
  

 
  

  

  

  

  

  ∗∗∗∗چكيده
دهـد كـه      وسه سال اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، براساس الگوي فعلي نشان مـي               تجربه بيش از بيست   

  : عبارتند ازآنهاهايي هم به همراه دارد، برخي از  هايي داشته مشكالت و نارسايي اين الگو در عين حال كه موفقيت

  .شود طوالني و پرهزينه شدن آموزش كاركنان بانك مي تعدد بيش از حد عقود بانكي موجب پيچيده، - 

شود و اين   آموزش ناكافي كاركنان بانك موجب عدم انتخاب صحيح قراردادها و عدم تفهيم مناسب مشتريان مي- 

  .گردد موجب صوري و باطل شدن خيلي از قراردادها مي

  .ا در بانك ممكن نيست برخي از عقود با فعاليت بانكي تناسب ندارند و اجراي صحيح آنه- 

ها ابزار و نيروي انـساني مناسـب         برخي از قراردادها نياز به نظارت و كنترل مستمر دارند در حالي كه همه بانك               - 

  .براي نظارت و كنترل را ندارند

 اجراي صحيح برخي از قراردادها همراه با هزينه سنگين عملياتي است و بـراي نظـام بـانكي مقـرون بـه صـرفه              - 

  .تنيس

سـازگار نيـستند    ) گذاران و متقاضيان تسهيالت     سپرده(هاي مشتريان بانك       برخي از قراردادها با اهداف و سليقه       - 

  .در نتيجه مشتري تمايلي به اجراي صحيح قرارداد ندارد

طراحـي شـده اسـت      » الگوي جديد بانكداري بدون ربـا     «براي حل مشكالت مذكور الگوي ديگري تحت عنوان         

سو و تفاوت ماهوي قراردادهاي اسـالمي از          ها و انتظارات مشتريان بانك از يك        گو لحاظ اهداف، سليقه   اساس اين ال  

هـاي تجـاري بـا سـود معـين مبتنـي بـر قراردادهـاي                 ها را در سه گروه بانك       سوي ديگر است، الگوي جديد، بانك     

هاي جـامع بـا تركيـب خـاص       بانكهاي تخصصي با سود متغير با محوريت قراردادهاي مشاركتي و         اي، بانك   مبادله

هـاي    دهد و انتظار دارد تمام مشتريان بانك را براساس اهداف و سليقه             اي و مشاركتي سامان مي      قراردادهاي مبادله 

  .خودشان از طريق عقود متناسب اسالمي پاسخ دهد

باني فقهي و حقـوقي  اين مقاله در صدد است بعد از معرفي اجمالي الگوي جديد بانكداري بدون ربا به بررسي م 

  .ي فقهي و حقوقي آن را تبيين كندآن بپردازد و پشتوانه

  .هاي جامع، سود معين و سود انتظاري  ربا، بانك:كلمات كليدي

                                                 
معاونـت پـولي و   چوب نظري و الگوي پيشنهادي ارايه شده در اين مقاله حاصل كار گروهـي و بـا همكـاري     چار ∗

  .بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام پذيرفته است
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  مقدمه

گـذرد، در   هاي بدون ربا در كشورهاي مـسلمان مـي   بيش از سي سال از تأسيس اولين بانك 

كه امـروزه   طوري  اند، به   توجهي داشته ي قابل ها از جهت كمي و كيفي توسعه        اين مدت اين بانك   

در غالب كـشورهاي اسـالمي و حتـي در برخـي كـشورهاي غيرمـسلمان الگوهـاي مختلفـي از                     

هاي بدون ربا گرچـه از جهـت حـذف ربـا از عمليـات                 بانك. كنند  هاي بدون ربا فعاليت مي      بانك

هـاي معـامالتي    د و روشبانكي مشتركند، اما از جهت انتخاب الگـوي عمليـاتي و گـزينش عقـو            

  .متفاوت هستند

هاي بدون ربا از جهت تعداد عقود به كمترين مقـدار ممكـن و از جهـت نـوع                     برخي از بانك  

اند در مقابـل برخـي ديگـر بـه عقـودي              ترين آنها به بانكداري ربوي بسنده كرده      عقود به نزديك  

هـاي    ي دارند و گروهي از بانك     كنند كه بيشترين تفاوت را با معامالت بانكداري ربو          پافشاري مي 

اين تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضـرر         . برند  بدون ربا نيز از تركيب اين قراردادها بهره مي        

شود كه مسلمانان و كشورهاي اسالمي معامالت پولي و      بانكداري بدون ربا است و مانع از آن مي        

هـاي مختلـف      ه را دارد كه الگوها و شيوه      مدت اين فايد  بانكي گسترده داشته باشند، اما در كوتاه      

  .تجربه شوند تا بهترين آنها گزينش شود

گذرد الگوي    وسه سال از اجراي آن مي       يكي از الگوهاي بانكداري بدون ربا كه بيش از بيست         

بانكداري بدون رباي ايران است اين مقاله در صدد است با معرفي الگوي فعلي بانكـداري بـدون                  

هـاي   ت آن را بررسي كـرده، سـپس الگـوي جديـدي كـه باتوجـه بـه آمـوزه             رباي ايران، مشكال  

و بـا   ) گذاران و متقاضيان تـسهيالت      سپرده(هاي مشتريان بانك      اقتصادي اسالم، اهداف و انگيزه    

رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا طراحي شده است، از جهت فقهي و حقوقي بررسي كـرده                 

  .مباني آن را تبيين كند

قلمرو تحقيق از نظر زمـاني،      . اي است نمايد كه روش تحقيق، مبتني بر روش كتابخانه       ياضافه م 

در بر ) 1363(تجربه نظام بانكداري بدون ربا را در ايران از تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا 

  .هاي داخل كشور متضمن استي بانكگردد و قلمرو مكاني، عمليات بانكي را در محدودهمي

  

  مباني نظري؛  مروري بر ادبيات موضوع-1

  الگوي فعلي بانكداري بدون رباي ايران -1-1

هاي اصلي بانكي را در الگوي فعلـي بانكـداري ايـران در سـه                 توان فعاليت   طور خالصه مي    به

بخش تجهيز منابع پولي، تخصيص منابع پولي و خدمات بانكي به شرح زير جاي داد، از آنجا كه 
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نظـر   متمركز بر دو بخش نخست است از نقد و بررسي بخش خدمات بانكي صـرف            موضوع مقاله   

  .كنيم مي

  

  بخش تجهيز منابع پولي -1-1-1

هـا تعريـف    مطابق مواد سه تا شش قانون عمليات بانكي بدون ربا، سه نوع سپرده براي بانك         

