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یکی از نیازهای مالی مشتریان بانکها ،تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مخصوصاً برای تسویه
بدهی های گذشته است؛ بنابراین در بانکداری بدون ربا الزم است تسهیالت مناسبی برای پاسخ به این نیاز
ارائه شود .ویژگی اینگونه تسهیالت ،ایجاد منابع تملیکی برای مشتریان است تا آنها بتوانند آزادانه و بدون
محدودیت شرعی و قانونی آن را در فعالیتهای مختلف خود از جمله تسویه بدهیهای معوق استفاده
کنند .برخی تسهیالت مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران که منابع تملیکی آزاد ایجاد میکنند
عبارتاند از :خرید دین ،سلف ،اجاره به شرط تملیک و مرابحه که البته هرکدام دارای مشکالت و
محدودیتهایی هستند.
هدف این پژوهش ارائه راهکاری جدید جهت ایجاد منابع تملیکی آزاد با عنوان تسهیالت منفعت است.
در این پژوهش مشروعیت ،کارایی و مقبولیت راهکار پیشنهادی بررسی و تحلیل شده است .پژوهش
حاضر از منظر هدف کاربردی ،از منظر ماهیت دادهها ،آمیخته (کیفی  -کمی) و از منظر روش گردآوری
دادهها در بخش فقهی ،توصیفی  -تحلیلی و در بخش مالی (کارایی و مقبولیت) ،توصیفی  -پیمایشی
محسوب میشود .از منظر فقهی پس از بررسی شرایط و محدودیتهای عقود مختلف اجاره ،بیع و صلح،
این نتیجه حاصل شد که عقد صلح به دلیل ماهیت مستقل و انعطافپذیری که دارد سازگارترین عقد برای
این نوع تسهیالت است .در بُعد مالی ،کارایی این نوع تسهیالت در سطح خرد (برای مشتری و بانک) و در
سطح کالن و همچنین مقبولیت ساختار تسهیالت مورد بررسی و تأیید خبرگان قرار گرفت.
* .این مقاله مربوط به آیین نکوداشت فقیهاالقتصاد استاد سیدعباس موسویان است.
** .استادیار گروه مدیریت مالی ،دانشکده معارف اسالمی و مدیریت ،دانشگاه امام صاادق
(نویسنده مسئول).
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واژگان کلیدی :بانکداری بدون ربا ،تخصیص منابع ،منابع تملیکی ،تسهیالت منفعت ،فقه امامیه.
طبقهبندی .Z12 ،G21 :JEL

مقدمه
طی چند دهه اخیر ،کشورهای اسالمی سعی کردهاند با شناخت درست از ضرورت وجود
132

بانک و کارکردهای اصلی آن شامل رونق مبادالت تجاری ،تجهیز و تخصیص بهینه منابع و
اجرای صحیح سیاستهای پولی (موسویان و میثمی ،1396 ،ص ،)9-7الگویی طراحی و

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /توحیدی و فریدونی

پیادهسازی کنند که در عین حفظ کارکردهای اصلی بانک ،فعالیتها و روابط قراردادی در
آن مبتنی بر موازین فقهی باشد که به نام بانکداری بدون ربا شناخته میشود و در
کشورهای اسالمی و غیراسالمی در حال رشد است؛ بهگونهایکه در سال  2019ارزش
داراییهای این صنعت با رشد  7/12درصدی نسبت به سال  2018به رقم  77/1تریلیون
دالر رسیده است (.)IFSB, 2020, p.12

در جمهوری اسالمی ایران نیز قانون بانکداری بدون ربا در سال  1362به تصویب
مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سال  1363اجرایی شد .امروزه بر
اساس این قانون ،بانکها میتوانند بسته به نوع نیاز مشتریان خود از روشهای متنوعی
برای اعطای تسهیالت بانکی استفاده کنند که هر یک کارکردها و ویژگیهای خاص خود
را داشته و برای اهداف مشخصی طراحی شدهاند .با وجود تنوع عقود بانکی ،همچنان یکی
از مشکالت اساسی در نظام بانکی عدم تطابق عقود با نیازهای مشتریان است (شعبانی،

 ،1394ص )313که این عدم تطابق یکی از دالیل صوریشدن برخی معامالت بانکی است؛
زیرا در عمل برای تأمین برخی نیازهای مشتریان ،کماکان محدودیت و خأل قراردادی و
تسهیالتی وجود دارد.
بهطور قطع ،یکی از نیازهای مشتریان بانکی و صاحبان کسبوکار ،تأمین نقدینگی و
سرمایه در گردش است .بهطور خاص ،بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بانکی ،با
هدف تسویه بدهیهای آنها صورت میپذیرد و بانکها چهبسا نتوانند در قالب قراردادها و
در چارچوب دستورالعملهای جاری به تقاضای آنها پاسخ دهند و این محدودیت سبب
میشود بانکها و مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی بخش عمدهای از این تقاضاها به

سمت صورینمودن قراردادها سوق یابند (تسخیری .)1384 ،بر اساس قانون بانکداری بدون
ربا ،برخی تسهیالت بانکی منابع تملیکی آزاد را در اختیار مشتریان قرار میدهند که از
جمله میتوان به اجاره به شرط تملیک ،خرید دین و سلف اشاره نمود .خاطرنشان میگردد
هر یک از این عقود ،دارای ویژگیها و شرایط خاص خود هستند که چهبسا در عمل سبب
بروز محدودیتهایی میشوند.
این پژوهش به دنبال آن است روشی جدید در قالب تسهیالت منفعت ،برای تأمین 133

نقدینگی مشتریان بانکی مخصوصاً صاحبان کسبوکار و بنگاههای اقتصادی پیشنهاد نماید
قرار دهد تا آزادانه و بدون هیچگونه محدودیتی بتوانند برای تأمین مالی طیف وسیعی از
فعالیتهای خود از این نوع تسهیالت استفاده نمایند و ثانیاً بخشی از صوریسازی عقود
بانکی را که ناشی از عدم تطابق ماهیت تسهیالت با نیازهای مشتریان است ،کاهش دهد.
در این پژوهش ضمن معرفی بانکداری بدون ربا و مروری بر روشهای تجهیز و
تخصیص منابع ،تفاوت منابع تملیکی و اذنی بیان شده و انواع عقود تملیکی مورد استفاده
در بانکداری بدون ربا تبیین میشوند .در ادامه مدل مفهومی تسهیالت منفعت ارائه شده،
سپس این مدل از منظر فقهی و مالی بررسی و تحلیل خواهد شد.

پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهشهای مرتبط با مسئله پژوهش در دو بخش ارائه میشود .بخش اول
پژوهشهایی است که به بررسی تسهیالتی میپردازند که منابع تملیکی در اختیار مشتریان
بانک قرار میدهند؛ بخش دوم به بررسی پژوهشهایی میپردازد که در زمینه اوراق منفعت
در بازار سرمایه انجام شده است و به نوعی ایده این پژوهش نیز برگرفته از تجربه انتشار
اوراق منفعت در بازار سرمایه جمهوری اسالمی ایران است.
در بخش اول ،نظرپور و کشاورزیان ( )1395در مقالهای با عنوان «نقش منابع تملیکی
(آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی» به این نتیجه میرسند که
برای وصول مطالبات غیرجاری بانکها و کاهش صوریشدن معامالت ،میتوان از
قراردادهای مبادلهای که منابع تملیکی ایجاد میکنند ،استفاده نمود .موسویان و غالمی
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که اوالً توانایی بانک را در تسهیالتدهی افزایش داده و منابع تملیکی در اختیار مشتریان

( )1392در مقالهای با عنوان «بررسی راهکارهای استمهال مطالبات غیرجاری در بانکداری
بدون ربا» ضمن بررسی و نقد راهکارهای رایج امهال تسهیالت نظیر خرید دین ،اجاره به
شرط تملیک و سلف ،راهکاری جدید با عنوان مشارکت کاهنده ارائه میکنند .نظرپور و
دادجوی توکلی ( )1397در مقالهای تحت عنوان «سمزدایی از وثایق تملیکی بانکها با
استفاده از اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با اختیار» راهکاری برای تأمین مالی بانک از
 134طریق فروش امالک تملیکی با استفاده از اوراق مرابحه ارائه میدهند .بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ( )1398در «دس تورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات
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اعتباری» ،ضمن ارائه سه راهکار کلی تمدید ،تجدید و تبدیل تسهیالت ،سه نوع تسهیالت
خرید دین ،اجاره به شرط تملیک و سلف را معرفی کرده است که برای امهال همه
تسهیالت بانکی قابل استفاده است .عبادی و حسینخانی ( )1398نیز در پژوهشی با عنوان
«شناسایی و رتبهبندی منابع تملیکی (آزاد) در وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی با
استفاده از مدل تصمیمگیری چندمعیاره» با بهرهگیری از روش  TOPSIS - AHPبا بررسی
قراردادهای سهگانه خرید دین ،اجاره به شرط تملیک و سلف به این نتیجه رسیدند که
قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی را جهت بهکارگیری در نظام بانکی جهت حل
مشکل وصول مطالبات غیرجاری دارد.
در زمینه واگذاری منافع در قالب اوراق منفعت نیز پژوهشهای متعددی انجام شده
است .مصباحیمقدم و همکاران ( )1388در مقالهای تحت عنوان «ارائه الگوی تأمین مالی
توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)» به بررسی الگوی
انتشار اوراق منفعت برای توسعه موقوفات میپردازند .حبیبیان نقیبی ( )1384در مقاله
«درآمدی بر اوراق منفعت و مبانی شرعی آن» به صورت اجمالی مشروعبودن انتشار اوراق
منفعت را بررسی میکند؛ همچنین سبحانی و حبیبیان ( )1391در مقالهای با عنوان
«امکانسنجی صحت مبادله اوراق منفعت در قالب عقد اجاره» به بررسی امکان تصحیح
مبادله این اوراق با استفاده از عقد اجاره میپردازند .مظاهری و لشگری یونسی ( )1397نیز
در مقالهای تحت عنوان « انتقال اوراق منفعت در بازارهای مالی :نقدها و ارائه راهکارهایی
نوین با ذکر آرای فقهی امام خمینی » شیوههای انتقال اوراق منفعت و نقد برخی از
شیوههای ارائهشده از سوی صاحبنظران را تبیین نمودهاند.

