق و ترغيب ميهاي مس   خيرخواهانه و فعاليت  

گـذارد؛   ن را در چـارچوب احكـام معـامالت مجـاز، آزاد مـي        ناندارد و مـسلما   ها     آن درباره
كه سيرة عملي مسلمانان نيز در طول تاريخ چنين بوده است و هـر كـس متناسـب بـا                      چنان

ــايي ــ هــا، روحيــات و ذوق و ســليقه توان ــا تركيب هــاي چهارگانــه را  ي از روشاش يكــي ي
الحسنه اسـت و      قرضخصوص  گزيد؛ بنابراين، نه هدف اسالم از تحريم ربا، گسترش            برمي

همـة انـواع معـامالت و       تـرويج   نه روح بانكداري بدون ربا، عقود مـشاركتي اسـت؛ بلكـه             
  .گيرند گذاري مستقيم در حوزة حكمت تحريم ربا قرار مي سرمايه

  مشروعيت سود معين. 3
بينند و معتقدند كه ربا سود ثابت و      مي  مالزمهرخي از نويسندگان، بين ربا و سود معين         ب

 ،نژاد و موسويان    غني( بازده نامشخص و انتظاري است       ،شده و در مقابل، سود     از پيش تعيين  
هاي جامع    هاي تجاري و بخش تجاري بانك        بانك  در براساس اين تعريف،  ). 26ص  : 1384

هاي سود    ها و هم در طرف تسهيالت براساس نرخ          هم در طرف سپرده    در الگوي جديد كه   
يابنـد؛ بنـابراين، ضـرورت دارد كـه تعريـف دقيـق و                كننـد، اشـكال مـي       معين فعاليت مـي   

  .تري از ربا و رابطة آن با سود معين ارائه شود كاربردي
  :ماننداند؛  ده را مشخص كرشروايات متعددي افزون بر بيان حكم ربا، آن را تعريف و قلمرو

  :فرمايد  مفصلي درباره ربا ميحديث ضمن امام صادق
كه كسي قرض دهد و در آن شرط كند كه بدهكار بيـشتر از                رباي حرام عبارت است از اين     

  ).454، ص 12ج : تا حرّعاملي، بي(اين همان رباي حرام است . آنچه قرض كرده برگرداند
  :فرمايد  ميامام باقر

پـس  . دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نكند هايي را قرض مي   درهم كسي كه به ديگري   
دادن درهمـي،     كدام از شما در مقابل قـرض        هيچ. اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد بپذيرد        

  ).همان(سواري حيوان يا عاريه چيزي را شرط نكند 
  :كند اسحاق بن عمار نقل مي

بلغي از يكي قرض گرفته، هر از چنـد گـاهي            در مورد مردي پرسيدم كه م      از امام كاظم  
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كه مبادا قرضش را      دهد از ترس اين     دهنده مي   مقداري از سود حاصل از آن پول را به قرض         
مادامي كه شـرطي و     : امام فرمود . كه بين آنان چنين اشتراطي بوده باشد        طلب كند بدون اين   

  ).103، ص 13ج : همان(تعهدي در كار نباشد، اشكال ندارد 
ها، هر نوع اشتراط زياده بر آنچه قـرض داده شـده ربـا                ساس اين روايات و نظاير آن     برا

كه از جنس مال قرض داده شده         اعم از اين  . كه آن زياده ثابت يا متغير باشد        است اعم از اين   
  .دانند باشد يا غير آن و به همين دليل، فقيهان اشتراط هر نوع زيادة مالي را ربا مي

  :گويد باره مي اين در امام خميني
كند كه ايـن زيـاده عينـي باشـد ماننـد ده               و فرقي نمي  ... شرط زياده در قرض جايز نيست       

دهنـده يـا اسـتفاده از         درهم به دوازده درهم يا كاري باشد مانند دوختن لباس براي قـرض            
دهنده اسـت يـا صـفتي باشـد ماننـد             منفعتي باشد مانند استفاده از عين رهني كه نزد قرض         

خميني،   امام  (هاي سالم بگيرد      هاي شكسته را قرض دهد و شرط كند كه درهم           كه درهم   اين
  ؛)الربا ، القول في2ج : ق1416

كـه قـرارداد فيمـابين قـرارداد          نخست ايـن  : بنابراين، مالك ربابودن زياده، دو چيز است      
ر مثـل   كه در قرارداد شرط زياده شده باشد، اعم از زياده ثابت يـ        دوم اين . قرض باشد  ا متغيـ