  .شده است

  الحسنه جاري سپرده قرض -الف

گـذار حـق دارد، عندالمطالبـه منـابع           ره بوده و سپرده   اين سپرده براساس قرارداد قرض بدون به      

ها سودي پرداخـت   وسيله چك، شخصاً يا توسط ديگري برداشت كند به اين نوع سپرده          خودش را به  

  .كند جاري استفاده ميگذار از خدمات رايگان حساب شود در مقابل سپرده نمي

  انداز الحسنه پس سپرده قرض -ب

گذار حق دارد در مواقع نيـاز         داد، قرض بدون بهره بوده و سپرده      اين سپرده نيز براساس قرار    

شود و    ها سودي پراخت نمي     به بانك مراجعه كرده، منابع خود را برداشت كند به اين نوع سپرده            

ي موجودي آنـان در امـور خيـر وام           مانده  به نسبت  شود كه   گذاران اعالم مي    براي تشويق سپرده  

صـورت  شوند، افزون بر اين بـه  ان در پاداش معنوي آن شريك ميشود و آن   الحسنه داده مي    قرض

  .گردد گذاران جوايز نقدي نيز پرداخت مي كشي به برخي از سپرده قرعه

  گذاري  سپرده سرمايه-پ

سـاله تقـسيم    مدت سه تا شش ماهه و بلندمدت يك تا پنج    ها كه به دو نوع كوتاه       اين سپرده 

گـذاران را     عنوان وكيل وجوه نقـدي سـپرده        بانك به . ستندشوند براساس قراداد وكالت عام ه       مي

گيـرد و در پايـان سـال مـالي، سـود حاصـل از آن         كار مـي  دريافت كرده در معامالت سودآور به     

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

  

   بخش تخصيص منابع پولي-1-1-2

توانند، منابع حاصـل از       ها مي   بانكي بدون ربا، بانك   مطابق مواد هفت تا هفده قانون عمليات        

هـاي زيـر      بـه شـيوه   ) نقـدينگي (ها را پس از كسر سپرده قانوني و ذخيره احتياطي             انواع سپرده 

  .تخصيص دهند
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  الحسنه اعطاي وام قرض -الف

صـورت وام     انـداز را بـه      الحـسنه، پـس     ها منابع مـؤثر سـپرده هـاي قـرض           در اين شيوه بانك   

ايـن  . گيرنـد   كار مـي  ه در امور خيرخواهانه چون ازدواج، درمان، تحصيل و اشتغال به          الحسن  قرض

عنـوان كـارمزد عمليـات دريافـت          ها بدون بهره بوده از گيرندة تسهيالت درصد نـاچيزي بـه             وام

  .شود مي

  اي  قراردادهاي مبادله-ب

اير منـابع بانـك، بـا       گذاري و سـ     هاي سرمايه   ها با استفاده از منابع سپرده       در اين شيوه بانك   

اي چون فروش اقساطي، اجـاره بـه شـرط تمليـك،              متقاضيان تسهيالت وارد قراردادهاي مبادله    

هـاي    شوند، اين قراردادها ماهيت تمليكي داشته و براسـاس نـرخ             و جعاله مي   *سلف، خريد دين  

  .شود سود معين به متقاضيان، تسهيالت بانكي داده مي

   قراردادهاي مشاركتي-پ

گذاري و ساير منابع بانك، كـل يـا           هاي سرمايه   ين شيوه بانك با استفاده از منابع سپرده       در ا 

بخشي از سرمايه موردنياز فعاالن اقتصادي را از طريق قراردادهـاي مـشاركتي چـون مـشاركت                 

كند و با آنـان در سـود حاصـل از           مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات تأمين مي        

 ماهيت اذني داشـته و بانـك در      از لحاظ حقوقي   شود، اين قراردادها    ي شريك مي  فعاليت اقتصاد 

  .دهد را ميمقابل سهمي از سود به متقاضي تسهيالت اذن تصرف در سرمايه و استفاده از آن

  گذاري مستقيم سرمايه -ت

هـاي مـستقيم اقتـصادي چـون سـاخت            ها بخشي از منابع را در فعاليـت         در اين شيوه بانك      

ي كننـد و ارزش افـزوده       گـذاري مـي     هاي بزرگ زيربنايي سرمايه     ها و ساير پروژه     ها، تونل   راهبزرگ

  :كنند گذاران لحاظ مي عنوان سود بانك و سپرده ها را به ها و پروژه طرح

                                                 
ها براساس مجوز     الزم به توضيح است كه قرارداد خريد دين در قانون عمليات بانكي بدون ربا نيامده است و بانك                  *

 ).150ص : 1381موسويان، (كنند  راي نگهبان به شوراي پول و اعتبار داده است عمل ميخاص كه شو
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  الگوي فعلي بانكداري بدون ربا ايران

  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود   حقوقيرابطه  نوع تسهيالت  سود  رابطه حقوقي  نوع سپرده

  ي جاريالحسنه  سپرده قرض-1

  انداز ي پسالحسنه  سپرده قرض-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

  

  وي فعلي بانكداري بدون ربا ايرانهاي الگ مشكالت و نارسايي -1-2

دهد كه اين الگـو       ي الگوي فعلي بانكداري بدون ربا ايران نشان مي        وسه ساله   ي بيست تجربه

گرچه توانست خأل حاصل از حذف ربـا را تـا حـدودي پـر كنـد لكـن در عمـل بـا مـشكالت و                           

  :هايي مواجه بود كه مهمترين آنها عبارتند از نارسايي

   حد عقودتعدد بيش از -الف

اي بـا سـود معـين،         هاي متفاوت غيرانتفاعي، مبادله     كارگيري دوازده نوع قرارداد با ماهيت       به

شـود    گذاري مستقيم در بخـش تخـصيص منـابع موجـب مـي              مشاركتي با سود متغير و سرمايه     

اين در حالي است    . 1ها و مشتريان پيچيده، طوالني و پرهزينه شود         فرايند آموزش كاركنان بانك   

تـوان تمـام      دهد با حداكثر پنج يا شش نوع قرارداد مي          هاي بدون ربا نشان مي      ي بانك كه تجربه 

  .نيازهاي مشتريان را پاسخ داد

                                                 
  )1373(مصباحي  1
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   صوري شدن معامالت-ب

هاي بدون ربا علل و عوامل مختلف دارد لكن يكي از عوامل              شدن معامالت در بانك   گرچه صوري 

تعدد بيش از حد عقود . عدم تفهيم مناسب مشتريان استمهم آن، آموزش ناكافي كارگزاران بانك و 