مرور پژوهشهای گذشته نشاندهنده آن است تاکنون در زمینه مسئله پژوهش ،یعنی
تأمین مالی از طریق واگذاری منافع در نظام بانکی پژوهشی انجام نشده است؛ بنابراین در
این پژوهش مبتنی بر واگذاری منافع آتی ،تسهیالت جدیدی با نام تسهیالت منفعت
طراحی و تجزیهوتحلیل فقهی و مالی میشود.

مبانی نظری پژوهش
 .1تجربه بانکداری بدون ربا در ایران
شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سال  1363اجرایی شد .طبق این قانون
بانکها از روشهای مختلفی برای تجهیز و تخصیص منابع بانکی استفاده مینمایند که همه
این روشها شرعی و عاری از ربا هستند .بعدها در سال  1389نیز بر اساس تکلیف مقرر
در ماده  98قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،قراردادهای جدیدی
شامل مرابحه ،خرید دین و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا افزوده
شدند و آییننامه اجرایی آن به تصویب هیئتوزیران رسید (موسویان و میثمی،1396 ،

ص .)237مواد  7تا  17فصل  3از قانون بانکداری بدون ربا به مسئله تخصیص منابع و
تسهیالت اعطایی میپردازد که برجستهترین مشخصه آن نسبت به بانکداری متعارف،
اجتناب از رباست .روشهای تخصیص منابع را میتوان به چهار دسته کلی تقسیمبندی
کرد:
الف) قرضالحسنه :عقدی است که به موجب آن ،بانکها میتوانند به عنوان قرض
دهنده ،مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکتها به قرض واگذار نمایند و
گیرنده متعهد میشود معادل مبلغ را بازپرداخت نماید .ویژگی اصلی این روش ،غیرانتفاعی
و خیرخواهانهبودن قرارداد قرضالحسنه است.
ب) قراردادهای مبادلهای :بانکها از طریق قراردادهای مبادلهای شامل فروش اقساطی،
سلف ،اجاره به شرط تملیک ،جعاله ،خرید دین ،مرابحه و استصناع میتوانند منابع در
اختیار مشتریان خود قرار دهند .ویژگیهای قراردادهای مبادلهای عبارتاند از :انتفاعیبودن،
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در جمهوری اسالمی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال  1362به تصویب مجلس

135

معینبودن سود قرارداد ،تملیکی بودن قرارداد و عدم نیاز به کنترل و نظارت (موسویان،
 ،1385ص.)50-49

ج) قراردادهای مشارکتی :بانـکهـا مـیتواننـد از طریـق قراردادهای مشارکتی شامل
مشارکت مدنی ،مشارکت حقوقی ،مضاربه ،مزارعه و مساقات کلّ یا بخشی از سرمایه مورد
نیاز بنگاههـای اقتـصادی را تـأمین کنند .ویژگیهای قراردادهای مشارکتی عبارتاند از:
 136انتظاریبودن نرخ سود ،اذنیبودن قرارداد و نیاز به نظارت و کنترل مستمر (همان ،ص-50
.)52
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د) سرمایهگذاری مستقیم :طبق ماده  8قانون بانکداری بدون ربا بانکها میتوانند در
امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایهگذاری مبادرت نمایند.

 .2منابع تملیکی (آزاد) در بانکداری بدون ربا
منظور از منابع تملیکی یا آزاد ،منابعی است که پس از انعقاد قرارداد ،مالکیت آن در اختیار
مشتری قرار گرفته و مشتری میتواند ـ به جهت مالکیت منابع دریافتی ـ با آن مبلغ،
هرگونه تصرفی انجام دهد .به عبارت دیگر تسهیالتگیرنده بدون دغدغه شرعی و قانونی
نسبت به مصرف تسهیالت دریافتی در یک بخش خاص از اقتصاد یا فعالیت خاص،
میتواند منابع دریافتی از بانک را به عنوان منابع مالکیتی خود آزادانه در هر بخش و
فعالیتی از جمله تسویه بدهیها ،پرداخت حقوق کارکنان ،تأمین مواد اولیه ،پرداخت
هزینههای جاری و  ...استفاده نماید (نظرپور و کشاورزیان ،1395 ،ص .)91منابع اذنی در
نقطه مقابل منابع تملیکی قرار داشته و مالکیت این منابع در اختیار مشتری نیست؛ بلکه
صرفاً مشتری از سوی بانک اذن و وکالت دارد که منابع دریافتی را در موضوع فعالیت
مشخص مندرج در قرارداد به کار گیرد؛ بنابراین منابع اذنی به مالکیت گیرنده تسهیالت
درنمیآید و مشتری از نظر شرعی و قانونی اجازه بهکارگیری منابع را در فعالیتی دیگر غیر
از موضوع قرارداد ندارد (عبادی و حسینخانی ،1398 ،ص .)418ویژگیهای منابع تملیکی در
نظام بانکی به شرح ذیل است:
-

مالکیت منابع از تأمین مالی کننده (بانک) قطع شده و به ملکیت و تصرف گیرنده
تسهیالت درمیآید.

-

تسهیالتگیرنده میتواند منابع دریافتی را در هرگونه فعالیتی اعم از نیازهای مصرفی،
سرمایهگذاری ،پرداخت هزینههای جاری ،تسویه دیون و  ...به کار گیرد.

-

یکی از کاربردهای ویژه این نوع تسهیالت ،جهت امهال مطالبات معوق مشتریان بانکی
است.

-

بانک نمیتواند از لحاظ حقوقی محدودیتی برای مشتری در زمینه نحوه مصرف منابع در
بخشی خاص ایجاد نماید.

-

یکی از دالیل صوریشدن عقود بانکی مربوط به زمانی است که مشتری ملزم به صرف 137

منابع بانکی در فعالیت خاصی است ،اما تخلف کرده و منابع را در فعالیت دیگری به کار
بنابراین میزان صوریسازی معامالت بانکی در این نوع تسهیالت کمتر است.
-

نرخ سود اینگونه تسهیالت معموالً مشخص و ثابت است.

-

رابطه حقوقی بین بانک و مشتری در اینگونه تسهیالت دائن ـ مدیون و یا به لحاظ ثبت
حسابداری بستانکار ـ بدهکار است.

 .1-2کاربرد منابع تملیکی در امهال مطالبات غیرجاری بانکی
یکی از چالشهای نظام بانکی ایران ،وصول بهموقع تسهیالت پرداختی به مشتریان است.
مطالبات غیرجاری آن دسته از مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری است که در یکی از
طبقههای سررسیدگذشته ،معوق و یا مشکوکالوصول قرار میگیرد .ازجمله راهکارهای
ارائهشده برای کاهش مطالبات غیرجاری بانکی ،امهال تسهیالت بانکی است .مطابق
دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که در تاریخ 1398/05/15
توسط بانک مرکزی تصویب شد ،منظور از امهال ،توافق بانک با مشتری برای بازپرداخت
مطالبات از طریق اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت ،تقسیط مجدد ،تمدید ،تجدید،
تبدیل و نظایر آن است (بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،1398 ،ص .)1در این
دستورالعمل ،راهکارهای متنوعی برای امهال مطالبات غیرجاری بانکی بیان شده است که
عبارتاند از :تقسیط مجدد ،تمدید قرارداد فعلی ،تجدید قرارداد فعلی و تبدیل قرارداد
(همان ،ص .)2-1همانطورکه در این دستورالعمل اشاره شده است ،یکی از راهکارهای
امهال ،تبدیل قرارداد است .در تبدیل قرارداد ،ویژگی قرارداد جدید باید بهگونهای باشد که
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میگیرد .با توجه به اینکه در منابع تملیکی ،محدودیتی برای استفاده از منابع نیست،

منابع تملیکی (آزاد) را در اختیار مشتری قرار دهد تا وی بتواند از محل این منابع ،بدهی
سررسید گذشته خود را با بانک تسویه نماید .از جمله تسهیالتی که قابلیت ایجاد منابع
تملیکی آزاد را دارند و در دستورالعمل بانک مرکزی برای امهال همه تسهیالت بانکی اعم
از تسهیالت مبادلهای و مشارکتی ،توصیه شده است ،عبارتاند از :خرید دین ،سلف و
اجاره به شرط تملیک.
 .2-2 138معرفی انواع تسهیالت مبتنی بر منابع تملیکی
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در ادامه به تبیین تسهیالتی پرداخته میشود که منابع تملیکی در اختیار مشتریان بانک قرار
میدهند و مشتریان بانک میتوانند برای تأمین نیازهای مختلف نقدینگی خود از جمله
امهال مطالبات معوق خود به بانکها از این نوع تسهیالت استفاده نمایند .در این بخش
محدودیتها و نقاط ضعف هر روش تبیین شده است .این محدودیتها نشاندهنده آن
است که ارائه راهکاری جدید که دارای انعطاف بیشتری بوده و بتواند منابع تملیکی آزاد در
اختیار مشتریان بانک قرار دهد ،مورد نیاز نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران است.
 .1تسهیالت خرید دین :مشتریانی که از یکسو بدهی معوقه دارند و از سوی دیگر اسناد
تجاری مدتدار در اختیار دارند ،میتوانند با استفاده از تسهیالت خرید دین اسناد
تجاری خود را نزد بانک تنزیل کرده ،از محل منابع آن ،مطالبات معوقه خود را تسویه
کنند (موسویان و غالمی ،1392 ،ص .)117هرچند این تسهیالت در بانکداری بدون ربا
مزایایی دارد ،اما با محدودیتهایی نیز همراه است که عبارت است از:
-