بخشي از سود يا سواري حيوان؛ پس اگر قرارداد، قرارداد قرض نباشد، ربا نخواهد بود چه                
 *؛باشدشده باشد يا متغير و انتظـاري   اي باشد يا نباشد و چه آن زياده ثابت و از پيش تعيين  زياده

سـود  تفـاعي بـا     به همين جهت است كه فقيهان در طول تاريخ، كنار تحريم ربا، هم معـامالت ان               
دانستند و هم معامالت انتفـاعي        شده چون بيع، اجاره، جعاله را جايز مي         ثابت از پيش تعيين   

  .دانستند با سود متغير انتظاري چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات را صحيح مي
گذار با بانك و بانك بـا گيرنـدة           كه در الگوي جديد، مادامي كه قرارداد سپرده         نتيجه اين 

چه ثابت و معين و چه متغير، ربا نبوده،          سهيالت قرض همراه با اشتراط زياده نباشد، سود       ت
گذار با بانـك و بانـك بـا گيرنـدة             حقوقي سپرده   جا كه رابطة    اشكالي نخواهد داشت و از آن     

هـاي جـامع براسـاس قراردادهـاي          هاي تجاري و بخـش تجـاري بانـك          تسهيالت در بانك  
جاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله است و به اعتقاد             وكالت، فروش اقساطي، ا   

                                                           
معاملي در فقـه مطـرح اسـت كـه در معـامالت      البته افزون بر رباي قرضي، نوع ديگري از ربا به نام رباي    *

 .پردازيم بانكي جريان ندارد؛ به آن جهت به جزئيات آن نمي
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شده باشد، سود دريافتي      تواند سود معين و از پيش تعيين        همة فقيهان سود اين قراردادها مي     
پـس از   (صـورت وكالـت       گذاران بـه    بانك از محل اين قراردادها و پرداختي بانك به سپرده         

  . ربا نخواهد بود،)الوكاله صورت حق كسر درصد معيني به
دار كه بـه     گذاري روزانه يا مدت      سرمايه گذارِ  تر، تحليل فقهي رابطة سپرده      عبارت دقيق   به

صـورت    گذار، منابع خـود را بـه        دنبال سود معين از بانك تجاري است، اين است كه سپرده          
ديگـر  دهـد منـابع وي را همـراه           وكالت در اختيار بانك تجاري قرار داده، به او اجـازه مـي            

 با بازده معـين، تـسهيالت داده،        يصورت مشاع از راه عقدها      ها و منابع خود بانك به       سپرده
الوكاله خود بانك بردارد و باقيمانـده سـود را كـه نـرخ معينـي                  صورت حق   نرخ معيني را به   

شود، در اين الگو در واقع بانك در          كه مشاهده مي    چنان. گذار برگرداند   خواهد بود، به سپرده   
 با بـازده    هايدهد منابع او را همراه ديگر منابع در عقد          گذار وعده مي    جايگاه وكيل به سپرده   

الوكالـه، سـود معينـي را بپـردازد و            كار گيرد و در پايان سال مالي پس از كسر حـق             معين به 
روشن است كه اين وعدة سود معين در قرارداد وكالـت بـا تعهـد حقـوقي سـود معـين در            

 تفاوت ماهوي دارد؛ به همين جهت است كه برخي از فقيهـان بـين تـضمين                 قرارداد قرض 
داننـد و اولـي را جـايز          حقيقي و تعهد حقوقي تفاوت قائل بوده، دومي را مصداق ربـا مـي             

  ).69 ص: 1370هاشمي شاهرودي، (شمارند  مي

  امكان پرداخت سود معين. 4
ال ؤقرارداد وكالـت، ايـن سـ   شدن مشروعيت پرداخت سود معين در قالب  بعد از روشن 

گـذاران را دارد، و       شود كه آيا بانك، توان و امكان پرداخت سود معين بـه سـپرده               مطرح مي 
شـود كـه بانـك در جايگـاه وكيـل ممكـن اسـت نتوانـد منـابع                     اين سؤال از اين ناشي مي     

 اعطـاي   اي  طور كامل از راه عقدهاي مبادلـه        گذاري را به    هاي سرمايه   تجهيزشده از راه سپرده   
وصـول  تسهيالت كند يا بر فرض اعطاي تسهيالت، ممكن است نتوانـد مطالبـات خـود را                 

كند؛ در نتيجه امكان پرداخت سود معين از طرف بانك حتمـي نيـست و ممكـن اسـت در                    
  .نيفتدعمل اتفاق 