شود كارگزاران بانـك اطالعـات ناكـافي و الزم            و پيچيده و پرهزينه شدن فرآيند آموزش موجب مي        

پيرامون كاربرد صحيح عقود نداشته باشند در نتيجـه نتواننـد مـشتري را متناسـب بـا نيـاز واقعـي                      

  .1شود كه خيلي از قراردادها صوري و غيرواقعي شودراهنمايي و تفهيم كنند و اين باعث مي

  ها عدم تناسب برخي عقود با ماهيت بانك -پ

طور معمول در     هاي تجاري كه به     الگوي فعلي بانكداري بدون ربا ايران، هيچ فرقي بين بانك         

گـذاري كـه      هاي تخصـصي سـرمايه      كنند و بانك    مدت فعاليت مي    مدت تا ميان    هاي كوتاه   فعاليت

كنند نگذاشته است و تمام عقود  مدت تا بلندمدت فعاليت مي هاي ميان ر معمول در فعاليتطو به

: كه برخي از عقود ماننـد     است در حالي  ها اعم از تجاري و تخصصي مطرح كرده           را براي تمام بانك   

هاي تجاري و     ي قابليت اجرا دارد و در ساير بانك       ز كشاور مزارعه و مساقات تنها در بانك تخصصي      

  .خصصي امكان اجراي آن نيستت

  ها ي باالي اجراي صحيح برخي از عقود در بانك هزينه-ت

گذاري مستقيم احتيـاج      طور سرمايه ويژه مشاركت مدني و مضاربه، همين     عقود مشاركتي به  

ها از توجيه اقتصادي آنها  ي دقيق طرحبه ساختار و نيروي انساني مناسب دارد تا بانك با مطالعه

برداري نيـز بـا نظـارت و كنتـرل      و تصميم كارشناسي بگيرد و در مراحل اجرا و بهره    مطلع شده   

هـاي تجـاري    گذاران دفاع كند، اين در حالي است كه، بانـك         مؤثر بتواند از حقوق بانك و سپرده      

كنند ساختار و نيروي انساني متخصص و مناسـب           هاي اقتصادي فعاليت مي     ي بخش كه در همه  

هاي مختلف از متخصصان مختلف استفاده كنند،         ارند و اگر بخواهند در عرصه     براي اين كار را ند    

هاي تجـاري بـدون ربـا نـشان           ي بانك ي تجربه مطالعه. 2رود  شدت باال مي  هزينه عملياتي آنها به   

اي همة نيازهاي مـورد انتظـار از بانـك            توانند با تمركز روي عقود مبادله       ها مي   دهد اين بانك    مي

  . مناسب دهندتجاري را پاسخ

                                                 
  )1373( مصباحي  1
  )1374(بهمني   ٢
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  گذاران هاي سپرده ها با اهداف و سليقه عدم جامعيت سپرده -ث

ي هـا، تـوان جـذب وجـوه مـازاد همـه        يك نظام بانكي جامع بايستي بـا طراحـي انـواع سـپرده            

گـذاران در جوامـع       هـا و روحيـات سـپرده        گذاران را داشته باشد، مطالعه اهـداف، انگيـزه          سپرده

  .1گذاران زير مواجه هستيم ل با انواع سپردهدهد كه حداق اسالمي نشان مي

  .كنند گذاري مي  كساني كه براي استفاده از خدمات حساب جاري اقدام به سپرده-الف

  .كنند گذاري مي الحسنه اقدام به سپرده  كساني كه براي مشاركت در ثواب اعطاي قرض-ب

خواهنـد سـودي      ل مـي  كننـد و در عـين حـا         گذاري مـي    انداز سپرده    كساني كه به قصد پس     -ج

  .دريافت كنند

  .كنند گذاري مي  كساني كه براي كسب سود معين سپرده-د

كنند و آمادة پذيرش ريسك  گذاري مي  كساني كه براي رسيدن به سود انتظاري باالتر سپرده      - ه

  .هستند

ر هاي اول و دوم و تا حدودي براي گـروه آخـ             الگوي فعلي بانكداري بدون ربا، تنها براي گروه       

كنـد، ايـن در حـالي         اي معرفي نمـي     جواب مناسب دارد و نسبت به گروه سوم و چهارم، سپرده          

شود كه با استفاده از معامالت شرعي براي اين دو گروه             است كه، در الگوي جديد نشان داده مي       

  .ي مناسب طراحي كردتوان سپرده نيز مي

  عدم تناسب برخي از عقود با مقاصد متقاضيان تسهيالت -ج

دهد كه، در غالب      هاي تجاري نشان مي     ي بانك مطالعه قراردادهاي مشاركت مدني و مضاربه     

ي واقعي نيـست، در اكثـر       اين موارد نه بانك و نه متقاضي تسهيالت درصدد مشاركت يا مضاربه           

يـك از طـرفين    شود، لكن در عمل هيچ اين موارد به ظاهر قرارداد مشاركت يا مضاربه منعقد مي        

توان اين نوع نيازهـا را از         شود كه مي    در الگوي جديد نشان داده مي     . 2 لوازم آن نيستند   ملتزم به 

  .طريق عقود مناسب پاسخ داد

در موضوع مورد بحث اين مقاله، جز چند پژوهش پراكنده، محـدود و معـدود، مشخـصاً بـه                   

  .توان اشاره داشتمي) 1383(و هدايتي ) 1989(كارهاي رضوي بنا 

  

                                                 
  )1382 (موسويان 1

  )1371(اميراصالني  ٢ 
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  لگوي جديد بانكداري بدون ربااپيشنهاد  -2

هـاي    الذكر، در الگوي جديد سـه نـوع بانـك تحـت عنـاوين بانـك                 با توجه به مشكالت فوق    

هـاي مناسـب در عرصـة         هاي جامع بـا روش      و بانك ) گذاري  سرمايه(هاي تخصصي     تجاري، بانك 

هـا،   بانـك  براي هر يك از پيشنهاديه الگوي يشود، قبل از ارا  ميمطرحتجهيز و تخصيص منابع   

  .باشيم الزم است نگاهي به فروض الگو داشته

  

  پيشنهاديفروض الگوي  -2-1

  :هاي زير تنظيم شده است الگوي جديد براساس فرض

گـردد بـه ايـن معنـا كـه اصـل در        پيـشنهاد مـي  » اقتصاد دولت ـ بـازار  « اين الگو در فرض -1

ر و شـرايط رقـابتي      هاي اقتصادي، بخش خصوصي اسـت كـه براسـاس سـازوكار بـازا               فعاليت