فروش دین به شخص ثالث از جمله موضوعاتی است که بین فقها اختالفنظر
وجود دارد؛ درحالیکه مشهور فقیهان امامیه آن را جایز دانستهاند (عالمه حلی،
1414ق ،ج ،13ص /20شهید ثانی1413 ،ق ،ج ،3ص /432محقق اردبیلی1403 ،ق،
ج ،9ص /97بحرانی1405 ،ق ،ج ،20ص ،)47گروهی از فقهای امامیه آن را باطل
میشمارند (ابنادریس1410 ،ق ،ج ،2ص /39محقق حلی1415 ،ق ،ج ،2ص/66
شهید اول1417 ،ق ،ج ،3ص .)313شورای نگهبان نیز آن را مخالف با موازین
شرعی و قانون اساسی تشخیص نداده است (هدایتی و همکاران ،1391 ،ص.)159

-

از نظر شرعی فقط اسناد طلب واقعی قابل تنزیل هستند؛ بنابراین اسنادی که مشتری
بدون پشتوانه معامله واقعی در اختیار بانک میگذارد ،اسناد صوری و دوستانه نامیده
شده که تنزیل آن ماهیت قرض با بهره را داشته و ربا محسوب میشود (موسویان و
کشاورزیان ،1390 ،ص )118-117و امکان تنزیل آن در قالب تسهیالت خرید دین
وجود ندارد.

-

بخشی از مشتریان بانکی با توجه به ماهیت فعالیت خود ،ممکن است هیچگونه
اسناد تجاری نداشته باشند؛ بنابراین امکان استفاده از این نوع تسهیالت را ندارند.

-

مطابق آییننامه اجرایی عملیات بانکی بدون ربا ،تنها اسنادی قابل تنزیـل اسـت کـه
نقدینگی کوتاهمدت مناسب است.

 .2تسهیالت سلف :زمانی که تولیدکنندهای در جریان تولید کاال یا فراورده دچار کمبود
نقدینگی و سرمایه در گردش میشود ،میتواند از طریق پیشفروش قسمتی از
محصوالت خود به بانک ،وجه آن را در قالب تسهیالت سلف به صورت نقد دریافت
کرده و از آن وجوه برای رفع نیازهای نقدینگی خود از جمله تسویه بدهیهای معوقه
بانکی استفاده نماید .این راهکار نیز در عین کمک به تأمین سرمایه در گردش
تولیدکنندگان دارای محدودیتهایی به شرح ذیل است:
با توجه به دستورالعمل اجرایی ،این نوع تسهیالت تنها میتواند برای مشتریانی
استفاده شود که تولیدکننده کاال باشند و مشتریان فعال در بخشهای خدمات و
بازرگانی نمیتوانند از این نوع تسهیالت استفاده کنند.
-

در بخش تولید نیز این تسهیالت صرفاً برای پیشفروش محصوالتی قابل استفاده
است که سهلالبیع باشد ،سریعالفساد نباشد و توسط خود فروشنده (مشتری بانک)
تولید شود.

-

شرکتهایی که زمانبندی مشخصی برای تولید کاال ندارند ،نمیتوانند از این نوع
تسهیالت استفاده نمایند.

-

با توجه به کوتاهمدتبودن سررسید این نوع تسهیالت ،صرفاً برای تأمین نقدینگی
در کوتاهمدت مناسب است.
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سررسید آنها کمتر از یک سال باشـد؛ بنـابراین ایـن تسـهیالت صـرفاً بـرای تـأمین

-
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 .3تسهیالت اجاره به شرط تملیک :در این روش با هدف تأمین نقدینگی و سرمایه در
گردش ،مشتری میتواند یکی از داراییهای سرمایهای خود را به صورت نقد به بانک
فروخته و با احتساب سود بانکی (در قالب اجارهبها) مجدد به صورت اجاره به شرط
تملیک آن دارایی را از بانک دریافت کند؛ بدین ترتیب مشتری با فروش دارایی و
اجاره به شرط تملیک مجدد آن از بانک به منابع تملیکی آزاد دستیافته که میتواند
140

آن را در فعالیتهای مختلف خود از جمله تسویه بدهیهای معوقه به کار گیرد.
هرچند این تسهیالت نسبت به تسهیالت گذشته کاملتر و جامعتر است ،اما دارای
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محدودیتهای زیر نیز هست:
-

در این قرارداد مالکیت عین مستأجره در پایان مدت قرارداد و بعد از پرداخت
آخرین اجارهبها مجدد به مشتری برمیگردد که ممکن است این شرایط سبب
کاهش انگیزه مشتریان بانکی گردد.

-

طبق تبصره ماده  61آییننامه اجرایی تسهیالت اعطایی بانکی ،تنها امکان اخذ این
تسهیالت روی دارایی هایی است که عمر مفید اقتصادی آنها بیشتر از دو سال
است.

-

این نوع تسهیالت برای بانک هزینههای ثبتی باالیی دارد؛ به این صورت که
یکمرتبه باید دارایی را از مشتری بخرد و در پایان قرارداد ،مجدد همان دارایی را به
تملیک وی درآورد.

 .4تسهیالت مرابحه :کاربرد این تسهیالت برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بدین
صورت است که ابتدا بانک منابع را به صورت وکالتی در اختیار مشتری قرار داده و
مشتری به وکالت از بانک ،کاالی موردنظر ـ که دارای نقدشوندگی الزم است ـ را
خریداری نموده و پس از خرید ،به صورت مرابحه نقدی یا نسیه به خود میفروشد و
بعد از تملیک توسط مشتری ،وی میتواند این کاال را در بازار فروخته و به منابع آزاد
تبدیل نماید؛ بنابراین در این نوع تسهیالت تنها زمانی منابع آزاد ایجاد میشود که کاال
توسط مشتری به وکالت از بانک خریداری شده ،به وکالت از بانک به خود مشتری
تملیک شده ،سپس وی در صورت نیاز به نقدینگی میتواند این کاال را مجدد در بازار

به فروش رسانده و به منابع آزاد دست یابد .این روش نیز دارای محدودیتهایی به
شرح ذیل است:
-

از لحاظ قانونی ممکن است منابع به صورت هدفمند به بخشهای اقتصادی مورد نظر
سیاستگذار هدایت نشود.

-

ممکن است مشتری با فروشنده کاال تبانی کند که وی کاالیی را که به وکالت از بانک
از فروشنده خریداری کرده ،مجدد به وی بفروشد که در اینجا مشکل بیعالعینه ایجاد 141
میشود و از نظر فقهی ممنوع است.

را صرف سایر نیازهای خود از جمله تسویه بدهیهای معوق نماید که در این صورت
معامله صوری و مصداق اکل مال به باطل خواهد شد.

 .3-2تجربه متمایز بازار سرمایه در ایجاد منابع تملیکی (اوراق منفعت)
یکی از انواع اوراق بهادار اسالمی که از سال  1396در بازار سرمایه جمهوری اسالمی ایران
منتشر شده است  ،اوراق منفعت است که برای تأمین نقدینگی و ایجاد منابع تملیکی آزاد
استفاده میشود .اوراق منفعت ،اوراق بهادار با نامی است که نشاندهنده مالکیت مشاع
دارنده آن بر مقدار معینی از منافع آتی حاصل از بهکارگیری داراییها یا ارائه خدمات معین
و هرگونه حقوق معین قابل نقل وانتقال برای یک دوره زمانی مشخص است .این اوراق
قابل معامله در بورسها یا بازارهای خارج از بورس میباشند (هیئتمدیره سازمان بورس و

اوراق بهادار ،1396 ،ماده .)1خریداران با خرید اوراق به نهاد واسط وکالت بالعزل میدهند
نسبت به انعقاد قراردادهای الزم با بانی جهت استفاده از منافع موضوع اوراق و وصول
وجوه حاصل از آن اقدام نماید .طبق دستورالعمل انتشار اوراق منفعت ،شرکتهای سهامی،
نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای دولتی میتوانند برای تأمین مالی خود
اقدام به انتشار اوراق منفعت در بازار سرمایه نمایند و تاکنون بیش از  655هزار میلیارد
ریال نقدینگی از طریق انتشار این اوراق تأمین شده است .این اوراق به دلیل ایجاد منابع
تملیکی آزاد و جذابیتی که برای بانیان انتشار اوراق ،مخصوصاً نهادهای دولتی دارد ،مورد
توجه فعاالن بازار و متقاضیان وجوه قرار گرفته است ( .)www.seo.irاز جمله منافعی که
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-

ممکن است مشتری بدون اینکه کاال یا خدماتی خریداری کند ،منابع دریافتی از بانک

تاکنون بر مبنای واگذاری آن ،اوراق منفعت منتشر شده است ،عبارتاند از :بخشی از منافع
میادین گازی پارس جنوبی ،منافع حاصل از عوارض آزادراه قم ـ گرمسار ،منافع حاصل از
درآمدهای مالیاتی آتی دولت ،منافع ناشی از خطوط هوایی ،درآمد حاصل از فروش نفت
تعدادی حلقه چاه نفت و منافع حاصل از سهام.