توانند پرداخت    هاي تجاري با تدبيرهاي گوناگون مي       بانك: گوييم  در پاسخ اين مسأله مي    
ريزي كننـد كـه بـا اطمينـان خـاطر بتواننـد بـه                 ت و وصول مطالبات را چنان برنامه      تسهيال
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ريزي تسهيالت و برخـي       اين تدبيرها كه برخي به برنامه     . گذار وعدة سود معين دهند      سپرده
  . ناظرند، از اين قرار است الوكاله به وصول مطالبات و تعين حق

  دار تروزانه و مدگذاري  هاي سرمايه اولويت منابع سپرده. 4ـ1
هاي خود بانك      درصد منابع بانك را منابع حاصل از سرمايه        25طور طبيعي نزديك به       به

دهـد كـه بـه مقتـضاي قـرارداد قـرض بـه مالكيـت بانـك                    هاي جاري تشكيل مي     و سپرده 
دارد   گذاري را مقدم مـي      هاي سرمايه   بانك در تخصيص منابع هميشه منابع سپرده      . اند  درآمده

هـاي   رت وجود تقاضاي تسهيالت اضافي، نوبت بـه منـابع خـود بانـك و سـپرده      و در صو  
طور طبيعي در تسهيالت اعطايي       گذاري به   هاي سرمايه   به اين ترتيب، سپرده   . رسد  جاري مي 

  .كار خواهد رفت به

  ها به روش دستوري كنترل سپرده. 4ـ2
ري يا سپردة خاصي از گذا هاي سرمايه اگر بانكي احساس كند منابع حاصل از كلّ سپرده     

ريزي شده باالتر رفته يا احساس كند در اعطاي تسهيالت، كاميـابي كمتـري در             مقدار برنامه 
دهـد افتتـاح حـساب يـا          هاي خـود دسـتور مـي        اي، به شعبه      نامه  آيين  صورت    برنامه دارد، به  

) الع ثانويتا اطّ(ها يا سپردة خاصي را براي مدت زمان خاصي        افزايش موجودي كلّ سپرده   
  .متوقّف كنند

  ها به روش تغيير در نرخ سود كنترل سپرده. 4ـ3
ريـزي     معيني كـه برنامـه     نرختواند با      بازار نمي  هايعلّت تغيير   اگر بانكي احساس كند به    

كرده بود، تسهيالت اعطا كند و مجبور است نرخ سود تسهيالت را كاهش دهد، همزمان بـا   
هـاي آينـده كـاهش        ها را نيـز بـراي مـاه          نرخ سود سپرده   اعالم كاهش نرخ سود تسهيالت،    

دهد؛ چون مقصود از نرخ معين، نرخ ثابت هميشگي نيـست؛ بـراي مثـال، بانـك اعـالم                     مي
بـه  . يابـد   ها، يك يا چند درصد كاهش مـي         دارد كه از اول ماه آينده، نرخ سود كلّ سپرده           مي

 از سـوي ديگـر، هزينـه و حجـم           يك سو تقاضاي تـسهيالت را افـزايش، و         اين ترتيب، از  
  .دهد مي كاهش ها را سپرده
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  ها ها به روش تغيير نرخ كنترل تركيب سپرده. 4ـ4
ها مطـابق   ها مناسب است؛ اما تركيب آن كنند حجم كلّ سپرده ها احساس مي  گاهي بانك 

در اين مـوارد، از راه تغييـر درصـد سـود پرداختـي بـه انـواع                  . بيني شده نيست    برنامة پيش 
آورند؛ براي مثال، اگر بانـك احـساس كنـد هزينـة              دست مي   ها، تركيب مطلوب را به      ردهسپ

گـذاري   گذاري روزانه يا سـپردة سـرمايه   سود پرداختي باال است، درصد سود سپردة سرمايه      
دهـد؛ در نتيجـه،       مدت را قدري افزايش، و درصد سود سپردة بلندمدت را كاهش مـي              كوتاه

شود و اگر بانكي به       مدت يا روزانه منتقل مي      مدت، به سپردة كوتاه   هاي بلند   بخشي از سپرده  
منابع باثبات نياز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخاير احتياطي بكاهـد، بـرعكس روش پيـشين،                  

  .دهد هاي بلندمدت را افزايش مي مدت را كاهش، و سود سپرده هاي روزانه و كوتاه سود سپرده
  هاي بين بانكي اي مالي با سود معين و معاملهخريد و فروش ابزاره. 4ـ5

هـاي بـا سـود معـين، از برنامـة             ها هر وقت احساس كردند منابع حاصل از سپرده          بانك
 شده براي اعطاي تسهيالت بيشتر شده است، به خريد ابزارهاي مالي با سود معين                بيني  پيش