  .كننده را دارد كننده، مكمل و تمام كند و دولت نقش تسهيل فعاليت مي

اي   الحسنه، عقـود مبادلـه       عقود بكار رفته در قانون عمليات بانكي بدون ربا به سه گروه قرض             -2

و مـشاركتي  ) فروش نسيه اقساطي، اجاره بـه شـرط تمليـك، جعالـه، سـلف و خريـد ديـن                 (

هاي متفاوت تقـسيم      با ويژگي )  مشاركت مدني، مضاربه، مزارعه و مساقات      مشاركت حقوقي، (

كارهـاي  هـاي حـسابداري و راه     ، مـستلزم روش   آنهـا شوند كه، اجراي صحيح هـر يـك از            مي

  .مخصوص خود است

شوند كه از جهت حـوزه فعاليـت و           ها به سه گروه تجاري، تخصصي و جامع تقسيم مي            بانك -3

هـاي    هاي تجاري، بانـك     مالً متفاوت هستند، در نتيجه هر يك از بانك        هاي نظارتي كا    توانايي

  .هاي جامع با برخي قراردادها تناسب دارند تخصصي و بانك

گرچه تنوع قراردادها مفيد است لكن تعدد بيش از حـد آنهـا، پيچيـدگي عمليـات بـانكي و                    . 4

ه لطمه به كارايي بانك   در نتيجه تا جايي ك    . مشكل آموزش و تفهيم مشتري را به همراه دارد        

  .وارد نيايد بايد از تعدد قراردادها كاسته شود

ي اعطـاي   هـا و چـه در زمينـه         ي جـذب سـپرده    بايستي نوع معامالت بـانكي چـه در زمينـه         . 5

در نتيجه نوع . هاي مشتريان و با توان اجرايي بانك متناسب باشد  تسهيالت با اهداف و انگيزه    

ها متفاوت خواهد بود، چرا كه اين         سهيالت اعطايي در انواع بانك    ها و عقود مربوط به ت       سپرده

  .ها هم از جهت مشتريان و هم از جهت ماهيت بانك متفاوت هستند بانك

الگوي پيشنهادي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا بوده و اجراي آن صرفاً نيازمنـد                . 6

  .جرايي استهاي ا ها و دستورالعمل نامه ينيبازنگري در برخي آ
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  هاي تجاري  بانك-2-2

كننـد و ابـزار الزم و         هاي اقتـصادي فعاليـت مـي        هاي تجاري در همه عرصه      از آنجا كه بانك   

نيروي انساني متخصص براي نظـارت و كنتـرل مـستمر قراردادهـا را ندارنـد و از طـرف ديگـر                      

ر معمـول تـرجيح     طـو خاص خود را دارند كه به     ) گذاران و متقاضيان تسهيالت     سپرده(مشتريان  

هاي زيـر بـراي تجهيـز         هاي معين و بدون ريسك كار كنند، روش         دهند با قراردادهاي با نرخ      مي

  .شود منابع و اعطاي تسهيالت آنها پيشنهاد مي

  

   تجهيز منابع-2-2-1

  .هاي تجاري پيشنهاد شده است در اين الگو سه نوع سپرده براي تجهيز منابع بانك

  جاريالحسنه  سپرده قرض -الف

اين سپرده براساس قرارداد قرض بدون بهره است و براي مشترياني است كه، قصد اسـتفاده                

  .از خدمات حساب جاري را دارند

  انداز  سپرده پس-ب

اين سپرده براساس قرارداد وكالت عام است و براي مشترياني است كـه عـالوه بـر حفـظ و                     

هـاي     و از جهـت قـانوني از انـواع سـپرده           نگهداري وجوه، قصد استفاده از سود بـانكي را دارنـد،          

  .شود گذاري محسوب مي سرمايه

  دار گذاري مدت سپرده سرمايه -پ

گـذاري    اين سپرده براساس قرارداد وكالت عام است و براي مشترياني اسـت كـه قـصد سـرمايه                 

مدت و  يانمدت، م هاي كوتاه دار، به سپرده هاي مدت سپرده. را دارندتوسط بانك و استفاده از سود آن   

  .شوند بلندمدت تقسيم مي

  

   تخصيص منابع-2-2-2

كنندگان كه براي      مصرف هاي تجاري دو گروه هستند،      طور معمول متقاضيان تسهيالت بانك    به

كنند و مؤسسات توليدي و خدماتي كه         خريد انواع كاالها و خدمات تقاضاي تسهيالت بانكي مي        

هـاي اقتـصادي خـود تقاضـاي          ر گـردش فعاليـت    مـدت و سـرمايه د       براي تأمين نيازهاي كوتـاه    

  .هاي زير استفاده كرد توان از شيوه هاي تجاري دارند براي اين منظور مي تسهيالت از بانك
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   فروش اقساطي-الف

صورت نقد خريـداري كـرده، بـا احتـساب          در اين روش، بانك كاالي مورد نياز مشتري را به         

براي مثال، اتومبيل يا ابزار . فروشد  تسهيالت، ميصورت نسيه اقساطي به متقاضيسود بانكي، به

  .فروشد صورت نسيه اقساطي به مشتري ميتوليدي را نقداً از كارخانه خريده به

  اجاره به شرط تمليك -ب

هاي اقتصادي را نقـداً خريـداري       كنندگان و بنگاه    در اين روش، بانك اموال مورد نياز مصرف       

كنـد بـراي مثـال، منـزل موردنيـاز        بـه آنـان واگـذار مـي    كرده به صورت اجاره به شرط تمليك    

كننده را نقداً خريداري كرده با احتساب سود بانكي به            كننده يا محل كار مورد نياز توليد        مصرف

  .كند صورت اجاره به شرط تمليك به مشتري واگذار مي

  جعاله -پ

ي از مؤسسه خـدماتي     در اين روش بانك، خدمات مورد نياز مشتري را به قرارداد جعاله نقد            

براي مثال، خدمات   . كند  دريافت كرده، در جعاله نسيه اقساطي به متقاضي تسهيالت واگذار مي          

  .كند اي به متقاضي واگذار مي شركت ساختماني را به جعاله نقدي دريافت كرده در جعاله نسيه

   سلف-ت

كند، بـراي     د مي خري  در اين روش، بانك بخشي از محصول آينده متقاضي تسهيالت را پيش           

كند و در سررسيد      خريد مي   مثال بخشي از محصول يك كارخانه صنعتي يا يك كشاورز را پيش           