روش پژوهش
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پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت دادهها ،آمیخته (کیفی  -کمی)
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است؛ همچنین بر اساس روش گردآوری دادهها در بخش فقهی توصیفی  -تحلیلی و در
بخش مالی توصیفی  -پیمایشی محسوب می شود .در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی ،با
مطالعه کتب ،مقاالت ،گزارشها ،دستورالعملها و … عقود مورد استفاده نظام بانکی برای
ایجاد منابع آزاد تملیکی بررسی شد ،سپس تجربه بازار سرمایه ایران در انتشار اوراق
منفعت به عنوان راهکاری متمایز برای ایجاد منابع تملیکی مورد بررسی قرار گرفت تا از
این روش بتوان برای نظام بانکی ایده گرفت .در ادامه بر اساس مطالعات انجامشده ،الگوی
مفهومی تسهیالت منفعت برای استفاده در بانکداری بدون ربا ارائه و ویژگیها و مزایای آن
تبیین گردید .سپس در بخش فقهی برای تحلیل مشروعیت تسهیالت منفعت از روش
توصیفی ـ تحلیلی استفاده گردید؛ بدین صورت که سه قرارداد اجاره ،بیع و صلح که
تناسب بیشتری با این تسهیالت دارند بررسی و سازگاری آنها با ماهیت ساختار تسهیالت
ارزیابی گردید .در بخش تحلیل مالی نیز برای سنجش مقبولیت و کارایی تسهیالت منفعت،
با استفاده از روش توصیفی پیمایشی ،پرسشنامهای برای نظرسنجی از خبرگان طراحی و
بین آنان توزیع شد .نمونهگیری در این پژوهش به صورت هدفمند از میان خبرگان حوزه
بانکی و مالی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد انجام شد .نتایج این نظرسنجی با استفاده از
روشهای آمار توصیفی و استنباطی تحلیل و بررسی گردید.

ایده پژوهش :ایجاد منابع تملیکی از طریق واگذاری منافع
(تسهیالت منفعت)
بهطور قطع تجربه واگذاری منافع در بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق منفعت در تکمیل
ایده پژوهش راهگشا بوده است .راهکاری که در این پژوهش ارائه میشود ،دستیابی به
نقدینگی از طریق واگذاری منافع آتی است .در ادامه الگوی عملیاتی تسهیالت منفعت
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تبیین میشود.

همانطورکه در نمودار زیر مشاهده میشود در این نوع تسهیالت ،مشتریان بانکی (اغلب
بنگاههای اقتصادی) میتوانند منافع آتی دارایی های بادوام خود ،خدمات آتی و یا هرگونه
حقوحقوق قابل نقلوانتقال را از طریق تسهیالتی با عنوان تسهیالت منفعت برای یک دوره
زمانی معین به بانک واگذار نمایند و در قبال آن به نقدینگی دست یابند.
 .1واگذاری منافع ،خدمات و حقوق معین قابل واگذاری به بانک
مشتری

بانک

(بنگاههای متقاضی
نقدینگی)
 .2پرداخت وجه نقد در قالب تسهیالت به مشتری

نمودار  :1مدل اجرایی ساده تسهیالت منفعت

در این تسهیالت ،بانک مالک منافع ،خدمات یا حقوق معین میشود .بانک میتواند
عواید حاصل از منافع را یا به صورت اقساط تدریجی (علیالحساب یا قطعی) و یا به
صورت دفعی و یکجا در سررسید از مشتری دریافت نماید .شیوه پرداخت منافع به بانک،
بستگی به ماهیت منافع دارد .برخی منافع در طول مدت تسهیالت نیز دارای جریان نقدی
هستند ،مانند هتلی که از هماکنون منافع سکونت در اتاقهای آن واگذار میشود .در این
صورت عایدی حاصل از بهرهبرداری از این منافع هم میتواند به صورت اقساط تدریجی
(قطعی یا علیالحساب) به بانک منتقل گردد؛ اما گاهی منافع در آینده به بهرهبرداری
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 .1الگوی مفهومی تسهیالت منفعت در بانکداری بدون ربا

میرسند؛ مانند بزرگراهی که در مرحله ساخت است و در آینده به بهرهبرداری میرسد که
در این صورت شیوه پرداخت هم میتواند تدریجی و علیالحساب یا یکجا در سررسید و
قطعی باشد .در مواردی که عایدی منافع به صورت علیالحساب پرداخت میشود الزم
است در سررسید منافع قطعی محاسبه شده و مبنای تسویهحساب نهایی قرار گیرد.
بانک میتواند این منافع را یا خود استفاده کرده یا اینکه در بازار به استفادهکننده نهایی
 144واگذار کند .با توجه به اینکه نقش بانک صرفاً واسطهگری مالی است؛ بنابراین برای اینکه
خود را درگیر استفاده مستقیم از منافع یا فروش منافع به شخص ثالث نکند ،میتواند از دو
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راهکار ذیل استفاده نماید:
راهکار اول :وکالت به مشتری برای واگذاری منافع به مصرفکننده نهایی به قیمت معین

طبق نمودار  2بانک به مشتری وکالت میدهد که منافع یا خدمات یا حقوق خریداریشده
را به نرخ (قیمت) معین به مصرفکننده نهایی یا به خود واگذار کرده و عایدی آن را در
سررسیدهای مشخص به بانک پرداخت نماید.
 .1واگذاری منافع ،خدمات و حقوق معین قابل واگذاری
بنگاههای
متقاضی

 .2پرداخت وجه نقد در قالب تسهیالت

بانک

نقدینگی
 .3وکالت در فروش منافع ،خدمات و حقوق به قیمت معین

 .4پرداخت عواید حاصل از فروش منافع ،خدمات یا حقوق به صورت اقساط

نمودار  :2مدل اجرایی تسهالت منفعت همراه با وکالت به مشتری

فرض کنید منافع حاصل از  20اتاق یک هتل برای دو سال به بانک واگذار شده و در
عوض بانک ،مبلغ ده میلیارد ریال در قالب تسهیالت منفعت به صاحب هتل میپردازد .از
طرفی بانک به صاحب هتل وکالت میدهد که منافع حاصل از این  20اتاق را به نرخ

(قیمت) معین  120درصد (دوازده میلیارد ریال) به مصرفکننده نهایی یا به خود صاحب
هتل فروخته و عایدی حاصل از آن را به حساب بانک واریز نماید.
راهکار دوم :استفاده از اختیار تبعی

در صورتی که مشتری در طول دوره تسهیالت ،سود علیالحساب پرداخت کرده و
بهره برداری و پرداخت منافع قطعی در سررسید توسط مشتری صورت گیرد ،بانک میتواند
تسهیالت منفعت را همراه با اختیار فروش برای خود و یا اختیار خرید برای مشتریان 145

(بنگاههای اقتصادی) ارائه نماید (نمودار  .)3فرض کنید منافع پنجساله حاصل از بزرگراهی
تسهیالت منفعت با سررسید  5سال به کارفرما پرداخت میکند .کارفرما در طول دوره
تسهیالت به صورت علیالحساب  20درصد سود به بانک پرداخت میکند و در سررسید
چند حالت به وجود میآید:
-

مشتری میتواند اختیار خرید خود را اعمال نموده و منافع را با همان نرخ علیالحساب
یا نرخ مشخصی دیگر در اختیار گرفته و خود در بازار بفروشد و به سود میرسد.

 -بانک میتواند اختیار فروش خود را اعمال نموده و منافع را با همان نرخ علیالحساب یا

نرخ مشخصی دیگر به خود مشتری بفروشد.
 .1واگذاری منافع ،خدمات و حقوق معین قابل واگذاری

بنگاههای
متقاضی سرمایه
در گردش

 .2پرداخت وجه نقد در قالب تسهیالت
بانک
 .3حق اختیار خرید برای مشتری به نرخ معین

 .4حق اختیار فروش به بانک به نرخ معین

نمودار  :3مدل اجرایی تسهیالت منغعت همراه با اختیار معامله تبعی

 .2ویژگیها و مزایای تسهیالت منفعت
از جمله ویژگیها و مزایای تسهیالت منفعت میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
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ـ که در حال ساخت است ـ به بانک واگذار شده و بانک در عوض مبلغ صد میلیارد ریال



این تسهیالت همانند تسهیالت سلف ،خرید دین و اجاره به شرط تملیک ،منابع تملیکی
آزاد در اختیار مشتری (بنگاه اقتصادی) قرار میدهد و وی میتواند از محل این منابع
برای رفع نیازهای نقدینگی مختلف خود استفاده کند و آن را در هر موضوعی از جمله
تسویه بدهیهای معوق به کار گیرد.



با توجه به ماهیت تملیکی تسهیالت منفعت ،این تسهیالت میتواند راهکار مناسبی برای
امهال همه انواع تسهیالت مبتنی بر عقود مبادلهای و مشارکتی بانکی باشد؛ بدین معنا که
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امکان تبدیل انواع قراردادهای بانکی به تسهیالت منفعت امکانپذیر است.
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با توجه به تنوع موضوعی قرارداد منفعت این عقد به بانک این امکان را میدهد که برای
طیف وسیعی از نیازهای مشتریان تسهیالت اعطا نماید.