براي اعطـاي تـسهيالت بـه       كنند و برعكس هر وقت احساس كنند          از بازار بورس اقدام مي    
فروشند و از اين راه، در عين حال كه از تراكم منابع مازاد           ها را مي    منابع بيشتر نياز دارند، آن    

تواننـد از راه      كه مي   آورند؛ چنان   دست مي   كنند، سود معيني را نيز براي منابع به         جلوگيري مي 
  .كار گيرند هاي بين بانكي، منابع مازادشان را به معامله

  كنترل وصول مطالبات. 4ـ6
هاي گوناگوني چـون گـرفتن وثيقـه و     ها براي اطمينان از وصول مطالبات، به شيوه       بانك
كردن موضوع تسهيالت اعطايي، مورد تخلّف را كاهش          هاي معتبر و گاه از راه بيمه        ضمانت

سـت؛  ها در الگوي جديد نيـز قابـل اجـرا ا            اند و همة اين روش      داده و به صفر نزديك كرده     
هاي بانك حساب كرد يا    توان جزو هزينه    كه نرخ متوسط تسهيالت سوخت شده را مي         چنان

  .الوكاله جاي داد در حقّ

  الوكاله تأثيردادن در حق. 4ـ7
هـاي    كـارگيري سـپرده     هـا در برابـر بـه        مطابق قانون عمليات بـانكي بـدون ربـا، بانـك          

الوكالـه از سـه جـزء         ايـن حـق   . كنند  ميالوكاله دريافت     گذاران حق   گذاري، از سپرده    سرمايه
جزء اول، هزينة عملياتي بانك است كـه بـراي تجهيـز و تخـصيص منـابع        : شود  تشكيل مي 
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شده بانك، و جزء سوم، سـود خـالص           جزء دوم، مطالبات سوخت   . شود  گفته هزينه مي    پيش
ي و  زماني كـه بانـك بـا مطالعـات كارشناسـ          . گذاري است   هاي سرمايه   بانك از محل سپرده   

توانـد بـا افـزودن جـزء          دست آورد مـي      ارقام تقريبي جزء اول و دوم را به         ساله،   چند  تجربة
متغيري، به نرخ ثابتي برسد؛ براي مثال، اگر هزينه عملياتي بانك حدود يك درصد و هزينه                

 درصـد   5/2توانـد     مطالبات سوخت شده نيز حدود يك درصـد باشـد، بانـك مـذكور مـي               
گـذار خـود اعـالن        بود كه بانك به سـپرده       ظر بگيرد و اين بدان معنا خواهد        الوكاله در ن      حق
هـاي ناشـي از       هـاي عمليـاتي و هزينـه        الوكاله تمام هزينـه        درصد حق  5/2كند در مقابل      مي

صورت، اگـر هزينـه عمليـاتي يـا هزينـة             در اين . گيرد  مطالبات سوخت شده را به عهده مي      
يابـد و      بيشتر شود، سود خـالص بانـك كـاهش مـي           شده از رقم برآوردي     مطالبات سوخت 

شده را كاهش     بالعكس اگر بانك با تدبيرهاي الزم، هزينه عملياتي يا هزينه مطالبات سوخت           
  .شود گذار منتقل نمي شود؛ در نتيجه اين تغييرات به سپرده دهد، سود خالص بانك بيشتر مي

گفتـه، از     هـاي پـيش     اعمال روش تواند با     الگوي جديد مي  در  كه بانك تجاري      نتيجه اين 
يك طرف، ناتواني در اعطاي تسهيالت، و از طرف ديگر، ناتواني در وصول مطالبـات را از                 

ريزي شده نزديك شود و اگر هم در برنامه، تخلّفي باشـد، در جـزء           بين برده، به سود برنامه    
  . ارتباطي نداردگذار دهد كه مربوط به خود بانك است و به سپرده الوكاله نشان مي سوم حق

  گيري و پيشنهاد نتيجه
  . دقيق به چند مطلب اساسي در عرصة بانكداري استتوجهالگوي جديد بانكداري بدون ربا حاصل 

هـاي    دهد كه آنـان اهـداف و سـليقه          هاي مشتريان بانك نشان مي      مطالعه اهداف و سليقه   . 1
حـساب جـاري، برخـي      گذاران، برخي دنبـال خـدمات         در ناحيه سپرده  . گوناگون دارند 

دنبال اهداف خيرخواهانه، برخي دنبال سود معين بـدون ريـسك و برخـي دنبـال سـود       
سـود  در ناحيه گيرندگان تسهيالت نيز برخي دنبال تـسهيالت بـا            . انتظاري با ريسك هستند   