  .كند با فروش آن سود مي

  خريد دين -ث

سفته، برات، چك و غيـره، را  : دار واقعي مشتريان مانند     در اين روش، بانك اسناد طلب مدت      

  .كند مي) تنزيل(خريداري ) درصدي(با كسر مبلغي 

توانند تنها با پنج قرارداد، تمام نيازهاي مشتريان بـراي خريـد كـاال،                هاي تجاري مي    در نتيجه بانك  

تواننـد بخـشي از    هـاي تجـاري مـي      شايان ذكر است بانـك    . خدمات و تأمين پول نقد را پاسخ دهند       

د، هاي سهامي اختـصاص دهنـ   ي خود بانك را از طريق مشاركت حقوقي به خريد سهام شركت        سرمايه

  .اي در اين زمينه نخواهند بود اما مجاز به تخصيص منابع سپرده
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  هاي تجاري الگوي جديد هاي بانك 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

  دار گذاري مدت  سپرده سرمايه-3

  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

  

  )گذاري سرمايه(هاي تخصصي   بانك-2-3

هاي اقتـصادي فعاليـت    عرصه خاصي از بخشهاي تخصصي از يك طرف در     از آنجا كه بانك   

هاي اقتـصادي را بـا اسـتفاده از نيـروي انـساني متخـصص                 ها و پروژه    توانند طرح   كنند و مي  مي

هاي زير براي تجهيـز       نظارت و كنترل كنند و از طرف ديگر مشتريان خاص خود را دارند، روش             

  .شود منابع و اعطاي تسهيالت آنها پيشنهاد مي

  

  ز منابع تجهي-2-3-1

گـذاري در   هـاي سـرمايه     هاي تخصصي كـه در واقـع نقـش شـركت            با توجه به ماهيت بانك    

دار احتيـاج دارنـد       كنند به منابع مالي مدت      مدت و بلندمدت را ايفا مي       هاي ميان   ها و طرح    پروژه

  :شود در نتيجه منابع زير پيشنهاد مي

  گواهي سپرده عام -الف

 عـام دارنـد و بـراي مـشترياني اسـت كـه، قـصد               هـاي سـپرده عـام ماهيـت وكالـت           گواهي

سـاله تـا      تواننـد يـك     هـا مـي     گذاري و استفاده از سود بانك تخصصي را دارند اين گواهي            سرمايه

توانـد    گذار مـي    اي است كه سپرده     هاي سپرده عام به گونه      ماهيت گواهي . ساله طراحي شوند    پنج

  .سپرده خود را بعد از مدتي به ديگري واگذار كند

   گواهي سپرده خاص-ب

هاي سپرده خاص ماهيت وكالـت خـاص دارنـد و بـراي مـشترياني اسـت كـه قـصد                       گواهي

ها نيز كه از جهت زماني، متناسب با پـروژه            اين گواهي . هاي خاص دارند    گذاري در پروژه    سرمايه

  .شوند قابل واگذاري به غير هستند خاص طراحي مي
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  )لتبخشي از بودجه عمراني دو(منابع دولت  -پ

هاي تخصصي قرار دهد تـا از         تواند بخشي از بودجه عمراني خود را در اختيار بانك           دولت مي 

ماهيـت ايـن   . گـذاري شـود   هاي مختلـف اقتـصادي سـرمايه       هاي تخصصي در بخش     طريق بانك 

  .تواند قرض بدون بهره، وكالت عام يا خاص باشد گذاري دولت مي سپرده

  منابع بانكي -ت

هـاي تجـاري از جملـه         ، از بانـك   )كمبود منابع (توانند، در مواقع نياز      هاي تخصصي مي    بانك

البتـه ايـن تـسهيالت بايـستي براسـاس          . هـاي خـارجي تـسهيالت بـانكي دريافـت كننـد             بانك

  .قراردادهاي مجاز شرعي صورت پذيرد

  

   تخصيص منابع-3-3-1

  .دتوانند، از طريق قراردادهاي زير اعطاي تسهيالت كنن هاي تخصصي مي بانك

  مشاركت حقوقي -الف

هاي تخصصي بخشي از منابع خود را به خريد سهام شـركت هـاي سـهامي اختـصاص                    بانك

  .شوند داران شريك ميدهند و با سهام مي

  مشاركت مدني -ب

هـاي اقتـصادي      هاي تخصصي بخشي از منابع خود را به قرارداد شركت در اختيار بنگاه              بانك

  .شوند  شريك ميآنهادهند و با  قرار مي

  فروش نسيه اقساطي -پ

ي هاي اقتصادي مرتبط با حـوزه       توانند كاالها، ابزار آالت مورد نياز بنگاه        هاي تخصصي مي    بانك

  .تخصصي بانك را خريداري كرده به صورت نسيه اقساطي به آنان بفروشند

  اجاره به شرط تمليك -ت

ي هاي اقتصادي مرتبط با حـوزه       هاي مورد نياز بنگا     توانند، اموال سرمايه    هاي تخصصي مي    بانك

تخصصي بانك را خريداري يا احداث كرده به صورت اجاره به شرط تمليك به متقاضيان واگذار                 

  .كنند

   سلف-ث

ي هاي اقتـصادي، مـرتبط بـا حـوزه     توانند براي تأمين نقدينگي بنگاه   هاي تخصصي مي    بانك

  .خريد كنند تخصصي بانك، بخشي از توليدات آنها را پيش
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  گذاري مستقيم سرمايه -ج

گذاري مستقيم  هاي اقتصادي سرمايه توانند، بخشي از منابع خود را در پروژه         هاي تخصصي مي    بانك

  .كنند هاي تخصصي تنها با دو نوع سپرده و پنج نوع قرارداد تسهيالت فعاليت مي در نتيجه بانك. كنند

  

  هاي تخصصي هاي بانك جدول فعاليت

  بعتخصيص منا  تجهيز منابع

  سود  رابطه حقوقي  نوع تسهيالت  سود  رابطه حقوقي  نوع سپرده

   گواهي سپرده عام-1
   گواهي سپرده خاص-2
   منابع دولت-3
   منابع 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
   به شرط تمليك اجاره-4
   سلف-5
  گذاري مستقيم  سرمايه-6

  شركت
  شركت
  بيع نسيه
  اجاره

  بيع سلف
  ــــ

  متغير
  متغير
  معين
  معين
  معين
  متغير

  

  هاي جامع  بانك-2-4

هاي خيرخواهانه    هاي بسيار بزرگ است كه افزون بر فعاليت         هاي جامع، بانك    مقصود از بانك  

هاي تخصـصي     هاي بانك   اي مختلف اقتصادي فعاليت   ه  هاي تجاري، در عرصه     هاي بانك   و فعاليت 