با توجه به ضعف عملکرد بانکها در تسهیالت مشارکتی ـ به دلیل ضعف نظارت ،عدم
نیروی انسانی متخصص و  ...ـ ،تسهیالت منفعت میتواند نقش مهمی در باالبردن سهم
عقود مبادلهای در بانکها داشته باشد .این تسهیالت در موارد زیادی میتواند جایگزین
دو عقد مشارکت مدنی و مضاربه شود.



بانک با استفاده از تسهیالت منفعت میتواند منابع خود را به بخشهای متنوعی مانند
خدمات ،بازرگانی ،صنعت و  ...اختصاص دهد؛ بنابراین این تسهیالت میتواند پرتفوی
تسهیالتی بانک را متنوعتر سازد.

 .3گستره موضوعی تسهیالت منفعت
از تسهیالت منفعت میتوان برای واگذاری منافع آتی داراییهای بادوام ،خدمات معین و یا
حقوق معین قابل نقل وانتقال استفاده نمود .در ادامه هر یک از این موضوعات با مثال تبیین
میشود.
 .1-3واگذاری منافع حاصل از داراییهای بادوام
منافع حاصل از داراییهای بادوام را میتوان موضوع تسهیالت منفعت قرار داد؛ به این
صورت که شخصی که مالک منفعت حاصل از یک دارایی بادوام (زمین ،خانه ،مغازه،
تجهیزات ،ماشینآالت و  )...است ،میتواند آن منافع را برای یک دوره مشخص به بانک
واگذار کرده و مبلغ آن را به صورت یکجا در قالب تسهیالت منفعت از بانک دریافت
نماید .ازجمله مصادیق این نوع منفعت میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:



یک بنگاه اقتصادی میتواند منافع حاصل از یک دارایی خاص مانند یک ساختمان
تجاری ،ماشینآالت ،تجهیزات و  ...یا منافع آتی کل یا بخشی از بنگاه اقتصادی خود را
در قالب دریافت تسهیالت منفعت به بانک واگذار نماید و از این طریق نقدینگی به
دست آورد.



اشخاص ،خانوارها و بنگاههایی که از اجاره ملک خود کسب درآمد میکنند ،میتوانند
منافع آتی ملک تجاری ،ملک مسکونی یا  ...را برای یک دوره زمانی مشخص به بانک

واگذار کرده و مبلغ آن را یکجا دریافت نمایند .این نوع تسهیالت برای آن دسته از 147

متقاضیانی مناسب است که به جای دریافت تدریجی اجارهبهای ملک خود به دنبال این
اشخاص ،خانوارها و بنگاههای اقتصادی که دارنده سهام هستند ،میتوانند منافع آتی
سهام خود را از طریق اخذ تسهیالت منفعت به بانک واگذار نمایند و از این طریق تأمین
نقدینگی کنند.

 .2-3واگذاری خدمات معین
خدمات مختلفی که در جامعه ارائه میشود میتواند مبنای انتشار تسهیالت منفعت باشد.
تفاوت این تسهیالت با تسهیالت مرابحه و جعاله در این است که در آن تسهیالت ،مشتری
به خدمات مشخصی نیاز دارد و برای تأمین آن از تسهیالت مرابحه یا جعاله استفاده
میکند؛ درحالیکه در تسهیالت منفعت ،مشتری خود صاحب این خدمات است و صرفاً
میخواهد از طریق واگذاری آنها به نقدینگی دست یابد؛ بنابراین شرکتها و مؤسسات
خدماتی میتوانند انواع خدمات نظیر خدمات گردشگری ،تفریحی و زیارتی ،خدمات
حملونقل ،خدمات اقامتی ،خدمات بیمهای ،خدمات درمانی و بهداشتی ،خدمات آموزشی،
خدمات نظافتی و پاکسازی و  ...را در قالب تسهیالت منفعت واگذار نمایند.

 .1خاطرنشان می گردد از نظر فقهی مبلغ اجارهبها به صورت یکجا به ذمه مستأجر مستقر میشود؛ امـا اینکـه در قراردادهـای اجـاره
رایج مبلغ اجارهبها به صورت تدریجی اخذ میشود تابع توافقی است که طرفین به عنوان شرط ضمن عقد قبول نمودهاند.
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هستند که مبلغ اجارهبها را به صورت یکجا و در ابتدای قرارداد دریافت

کنند1.

 .3-3واگذاری حقوق معین قابل نقلوانتقال
واگذاری حقوق معین قابل نقلوانتقال مانند حق اختراع ،حق تألیف ،سرقفلی محل کسب،
عالمت تجاری و نام تجاری ،حق امتیاز و فرانشیز ،سرقفلی ،حق استفاده از خدمات
عمومی نظیر آب ،برق ،گاز و  ،...حق اشتراک ،حق انشعاب ،امتیاز تغییر کاربری ،امتیاز
تراکم مازاد امالک و  ...میتواند مبنای اعطای تسهیالت منفعت بانکی قرار گیرد.
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تحلیل فقهی (مشروعیت) تسهیالت پیشنهادی منفعت
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در این بخش به بررسی ماهیت قرارداد پایه تسهیالت منفعت پرداخته میشود و عقودی کـه
با ماهیت تسهیالت منفعت سازگارتر است ،بررسی و تجزیهوتحلیل میشود.

 .1تسهیالت منفعت بر مبنای قرارداد اجاره
در این حالت بانک در نقش مستأجر ،منافع جاری یا آتی داراییهای بادوام مشتری خود را
در عوض پرداخت یکجای مبلغ اجارهبها (در قالب مبلغ تسهیالت) دریافت میکند .مشتری
از جانب بانک وکیل میشود که منافع را به اشخاص ثالث واگذار کرده و مبالغ حاصل از
واگذاری را در قالب اقساط به بانک بپردازد.
قرارداد اجاره در اصطالح ،عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مال معینی
برای مدت معیّن ،مالک منفعت عین مستأجره و یا عمل اجیر میشود (موسوی خمینی،

 ،1390ج ،1ص /524محقق حلی1415 ،ق ،ج ،2ص .)209اجاره به حسب متعلّق آن به دو نوع
اجاره اموال و اشخاص تقسیم میشود (موسوی خمینی ،1390 ،ج ،1ص .)524ارکان عقد
اجاره همانند سایر عقود ،شامل ایجاب و قبول ،طرفین قرارداد (مستأجر و موجر) و
عوضان (اجارهبها و منفعت عین مستأجره) است (همان ،ص /525مراجع تقلید ،1387 ،ج،2

ص .)323در تسهیالت منفعت نقش بانک مستأجر و نقش مشتری بانک موجر است .مبلغی
که بانک در قالب تسهیالت به مشتری میپردازد ،اجارهبها و اقساطی که مشتری میپردازد
همان منافع عین مستأجره است .در فقه اسالمی برای هر یک از عوضها و همچنین عین
مستأجره شرایط و ضوابطی بیان شده است (جدول .)1

جدول  :1شرایط عین مستأجره ،منافع و اجارهبها در فقه اسالمی


در اجاره اعیان الزم است مورد اجاره از اعیانی باشد که با بهرهبرداری از آن ،از بین نرود (محقق
حلی1415 ،ق ،ج ،2ص.)210



عین مستأجره باید معلوم و معیّن باشد؛ بنابراین تردید در آن موجب بطالن اجاره میشود
(موسوی خمینی ،1390 ،ج ،1ص.)525

شرایط



موجر بتواند عین مستأجره را تحویل مستأجر نماید (یزدی1428 ،ق ،ج ،2ص.)398



عین مستأجره باید بهگونهای باشد که مستأجر بتواند در راستای منفعتی که به منظور آن عین را

عین
مستأجره

اجاره کرده ،از آن بهرهبرداری نماید (محقق حلی1415 ،ق ،ج ،5ص.)10


عین مستأجره میتواند در زمان انعقاد عقد اجاره وجود خارجی نداشته باشد (کلی فی الذمه
عاملی1418 ،ق ،ص /44موسوی خمینی ،1390 ،ج ،1ص .)544کمیته تخصصی فقهی سازمان
بورس و اوراق بهادار نیز قرارداد اجاره در قالب اجاره کلی فیالذمه را صحیح دانسته است (کمیته
تخصصی فقهی ،1393 ،جلسات شماره  91 ،87و .)92

● منفعت باید معلوم و معین بوده و مردّد بین چند منفعت نباشد (موسوی خمینی ،1390 ،ج،1

منافع

ص.)525
● منفعت باید مشروع و قانونى و در بین عقال از ارزش مالی برخوردار باشد (مراجع تقلید،1387 ،
ج ،2ص.)328
● منفعت باید ملک کسی باشد که آن را واگذار میکند (یزدی1428 ،ق ،ج ،2ص.)398
● اجارهبها باید معلوم و معیّن و در ملکیت مستأجر باشد.