  گذاري بلندمدت و يافتن شريك هستند؛ معين و زمانبندي شده، و برخي دنبال سرمايه
دهـد كـه     اردادهاي شرعي كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا آمده، نشان مي           مطالعة قر . 2

، مـشاركتي   )انتفـاعي بـا سـود معـين       (اي    اين قراردادها به سه گروه قراردادهـاي مبادلـه        
  شوند؛ تقسيم مي) غيرانتفاعي(الحسنه  و قرض) انتفاعي با سود متغير(

ها به سه گروه تجاري، تخصصي، و جـامع      دهد كه بانك    ها نشان مي    مطالعه كاركرد بانك  . 3
هاي اقتصادي فعال هستند؛ اما در مقام         هاي تجاري در همة عرصه      بانك. شوند  تقسيم مي 
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هـاي   بانـك . كننـد  مدت بـسنده مـي   مدت تا ميان اعطاي تسهيالت، فقط به نيازهاي كوتاه     
هـاي خـاص      اي معروفنـد، در بخـش       گذاري يا توسعه    هاي سرمايه   تخصصي كه به بانك   

پردازنـد و   مـدت و بلندمـدت تـسهيالت مـي      گـذاري ميـان     براي تأمين نيازهاي سـرمايه    
  .هاي جامع هر دو كار را دارند بانك

گفته، پيشنهاد جديدي بـراي       هاي پيش   الگوي جديد بانكداري بدون ربا با توجه به نكته        
  .ها به ترتيب ذيل دارد دادن بانك سامان

اي بـه     ش اعطاي تسهيالت بـا تمركـز روي قراردادهـاي مبادلـه           هاي تجاري در بخ     بانك. 1
تـسهيالت  هاي اقتصادي كه دنبال     كنندگان و بنگاه    مدت مصرف   مدت تا ميان    تأمين مالي كوتاه  

انداز   با سود معين هستند بپردازند و در بخش تجهيز منابع، افزون بر سپرده جاري و پس               
  دنبال سود معين هستند، مشغول شوند؛گذاراني كه  به تجهيز وجوه مازاد سپرده

هاي تخصصي در بخش اعطاي تسهيالت از راه عقدهاي مشاركتي به تـأمين مـالي                 بانك. 2
هاي اقتصادي پرداخته، در بخـش تجهيـز منـابع بـه جـذب                مدت تا بلندمدت بنگاه     ميان

  االتر هستند؛دنبال سود انتظاري ب هاي افرادي بپردازد كه در برابر پذيرش ريسك به سپرده
، انتفـاعي بـا     )الحسنه  قرض(صورت مجزا شامل سه بخش غيرانتفاعي         هاي جامع به    بانك. 3

باشند تا بتواننـد همـة نيازهـاي    ) تخصصي(و انتفاعي با سود متغير      ) تجاري(سود معين   
  .اي و تسهيالتي را پاسخگو باشند سپرده

ت قانون عمليـات بـانكي بـدون ربـاي          كه با استفاده از احكام اسالم و با رعاي          نتيجه اين 
توان به الگوي ديگري از بانكداري بدون ربا رسيد كه از يـك طـرف بـه آسـان و                      ايران مي 

هـاي    انجامد و از طرف ديگـر، متناسـب بـا اهـداف و سـليقه                شدن معامالت بانكي مي     روان
  .شود  ميتر شدن قراردادها  هاي عملياتي و واقعي مشتريان است و اين باعث كاهش هزينه

تدريج و با برنامه زمابنندي مـشخص         توان به   اي طراحي شده كه مي      گونه  الگوي جديد به  
تـدريج سـهم قراردادهـاي        هـاي تجـاري بـه       به سمت آن حركت كرد به اين معنا كه بانـك          
صي بـا        اي متمركز شـود و بانـك        مشاركتي را كم كرده، روي قراردادهاي مبادله       هـاي تخصـ

هاي جـامع     اي به عقدهاي مشاركتي همت گمارند و بانك         دهاي مبادله كاستن از سهم قراردا   
گانـة غيرانتفـاعي، تجـاري و     هاي سه ريزي دقيق حسابداري به سمت تفكيك بخش   با برنامه 

هـاي خـاص حتـي        در بانـك  الگـوي جديـد را      تـوان     كـه مـي     تخصصي حركت كنند؛ چنان   
ي نتايج حاصله آن را گسترش      صورت آزمايشي اجرا كرد؛ سپس با بررس        هاي خاص به    شعبه

  .شود داد و همين روش پيشنهاد مي
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