هاي اعطـاي تـسهيالت را        هاي بانكي و روش     توانند، انواعي از سپرده     ها مي   را هم دارند، اين بانك    

  .صورت تفكيك شده به شرح زير داشته باشند به

  

   تجهيز منابع-2-4-1

   جارييهالحسن ي قرضسپرده -الف

  زاندا  پسيهالحسن ي قرضسپرده -ب

  انداز با سود معين ي پسسپرده -پ

  گذاري با سود معين ي سرمايهسپرده -ت

  ي عام با سود متغيرگواهي سپرده -ث

  ي خاص با سود متغيرگواهي سپرده -ج

   منابع دولت-چ
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   تخصيص منابع-2-4-2

  الحسنه قرض -الف

  فروش اقساطي -ب

  اجاره به شرط تمليك -پ

  سلف -ت

  خريد دين -ث

  جعاله -ج

  مشاركت حقوقي -چ

  مشاركت مدني -ح

  گذاري مستقيم سرمايه -خ

  

  هاي جامع هاي بانك ويژگي -2-4-3

كنند، لكن در مقام عمل       هاي اقتصادي فعاليت مي     ي زمينه هاي جامع گرچه در همه       بانك -الف

  .شوند به سه بخش تقسيم مي

از تنها از طريق    اند  الحسنه پس   هاي قرض   ي سپرده  در اين بخش مانده    :بخش غيرانتفاعي  -1

  .رسد الحسنه به مصرف مي قرض

هـاي   الحـسنه جـاري و سـپرده        هـاي قـرض     ي سـپرده   در اين بخش مانده    :بخش تجاري  -2

فروش اقساطي، اجاره به    (اي    دار با سود معين، تنها از طريق عقود مبادله          انداز و مدت    پس

  .رسد به مصرف مي) شرط تمليك، سلف، جعاله و خريد دين

 ي عـام از طريـق عقـود       هـاي سـپرده     ي گـواهي   در ايـن بخـش مانـده       :صصيبخش تخ  -3

رسد   به مصرف مي  ) گذاري مستقيم   مشارك مدني، مشاركت حقوقي و سرمايه     (مشاركتي  

  .رسد هاي خاص به مصرف مي ي خاص از طريق پروژههاي سپرده ي مؤثر گواهيو مانده

هـاي تجـاري و       هاي خيرخواهانه و بانك     عاليتتوانند برخي از شعب خود را به ف         هاي جامع مي     بانك -ب

توانند شعب تخصـصي      كه مي هاي تخصصي، اختصاص دهند، كما اين       هاي بانك   برخي را به فعاليت   

 براي مثال؛ يك بانـك جـامع كـه در شـهر             .هاي اقتصادي تقسيم كنند     خود را به تناسب بخش    

 شعبه ديگر را به تفكيك در       تواند، پنج شعبه آن را تجاري و پنج         متوسطي ده شعبه دارد مي    

  .هاي كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن، بازرگاني، توسعه صادرات فعال كند بخش
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  هاي جامع بخش غيرانتفاعي هاي بانك جدول فعاليت

  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود  رابطه حقوقي  نوع تسهيالت  سود  رابطه حقوقي  نوع سپرده

  كارمزد  قرض بدون بهره  الحسنه  وام قرض-1  صفر  ض بدون بهرهقر  انداز ي پسالحسنه ي قرض سپرده-1

  

  هاي جامع بخش تجاري هاي بانك جدول فعاليت

  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود  رابطه حقوقي  نوع تسهيالت  سود  رابطه حقوقي  نوع سپرده

  الحسنه جاري ي قرض سپرده-1

  انداز ي پس سپرده-2

  گذاري ي سرمايه سپرده-3

   بهرهقرض بدون

  وكالت عام

  وكالت عام

  صفر

  معين

  معين

   فروش اقساطي-1

   اجاره به شرط تمليك-2

   سلف-3

   خريد دين-4

   جعاله-5

  بيع نسيه

  اجاره

  بيع سلف

  بيع دين

  جعاله

  معين

  معين

  معين

  معين

  معين

  

  هاي جامع بخش تخصصي هاي بانك جدول فعاليت

  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود  رابطه حقوقي  نوع تسهيالت  سود  رابطه حقوقي  نوع سپرده

  ي عام گواهي سپرده-1

  ي خاص گواهي سپرده-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

  شركت

  ــــ

  متغير

  متغير

  متغير

  

  شنهاديپيآثار و نتايج الگوي  -3

مـدت نيازمنـد      هاي الگـوي جديـد، در كوتـاه         ها با ويژگي    گرچه تطبيق وضعيت كنوني بانك    

ريزي و هزينه است، اما در بلندمدت آثار و نتايج مطلوبي خواهد داشت كه برخـي از آنهـا                     برنامه

  :عبارتند از

  كاهش عقود به حد منطقي -الف

 و پـنج نـوع تـسهيالت بـه نيازهـاي       هاي تجاري بـا سـه نـوع سـپرده           در الگوي جديد بانك   

هاي تخصصي با دو نوع سپرده و پـنج           بانك. دهند  گذاران و گيرندگان تسهيالت پاسخ مي       سپرده

هـاي تخصـصي در       كنند، البتـه بانـك      گذاري مستقيم فعاليت مي     نوع تسهيالت به اضافه سرمايه    

كنند لكن اين اختصاص      ده مي ها نيز استفا    تجهيز منابع گاهي از منابع دولتي و منابع ساير بانك         
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هاي جامع گرچه     بانك. شوند  به شعبة مركزي بانك تخصصي دارد و ساير شعب با آن درگير نمي            

كنند، اوالً،  گذاري مستقيم فعاليت مي با شش نوع سپرده و هشت نوع تسهيالت به اضافه سرمايه  

 تعداد تسهيالت در سه بخش      اين تعداد تسهيالت در مقايسه با الگوي فعلي كمتر است ثانياً اين           

هـا محـدود و       ها و تسهيالت در هر يـك از بخـش           گيرد در نتيجه تعداد سپرده      مستقل انجام مي  

  .متعارف است

كننـد و ايـن باعـث     ها با تعداد معيني از عقود كـار مـي           كه در الگوي جديد همه بانك     نتيجه اين 

  .شود هزينه شدن فرآيند آموزش در نظام بانكي مي آسان و كم

  تر شدن قراردادها واقعي -ب

هـا و نيـاز واقعـي         گير عقود و رعايت تناسب ماهيت عقود با هـر يـك از بانـك                كاهش چشم 