شرایط
اجارهبها

● هر مالی که قابل معاوضه باشد میتوان آن را به عنوان اجارهبها در قرارداد اجاره قرار داد؛ بنابراین
اجارهبها میتواند عین خارجی ،کلّی در ذمّه ،عمل ،منفعت و یا حقّ قابل انتقال باشد (موسوی
خمینی ،1390 ،ج ،1ص.)526

 .1-1اشکاالت در تطبیق قرارداد اجاره با تسهیالت منفعت
در زمینه طراحی تسهیالت منفعت مبتنی بر قرارداد اجاره چند اشکال دیده میشود که در
ادامه تبیین میشوند.
 اشکال اول :همانطورکه اشاره شد ،در تسهیالت منفعت امکان تأمین نقدینگی بر
مبنای واگذاری منافع داراییهای با دوام ،خدمات آتی و حقوق معین قابل نقلوانتقال
وجود دارد .قرارداد اجاره نسبت به منافع داراییهای بادوام هیچ مشکلی ندارد؛ چون
عین مستأجرهای وجود داشته و منافعی از آن متصور است؛ اما نسبت به واگذاری
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باشد)؛ اما به شرطی که اوصاف آن تشریح شود (محقق کرکی1410 ،ق ،ج ،7ص /156حسینی

شرایط

149

خدمات بهویژه نسبت به مواردی که خدمات ارائهشده ترکیبی از انواع اعیان ،منافع و
امتیازات است ،بر اساس قرارداد اجاره محل بحث است (موسویان ،1391 ،ص)591؛

برای مثال هنگامی که یک شرکت گردشگری مجموعهای از اعیان و منافع را اعم از
بلیط هواپیما ،هزینه اقامت در هتل و  ...را به صورت یکجا و مبلغ معین به مشتری
واگذار میکند ،گنجاندن آن در قالب عقد اجاره مشکل است؛ همچنین واگذاری
150

حقوق معین نیز در قالب عقد اجاره امکانپذیر نیست.
 اشکال دوم :محدودیتی در انتقال منابع در قالب اجاره ثانویه وجود دارد و آن اینکه بنا
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به فتوای مشهور فقهای امامیه ،دارایی که اجاره میشود را نمیتوان به مبلغ باالتری
اجاره داد؛ مگر اینکه کاری روی آن صورت گرفته باشد (موسوی خمینی ،1390 ،ج،1
ص /577کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ،1391 ،جلسات شماره 62 ،61

و .)65این محدودیت در تسهیالت منفعت زمانی خود را نشان میدهد که مشتری
بانک بخواهد منافع تملیکی به بانک را به وکالت از طرف بانک در قالب اجاره ثانوی
به شخص ثالث یا استفاده کننده نهایی واگذار کرده و عایدی حاصل از آن را دریافت و
به بانک پرداخت نماید؛ همچنین اگر بانک بخواهد به پشتوانه داراییهای تسهیالتی
منفعت ،صکوک بانکی منتشر نماید .در این صورت نمیتواند این تسهیالت را به مبلغ
باالتر به دارندگان اوراق بفروشد؛ مگر اینکه ترتیبی اتخاذ شود که بانک یا مشتری
بانک به وکالت از طرف بانک ،کارهای خدماتی مستمر چون بیمه ،حفظ و مرمت و
خدمات جانبی روی عین مستأجره ارائه نماید تا مصداق انجام کار محقق شود و در
نتیجه انتقال آن به مبلغ باالتر صحیح باشد .البته خاطرنشان میگردد در تبدیل
تسهیالت بانکی به اوراق بهادار ،معموالً این تسهیالت به قیمت کمتر (قیمت تنزیلی)
به دارندگان اوراق به فروش میرسد.
 اشکال سوم :در صورتی که منافع سهام مبنای تسهیالت منفعت قرار گیرد ،طبق نظر
بسیاری از فقها ،سهام نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در داراییهای شرکت است
(سیستانی ،1389 ،ص /494تبریزی ،1378 ،ج ،1ص /425خامنهای ،1392 ،ص،397
س /1695صافی ،1385 ،ج ،2ص /267وحید خراسانی[ ،بیتا] ،ج ،2ص /466حائری/1379 ،

بهجت ،1386 ،ج ،3ص /195کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار،1395 ،

جلسات شماره  134 ،133و )135؛ بنابراین اگر داراییهای شرکت عرفاً و قانوناً قابلیت
اجاره داشته باشد ،واگذاری منافع سهام نیز در قالب عقد اجاره بدون اشکال است
(کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ،1395 ،جلسات شماره  134 ،133و

 .)135بر این اساس نسبت داراییهای فیزیکی به کل دارایی های شرکتی که سهام آن
مبنای تسهیالت منفعت قرار گرفته شده ،باید بررسی شود و اگر عمده داراییهای
شرکت فیزیکی بوده که قابلیت اجارهدادن داشته باشد ،بنابراین اعطای تسهیالت

 .2تسهیالت منفعت بر مبنای قرارداد بیع
در این حالت بانک منافع ،خدمات و حقوق معینی را در قالب عقد بیع از فروشنده
خریداری نموده و مبلغ آن را به صورت نقد و یکجا در قالب تسهیالت منفعت واگذار
میکند .بیع از نظر فقهی به معنای «تملیک مال در برابر عوض معلوم» است (موسوی

خمینی ،1390 ،ج ،1ص .)463در تعریف اصطالحی «بیع» بین فقیهان اختالف وجود دارد که
به جهت رعایت اختصار از بیان آنها صرفنظر میشود؛ همچنین ماده  338قانون مدنی بیع
را اینگونه تعریف میکند :بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که مقتضای
ذات عقد بیع تملیک عین است .ارکان بیع نیز همانند سایر قراردادها شامل ایجاب و قبول،
طرفین (بایع و مشتری) و عوضان (مبیع و ثمن) است .در این نوع تسهیالت بایع و
فروشنده منافع و خدم ات و حقوق معین ،همان مشتری بانک و خریدار این منافع خود
بانک است .منافع ،خدمات و حقوقی که به بانک واگذار میشود همان مبیع و مبلغی که
بانک در قالب تسهیالت منفعت به مشتری میدهد ،ثمن معامله محسوب میشود.
 .1-2اشکاالت در تطبیق قرارداد بیع با تسهیالت منفعت
اگ ر بانک در این نوع تسهیالت منافع و خدمات جاری را خریداری کند مصداق بیع نقد و
اگر منافع و خدمات آتی را پیشخرید کند چهبسا در قالب بیع سلف قابل بررسی باشد.
مشکل اساسی در اینجا این است که بیع منافع و خدمات و حقوق بین فقها محل اختالف
است و مورد اجماع فقها نیست .مشهور فقهای امامیه عنوان کردهاند که مبیع باید عین باشد
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منفعت روی سهام چنین شرکتی صحیح است.

151

چه عین خارجی و چه کلی در ذمه و نمیتوان منفعت چیزی یا عمل کسی و یا حقی را به
عنوان مبیع به فروش رساند (انصاری1420 ،ق ،ج ،3ص /9-8خویی1410 ،ق ،ج ،2ص/23

جعفری لنگرودی ،1391 ،ص /50-48قانون مدنی ،م .)338از سوی دیگر برخی از فقیهان نظیر
حضرت امام

و مقام معظم رهبری عقد بیع را مبادله مال به مال دانستهاند .امام خمینی

با تأکید بر عرفی بودن عقد بیع بعد از نقد و بررسی تعاریف فقها و محققان به تعریف
 152مصباحالمنیر تمایل پیدا کرده و میفرماید  :ظاهراً بهترین تعاریف ،آن چیزی است که از
مصباح حکایت شده است ،یعنی بیع مبادله مالی با مال دیگر است (موسوی خمینی1421 ،ق،
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ج ،1ص .)68بر اساس این دیدگاه قلمرو عقد بیع فراتر از اعیان خواهد بود و مبادله هر
آنچه به عنوان مال در نظر گرفته میشود را شامل خواهد شد  .بر این اساس منافع و
خدمات نیز میتواند به عنوان مبیع مورد معامله قرار گیرد (موسوی خمینی ،1390 ،ج،1
ص /473مراجع تقلید ،1387 ،ج ،2ص.)223

اشکال دیگری که وجود دارد این است که اگر مشتری منافع را تحت عنوان بیع سلف
به بانک واگذار کند ،بانک دیگر نمیتواند منافع را به شخص دیگری تا قبل از سررسید
انتقال دهد؛ چراکه بر اساس نظر مشهور فقها ،امکان فروش مبیع پیش از سررسید در بیع
سلف مجاز نیست (بحرانی1405 ،ق ،ص /36-35نجفی1404 ،ق ،ص.)320-319

همچنین در صورتی که بانک منافع را از مشتری خریداری نماید نمیتواند آن را مجدداً
به مشتری بفروشد؛ چراکه مشکل بیعالعینه به وجود میآید و فقیهان شیعی بیعالعینه را در
صورتی که معامله دوم در معامله اوّل شرط شود ،جایز نمیدانند (طباطبایی1418 ،ق ،ج،5

ص .)134این موضوع در مواردی که مشتری بخواهد دو مرتبه از منافعی که به بانک داده
استفاده کند ،دچار مشکل خواهد شد.

 .3تسهیالت منفعت بر مبنای قرارداد صلح
در این حالت مشتری و بانک بر اساس عقد صلح توافق میکنند که منافع حاصل از
داراییهای بادوام ،خدمات و حقوق معینی از سوی مشتری برای مدت مشخصی در مقابل
مبلغ معینی (تسهیالت اعطایی) به بانک انتقال پیدا کند.