گيـري    گذاران و گيرندگان تسهيالت باعث آسان شدن فرآيند فهم صحيح عقود و تصميم              سپرده

  .برد شده، يكي از عوامل مهم صوري شدن قراردادها را از بين مي

  ها تناسب عقود با ماهيت بانك -پ

كنند   هاي اقتصادي فعاليت مي     ي عرصه هاي تجاري از يك طرف در همه        طور معمول بانك    به

ها   مدت است و نوع مشتريان بانك       مدت، حداكثر ميان    از طرف ديگر تسهيالت اعطايي آنها كوتاه      

بـراي تـأمين نيازهـاي      اي كـه اساسـاً        نيز چنين انتخابي دارند و ايـن بـا ماهيـت عقـود مبادلـه              

طـور    هاي تخصـصي كـه بـه        اند، تناسب دارد در مقابل بانك       مدت طراحي شده  مدت و ميان    كوتاه

كنند با عقود مشاركتي كه اصوالً       مدت و بلندمدت فعاليت مي      هاي ميان   گذاري  معمول در سرمايه  

هـا طراحـي      اسبمحدود به زمان مشخصي نيستند، تناسب دارند، الگوي جديد با الهام از اين تن             

  .1شده است

  ها هاي عملياتي بانك كاهش هزينه -ت

كاهش منطقي تعداد عقود، آسان شدن فرآيند آموزش و تفهيم مشتريان، تناسـب عقـود بـا     

كـه توضـيح    (ها    داري بانك ها و آسان شدن عمليات حساب       ماهيت و ساختار نيروي انساني بانك     

دهـد و ايـن در حـالي          ياتي عقود را كاهش مـي     ، دست به دست هم داده، هزينه عمل       )آيد  آن مي 

ها و مقاالت متعددي الگوي فعلي بانكداري بدون ربا ايران متهم به باال بـودن                 است كه در نوشته   

  .هزينه انجام عمليات است

                                                 
  )1381(موسويان  1
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  روان شدن عمليات حسابداري -پ

كـار تنظـيم    كـار و بـستان    اي از جهت عمليات حـسابداري براسـاس روش بـده            عقود مبادله 

كـار  كار و گيرنده تسهيالت بده    اي، بانك بستان    شوند به اين بيان كه بعد از انعقاد قرارداد مبادله           مي

شوند به ايـن      ها تنظيم مي    كه عقود مشاركتي براساس روش حسابداري شركت      شود در حالي    مي

مالي دهند و اسناد  معني كه بعد از انعقاد قرارداد، بانك با متقاضي تسهيالت تشكيل شركتي مي

اي و محوريـت      هاي تجاري بـه عقـود مبادلـه         اختصاص بانك . بايستي بر اساس آن تنظيم گردند     

ي هاي تخصصي به عقود مشاركتي موجب آسان و روان شدن عمليـات حـسابداري و محاسـبه                  بانك

  .گردد ها مي سود پايان سال بانك

  گذاران هاي سپرده جامعيت نظام بانكي نسبت به اهداف و سليقه -ج

هـاي تجـاري، تخصـصي و جـامع، انـواع       ر الگوي جديد، نظام بانكي با مجموع عناصر بانك    د

انـداز بـا سـود        هاي پـس    الحسنه، سپرده   انداز قرض   هاي پس   هاي جاري، سپرده    متنوعي از سپرده  

ه يـ گذاري بـا سـود متغيـر ارا         هاي سرمايه   گذاري با سود معين، سپرده      هاي سرمايه   معين، سپرده 

نظـر  هايشان بانك و سپردة مـورد  توانند متناسب با اهداف و سليقه    بان وجوه مي  كند كه صاح    مي

  .را انتخاب كنند

  هاي متقاضيان تسهيالت جامعيت نظام بانكي نسبت به اهداف و سليقه -چ

ها و عقود مناسب خـود        هاي تجاري، تخصصي و جامع هر يك با روش          در الگوي جديد بانك   

كننـدگان و فعـاالن       كنند و متقاضـيان تـسهيالت اعـم از مـصرف           انواع تسهيالت بانكي اعطا مي    

تواننـد روش و   هـا مـي   مدت و بلندمدت با انواع سـليقه  مدت و ميان  اقتصادي براي نيازهاي كوتاه   

دنبال آن بانك مناسب خود را انتخاب كنند، براي مثال يك توليدكننده عقد مناسب خود را و به

ي خط توليد از بانك تخصصي و با عقود مشاركتي تـسهيالت            گذاري يا توسعه    براي اصل سرمايه  

  .رود اي مي هاي تجاري با عقود مبادله مدت سراغ بانك گيرد و براي نيازهاي مقطعي و كوتاه مي

  

  پيشنهاديمباحث فقهي و حقوقي الگوي  -4

وسـه سـال بانكـداري بـدون ربـا براسـاس الگـوي فعلـي مفـاهيم و                     ي بيش از بيست   تجربه

تي را پديد آورده است كه با برخي ابعاد و نتايج الگوي جديـد همـاهنگي نـدارد، بـراي              اصطالحا

هـاي ربـوي بـا        شود كه بانك    هاي ربوي و بدون ربا گفته مي        مثال، در تبيين تفاوت ماهوي بانك     

هـاي بـدون ربـا براسـاس       كنند در حـالي كـه بانـك         هاي ثابت و از قبل تعيين شده، كار مي          نرخ

هـاي ربـوي نـرخ سـود          شـود كـه، بانـك       طور گفته مـي   همين. و زيان هستند  مشاركت در سود    
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الحساب   هاي بدون ربا براساس سود علي       پردازند در حالي كه بانك      گذاران مي   مشخصي به سپرده  

 كه آثار فقهي و حقوقي مترتب بـر الگـوي جديـد و بـه             بر اين اساس ضرورت دارد    . كنند  كار مي 

باحث فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد، اين بخش از            الگوي جديد از جهت م     ديگر سخن، 

را  در صدد پاسخ بـه سـؤاالت فقهـي و حقـوقي               در واقع و در چارچوب الگوي پيشنهادي،       مقاله

  :دهدنظر قرار ميمطمح

  صورت گزينشي عقود را انتخاب كند؟ ـ آيا بانك بدون ربا از جهت فقهي و حقوقي حق دارد به

اند با حكمت تحريم  هاي معين سود طراحي شده اي كه براساس نرخ د مبادله ـ آيا استفاده از عقو    

  ربا و روح بانكداري بدون ربا در تعارض است؟

گذاران، سود معين و قطعي پرداخـت كننـد و ايـن     تواند براي سپرده هاي بدون ربا مي   ـ آيا بانك  