عقد صلح در اصطالح عبارت است از توافق و سازش میان دو یا چند نفر بر ایجاد
چیزی میان خودشان ،از قبیل تملک عین مال یا منفعت آن و یا نقل حقی و یا اسقاط آن و
یا ابراء دینی و غیر آن؛ خواه بهطور رایگان و یا درازای گرفتن عوض (خویی1410 ،ق ،ج،2

ص /192مصطفوی1417 ،ق ،ج ،1ص .)487به اعتقاد فقهای امامیه عقد صلح قراردادی الزم
بوده و دارای ماهیتی مستقل است (نجفی1404 ،ق ،ج ،26ص /212مراجع تقلید ،1387 ،ج،2
ص /273موسوی خمینی ،1390 ،ج ،1ص .)517در مورد ماهیت استقاللی عقد صلح ،ماده 153

 758قانون مدنی میگوید :صلح در مقام معامالت ،هرچند نتیجه معاملهای را که به جای آن
صلح عین باشد در مقابل عوض ،نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود ،بدون اینکه شرایط
و احکام خاصه بیع در آن حاکم باشد .در مورد گستره عقد صلح هرچند که فقهای اهل
سنت شرط تحقق صلح را وجود نزاع بین طرفین معامله ذکر کردهاند (جمعی از نویسندگان،

1404ق ،ج ،27ص ،)327فقهای امامیه باور دارند عقد صلح تابع تحقق نزاع یا امکان آن
نیست و حتی در غیر منازعات نیز میتوان از آن به عنوان یک قرارداد مالی بهرهمند برد
(موسوی خمینی ،1390 ،ج ،1ص /516شهید ثانی1413 ،ق ،ج ،4ص .)259در متون روایی شیعه
و اهل سنت از حضرت پیامبر اکرم

نقل شده که فرمودند« :صلح بین مسلمین جایز

است ،جز آن صلحی که حرامی را حالل و یا حاللی را حرام کند» (حر عاملی1409 ،ق،

ج ،18ص )443؛ بنابراین صلح در هر امری اعم از اینکه نزاع سابقی باشد یا خیر ،جایز
است ،به شرطی که حرامی حالل و حاللی حرام نشود.
بر اساس آنچه گفته شد ،صلح میتواند دارای عوض «صلح معوض» و یا بدون عوض
«صلح غیرمعوض» باشد (مراجع تقلید ،1387 ،ج ،2ص)312؛ همچنین در تقسیمبندی دیگر
عقد صلح میتواند به دو دسته  .1صلح دعوی به منظور رفع تنازع و  .2صلح در مقام
معامله یا صلح ابتدایی تقسیم شود (کاتوزیان ،1393 ،ص .)319عقد صلح مورد استفاده در
تسهیالت منفعت در زمره صلح ابتدایی و همچنین صلح معوض محسوب میشود.
ارکان ع قد صلح شامل ایجاب و قبول ،طرفین عقد و موضوع (متعلَّق) صلح است.
طرفین عقد در تسهیالت منفعت ،بانک و مشتری هستند که روی موضوع (متعلق) صلح با
هم توافق میکنند .همانطورکه اشاره شد ،موضوع صلح میتواند انتقال منفعت ،خدمات و
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واقع شده است می دهد ،لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد؛ بنابراین اگر مورد

حقوق نیز باشد (موسوی خمینی ،1390 ،ج ،1ص /517مراجع تقلید ،1387 ،ج ،2ص .)312از
جمله شرایط موضوع صلح ،مالیتداشتن و علم به جنس و مقدار آن است (موسوی خمینی،
 ،1390ج ،1ص.)517

همانطورکه اشاره شد ،در تطبیق عقود اجاره و بیع بر تسهیالت منفعت ،اشکاالت و
محدودیتهایی وجود داشت؛ ازاینرو عقد صلح محدودیتهای عقد اجاره و بیع را در
 154زمینه شمول عقد ندارد و با توجه به ماهیت مستقل و انعطافپذیر عقد صلح به نظر می
رسد مناسبترین عقد برای طراحی این نوع تسهیالت است .در صورت طراحی تسهیالت
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منفعت بر پایه عقد صلح:
 .1انتقال مجموعهای از منافع و خدمات به بانک در قالب عقد صلح صحیح خواهد
بود.
 .2انتقال منافع توسط بانک یا مشتری به شخص دیگری در قالب عقد صلح به مبلغ
باالتر امکانپذیر خواهد بود.
 .3در صورتی که موضوع قرارداد صلح عین نباشد هم قرارداد صلح صحیح خواهد
بود؛ ازاینرو میتوان منافع سهامی که عمده داراییهای آن عینی نمیباشد را نیز
در قالب قرارداد صلح انتقال داد.

تحلیل مالی (مقبولیت و کارایی) تسهیالت پیشنهادی منفعت
جهت سنجش مقبولیت و کارایی مدل ارائهشده برای تسهیالت منفعت از روش تحقیق
کیفی و نظرخواهی از خبرگان به شیوه پرسشنامه استفاده شد .برای سنجش روایی صوری،
این پرسشنامه برای پنج تن از خبرگان مالی ارسال شد و نظرات این افراد روی پرسشنامه
اعمال گردید .پرسشنامه حاضر شامل دو بخش است .در بخش اول سؤاالت در چهار
محور کلی شامل  .1کارایی در سطح خرد (مشتریان بانک) .2 ،کارایی در سطح خرد
(بانک) .3 ،کارایی در سطح کالن و  .4مقبولیت ساختار کلی تسهیالت طراحی و از 33
خبره تعیینشده خواسته شده به سؤالهای مورد نظر روی یک طیف لیکرت پنج گزینهای
از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره بدهند .ارزش عددی خیلی کم برابر  1و خیلی زیاد برابر 5

در نظر گرفته شد .جهت سنجش روایی محتوایی شاخص  CVRاستفاده شد که اولین بار
توسط الوشه ( )1975معرفی گردید .برای این کار از خبرگان خواسته شد تا در مورد
ضرورت طرح هر یک از سؤاالت پرسشنامه به ترتیب از « .1ضروری است»« .2 ،مفید
است ولی ضرورتی ندارد»« .3 ،ضرورتی ندارد» پاسخ دهند و پس از آن شاخص CVR

برای هر یک از سؤاالت محاسبه شد .مقدار بحرانی برای شاخص  CVRبا نمونه  33نفری
 0/31است ()Ayre & scally, 2014؛ ازاینرو با توجه به  CVRمحاسبهشده برای هر 155
سؤال ،روایی محتوایی تمام سؤاالت تأیید شد .سؤاالت پرسشنامه به همراه شاخص CVR

جدول  :2نتایج سنجش روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس شاخص CVR
محور کلی
کارایی از
منظر خرد
(مشتریان
بانک)

پرسش
سؤال  .1تسهیالت منفعت تا چه اندازه میتواند در بهبود تأمین مالی نیازهای اشـخاص و
خانوارها مؤثر باشد؟
سؤال  .2تسهیالت منفعت تا چه اندازه میتواند در بهبود تأمین مالی نیازهـای بنگـاههـای
اقتصادی ـ بهویژه تأمین سرمایه در گردش ـ مؤثر باشد؟
سؤال  .3استفاده از تسهیالت منفعت تا چه اندازه میتواند در ایجـاد تنـوع در تسـهیالت
بانکی و افزایش توانایی بانک در پاسخگویی به نیازهای مشتریان مؤثر باشد؟

کارایی در
سطح خرد

سؤال  .4با توجه به آزادبودن استفاده از منابع حاصل از تسهیالت منفعـت تـا چـه انـدازه
این تسهیالت میتواند در کاهش صوریشدن قراردادهای بانکی نقش داشته باشد؟

(برای

سؤال  .5درآمدزا بودن منبع بازپرداخت تسهیالت منفعت تا چه اندازه میتواند در کـاهش

بانک)

ریسک نکول این تسهیالت مؤثر باشد؟
سؤال  .6تسهیالت منفعت تا چه اندازه به عنوان راهکاری بـرای امهـال سـایر تسـهیالت

شاخص
CVR

0/35

0/76

0/47

0/88

0/64

0/41

بانکی میتواند مطرح شود؟
کارایی در

سؤال  .7استفاده از تسهیالت منفعت تا چه اندازه میتواند به هدایت اعتبـار و تخصـیص

سطح کالن

بهینه منابع بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی کمک کند؟

0/35
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هر سؤال در جدول  2نمایش داده شده است.

سؤال  .8مدل اجرایی اشارهشده برای تسهیالت منفعت تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد؟
سؤال  .9تا چه اندازه با واگذاری منافع حاصل از داراییهای بادوام ـ مانند منافع سکونت
در اتاقهای هتل یا استفاده از منافع حملونقل هواپیمای مسافربری ـ در قالب تسـهیالت
مقبولیت

0/84

0/35

منفعت موافقید؟

ساختار
تسهیالت
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سؤال  .10تا چه اندازه با واگذاری خدمات قابل ارائه ـ مانند خدمات آموزشـی ،درمـانی،
سیاحتی و زیارتی) در قالب تسهیالت منفعت موافق هستید؟
سؤال  .11تا چه اندازه با واگذاری حقـوق و امتیـازات ماننـد حـق ،در قالـب تسـهیالت
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منفعت موافق هستید؟

0/35

0/35

برای سنجش پایایی و روایی سازه پرسشنامه از شاخصهای آلفای کرونباخ و KMO

استفاده شد .آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/706شد که چون از  0/7باالتر است ،پایایی
پرسشنامه تأیید میشود ( .)Gliem & Gliem, 2005, p.36-37شاخص  KMOپرسشنامه
نیز  0/58محاسبه شد که به معنای مناسببودن تعداد پرسشنامههای توزیعشده است.
در ادامه به تحلیل توصیفی دادهها بر مبنای فراوانی ،حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف
معیار پاسخها و همچنین تحلیل استنباطی دادهها با استفاده از آزمون  tتکنمونهای پرداخته
میشود .جدول  3برخی از آمارههای توصیفی مربوط به سؤاالت پرسشنامه پژوهش را
نشان میدهد:

جدول  :3آمارههای توصیفی سؤاالت پرسشنامه

شماره سؤال

حداقل

حداکثر

متوسط پاسخها

انحراف معیار پاسخها

سؤال 1

2

5

3/66

0/97

سؤال 2

2

5

4/30

0/69

سؤال 3

3

5

3/89

0/80

سؤال 4

1

5

4/05

0/93

سؤال 5

1

5

3/63

1/10

سؤال 6

2

5

3/47

1/06

سؤال 7

2

5

3/47

0/95

سؤال 8

2

5

3/50

0/76

سؤال 9

1

5

3/92

0/97

سؤال 10

1

5

3/89

1/16

سؤال 11

1

5

3/52

1/20

این تحلیل از آمار پارامتریک استفاده شد .به منظور بررسی تأیید یا عـدم تأییـد هـر یـک از
سؤاالت ،فرض صفر و فرض جایگزین (فرض یک) به صورت زیر در نظر گرفته شد و بـا
استفاده از آزمون  tتأیید یا رد آن بررسی شد .نتایج در جدول  4مشاهده میشود.
الف) فرض صفر :میانگین نمره مؤلفه امکانسنجی مالی با مقدار  3اختالف
معناداری ندارد.
ب) فرض یک :میانگین نمره مؤلفه امکانسنجی مالی با مقدار  3اختالف
معناداری دارد.
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به دلیل نمونهگیری از بیش از  30نفر توزیع نمونه نرمال فرض شد؛ ازاینرو در اجرای
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جدول  :4نتایج آزمون فرضیهها بر اساس آزمون  tتکنمونهای برای همه سؤاالت
مقدار آزمون = 3
سؤاالت

158

آماره
آزمون

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

اختالف
میانگین

فاصله اطمینان  95درصد برای اختالف
میانگین

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /توحیدی و فریدونی

حد پایین

حد باال

سؤال 1

4/46

32

0/01

0/66

0/30

1/00

سؤال2

11/37

32

0/00

1/30

1/06

1/54

سؤال 3

6/91

32

0/00

0/96

0/68

1/25

سؤال 4

6/99

32

0/00

1/00

0/66

1/33

سؤال 5

3/54

32

0/009

0/54

0/14

0/94

سؤال 6

2/76

32

0/011

0/48

0/11

0/85

سؤال 7

3/07

32

0/006

0/48

0/15

0/81

سؤال 8

4/04

32

0/01

0/51

0/23

0/79

سؤال 9

5/86

32

0/00

0/96

0/65

1/28

سؤال 10

4/76

32

0/00

0/87

0/46

1/29

سؤال 11

2/03

32

0/022

0/51

0/79

0/95

با توجه به نتایج جدول  4تمامی آزمونها درجه معنیداری زیر  0/05داشتند؛ ازاینرو
فرض یک تمامی سؤاالت مورد تأیید قرار گرفت.
در ادامه برای بررسی تأیید یا عدمتأیید چهار محور کلی ذکرشده شامل کارایی در سطح
خرد برای بانک و برای مشتری ،کارایی در سطح کالن و مقبولیت ساختار تسهیالت،
متوسط پاسخهای خبرگان به سؤاالت ذیل هر یک از مؤلفهها محاسبه شد .سپس فرضیات
زیر جهت آزمون مجدد  tبرای محورهای کلی تعریف گردید.
الف) فرض صفر :میانگین نمره شاخص با مقدار  3اختالف معناداری ندارد.
ب) فرض یک :میانگین نمره شاخص با مقدار  3اختالف معناداری دارد.
همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،معناداری تمامی مؤلفـههـای ذکرشـده بـرای

تسهیالت منفعت زیر  0/05شده و فرض یک همه مؤلفهها از نظر خبرگان تأیید شد کـه بـه
معنای تأیید کارایی و مقبولیت این نوع تسهیالت نزد خبرگان است.
جدول  :5نتایج آزمون فرضیهها بر اساس آزمون  tتکنمونهای برای مؤلفههای کارایی و مقبولیت
مقدار آزمون = 3
فاصله اطمینان  95درصد
آماره

درجه

سطح

اختالف

آزمون

آزادی

معنیداری

میانگین

برای اختالف میانگین

8/197

32

0/00

0/98

0/74

1/22

شاخص کارایی در سطح خرد (برای بانک)

7/03

32

0/00

0/75

0/53

0/96

شاخص کارایی در سطح کالن

2/96

32

0/006

0/48

0/15

0/81

مقبولیت ساختار تسهیالت

5/40

32

0/00

0/71

0/44

0/99

شاخص کارایی در سطح خرد (برای
مشتری)

در بخش دوم پرسشنامه از خبرگان خواسته شد در رابطه با مدت بازپرداخت
تسهیالت ،شیوه امهال و مناسبترین بخش برای استفاده از تسهیالت منفعت ،پاسخ دهند.
در جدول  6سؤاالت به عالوه درصد پاسخ به هر یک از آنها نوشته شده است.
جدول  :6نظر خبرگان راجع به مدت ،گستره موضوعی و روش امهال تسهیالت پیشنهادی
سؤالها

 .1چه بازه زمانی برای سررسید تسهیالت منفعت مناسبتر است؟

گزینهها

درصد پاسخ

کمتر از یک سال

28

یک تا سه سال

52

بیشتر از سه سال

20

تمدید تسهیالت

55

تجدید تسهیالت

14

 .2کدام راهکار برای امهال تسهیالت منفعت مناسبتر است؟
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حد پایین

حد باال

159

 .3استفاده از تسهیالت منفعت برای کدام بخشهای اقتصادی مناسبتر است؟

160

تبدیل تسهیالت

29

صنعت

33

خدمات

67

کشاورزی

0

طبق اظهارنظر خبرگان بهترین بازه زمانی برای سررسید این تسهیالت بین یک تا سه

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /توحیدی و فریدونی

سال است و راهکار تمدید تسهیالت برای این نوع تسهیالت بهترین راهکار به نظر می
رسد .این نوع تسهیالت همچنین در بخش خدمات میتواند بیشترین کاربرد را داشته باشد.

جمعبندی و نتیجهگیری
همانطورکه اشاره شد ،بانکداری بدون ربا در ایران طیف متنوعی از تسهیالت انتفاعی
مبتنی بر عقود مبادلهای و مشارکتی متناسب با نیازهای مختلف مشتریان خود ارائه میدهد؛
اما همچنان یکی از مشکالت اساسی در نظام بانکی ایران عدم تطابق عقود با نیازهای
مشتریان است .در واقع بخش عمدهای از نیاز مشتریان بانکی ،نیاز به نقدینگی و سرمایه در
گردش برای نیازهای مختلف از جمله تسویه بدهی است و بانکها سعی میکنند از طریق
اعطای تسهیالتی که منابع تملیکی آزاد ایجاد میکنند از جمله خرید دین ،سلف و اجاره به
شرط تملیک ،این نیاز مشتریان خود را برطرف نمایند تا این دسته از مشتریان بتوانند
آزادانه و بدون محدودیت شرعی و قانونی ،این منابع را صرف نیازهای مختلف خود از
جمله تسویه بدهیهای معوقه کنند؛ اما همانطورکه اشاره شد ،هر یک از این تسهیالت
دارای محدودیتهایی است و چهبسا ظرفیت پاسخگویی به طیف وسیع مشتریان بانکی با
شرایط متفاوت را نداشته باشد؛ بنابراین بانکها در شرایط خاصی مجبور میشوند از
تسهیالتی برای رفع نیازهای مشتریان خود استفاده کنند که ماهیت تسهیالت با نوع نیاز
مشتریان سازگار نیست و همین امر سبب صوریشدن بخشی از معامالت بانکی میشود.
در این پژوهش تسهیالتی جدید با عنوان تسهیالت منفعت برای استفاده در بانکداری
بدون ربا پیشنهاد شده است که میتواند در رفع نیاز نقدینگی مشتریان بانکی استفاده شود.

راهکار ارائهشده توانایی بانک را در تسهیالتدهی و اعطای منابع تملیکی افزایش داده ،در
عین اینکه میتواند به کاهش صوریسازی عقود بانکی کمک نماید.
در این پژوهش ضمن ارائه الگوی تسهیالت منفعت در بانکداری بدون ربا ،مشروعیت
و مقبولیت و کارایی آن بررسی و تجزیه و تحلیل شد .در بعد مشروعیت ،تطابق تسهیالت
منفعت با عقود اجاره ،بیع و صلح ارزیابی گردید و در نهایت این نتیجه حاصل شد که عقد
صلح به دلیل ماهیت مستقل و انعطاف پذیری که دارد بهترین گزینه برای این نوع تسهیالت 161

تسهیالت در سطح خرد (برای مشتری و بانک) و در سـطح کـالن مـورد بررسـی و تأییـد
خبرگان قرار گرفت؛ همچنین مقبولیت ساختار تسهیالت نیز از نظر خبرگان تأیید گردید.
طبق اظهارنظر خبرگان ،بهترین بازه زمانی برای سررسید این تسهیالت میانمـدت (یـک
تا سه سال) پیشنهاد گردید؛ همچنین مناسبترین روش امهـال از بـین روشهـای تمدیـد،
تجدید و یا تبدیل ،راهکار تمدید تسهیالت توصیه شد .افزون بر این ،خبرگان کـاربرد ایـن
نوع تسهیالت را در بخش خدمات مناسبتر و کاربردیتر ارزیابی کردند.
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است.
در بعد مالی (مقبولیت و کارایی) ،با پرسش از خبرگان بانکی و مالی ،کـارایی ایـن نـوع
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