  كار مشروع است؟

  

   آزادي انتخاب عقود-4-1

ها و ساير مؤسسات مالي و اعتبـاري مطـرح            سي كه پيرامون بانك   يكي از مباحث مهم و اسا     

طور اصولي حق گزينش و انتخاب عقود شرعي را كـه             است اين است كه، آيا چنين مؤسساتي به       

در قانون عمليات بانكي بدون ربا آمده است، دارند يا از جهت شرعي و حقوقي موظف به انجـام                   

وي جديد كه براساس گزينش عقود خاص طراحي شده،         باشند؟ اين سؤال در الگ      ي آنها مي  همه

  . دارد اهميت ويژه

اي   از جهت فقهي هيچ الزامي براي انجام تمام قراردادهاي شرعي نيست هر فـرد و مؤسـسه                

حق دارد با رعايت ضوابط شرعي هر قرارداد يا هر گـروه قراردادهـايي كـه مناسـب بـا فعاليـت                      

بر ) ع(و ائمه اطهار  ) ص( روايات متعددي از پيامبر    .دهد گزينش كند    اقتصادي خود تشخيص مي   

ترين آنها روايـت نبـوي اسـت كـه          آزادي انتخاب قراردادها نسبت به اموال داللت دارند، معروف        

  :فرمايد مي

   .1»انّ الناس مسلطون علي اموالهم؛ مردم بر اموال خود مسلط هستند«

 تاريخ، ضعف   ل، بر آن، در طو    ي فقهاي مشهور  اين روايت گرچه مرسله است لكن عمل همه       

كه روايات معتبر ديگر، به مضمون آن كه همانا، اختيـار افـراد          كند، كما اين  را جبران مي  سند آن 

  .كنيم براي نمونه يك مورد را نقل مي. كنند در انتخاب عقود است داللت مي

ا زماني كـه زنـده    صاحب مال ت  : كند كه فرمود    نقل مي ) ع(بصير و او از امام صادق       سماعه از ابي  «

                                                 
  )1372( مجلسي  1
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تواند انجام دهد، اگر خواست هبه كند، اگر خواست صدقه دهد و اگر               است هر كاري با مالش مي     

  .1»خواست تا آخر عمرش نگه دارد

  .2به همين مضمون روايات ديگري نيز، وجود دارد

 ي معامالت همهاز ديدگاه فقه و فقها نيز هيچ مسلماني ملزم نيست كه حتي در طول عمر خود      

، حق دارد به تناسب نياز و سليقه خـود از انـواع عقـود انتخـاب كنـد،                   شرعي را انجام دهد بلكه    

 قـانون مـدني ايـران در واقـع          10 ماده   .ي عملي مسلمين در طول تاريخ همين بوده است        سيره

  .متأثر از همين طرز تفكر است

ي قراردادها نيـست،    ام همه از نظر قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز هيچ الزام قانوني به انج            

دهد، به همين جهت از مواد هفت بـه بعـد كـه               ها را نشان مي     بلكه قانون چارچوب مجاز فعاليت    

اسـتفاده  » تواننـد   ها مي   بانك«ي مواد از واژه     كند در همه    هاي تخصيص منابع را مطرح مي       شيوه

كند كـه،     ي استفاده مي  الحسنه از واژه ديگر      نسبت به خصوص قرض    14كند، و تنها در ماده        مي

  .گر حكم الزامي استبيان

 قانون  43 اصل   9 و   2ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي         بانك«در اين ماده آمده است      

نامـه   آئـين . الحسنه به متقاضيان اختـصاص دهنـد        اساسي بخشي از منابع خود را از طريق قرض        

  .»رسد  دولت مياجرائي اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت

الحسنه نـسبت بـه سـاير عقـود مطـرح در              ها اختيار دارند، در غير مورد قرض        بنابراين بانك 

كه تاكنون نيز چنين بـوده      صورت گزينشي عمل كنند، كما اين       قانون عمليات بانكي بدون ربا به     

 تخصصي هاي تجاري و   ها اعم از بانك     يك از بانك    وسه سال هيچ    است، براي مثال در طول بيست     

  .اند از عقود مزارعه و مساقات استفاده نكرده

ي منـابع    تصريح دارد اين الزام در محدوده      14كه ماده     الحسنه، اوالً چنان    اما نسبت به قرض   

گذاري كه طبق قانون منـابع خـود بانـك محـسوب              هاي سرمايه   خود بانك است و شامل سپرده     

ي آيـد كـه، ايـن الـزام بيـشتر جنبـه         دست مي  به 14گردد، ثانياً از محتواي ماده        شوند، نمي   نمي

گذاري دارد و به همين جهت كم و كيف آن به بانك مركزي واگذار شده است، بنابراين                   سياست

ي هـايي را كـه در بخـش تجهيـز منـابع سـپرده        توانـد تنهـا بانـك       براي مثال بانك مركزي مـي     

را ملـزم بـه پرداخـت وام        ) وي جديـد  هاي جامع در الگـ      مثل بانك (انداز دارند     الحسنه پس   قرض

  .الحسنه كند قرض

                                                 
  )1371( عاملي  2
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  پيشنهادي حكمت تحريم ربا و الگوي -4-2

انـد چنـين القـا        گروهي از نويسندگان كه تحت تأثير تعاليم خيرخواهانه اسالم قـرار گرفتـه            

فاقـات، صـدقات و اعطـاي     تكنند كه فلسفه تحريم ربا گسترش معامالت خيرخواهانه چـون ا            مي

ست، گروه ديگر متأثر از ابعاد توزيعي عقود مشاركتي قرار گرفته، حكمت تحـريم              الحسنه ا   قرض

 و گروه سـوم بـه جهـت         كنند  ر مشاركت و مضاربه جستجو مي     ربا و روح بانكداري بدون ربا را د       

تلقي خاص خودشان از ربا و تعريف ربا به سود ثابت از قبل تعيين شده، قراردادهاي با بـازدهي                   

نمايد كه الگوي جديد بانكـداري بـدون    بر اين اساس ضروري مي. دانند ربا مي بهمعين را ربا يا ش  

اي كه عقود با بـازدهي معـين هـستند، طراحـي              ها براساس عقود مبادله     ربا كه در برخي قسمت    

  .شده از جهت حكمت تحريم ربا و روح بانكداري بدون ربا بررسي شود

دهد كه، ديـن      اظر به باب معامالت نشان مي     ي آيات و روايات ن    واقعيت اين است كه مطالعه    

  :گانه معامالت زير را مجاز شمرده است اسالم در كنار تحريم ربا انواع سه

هـا انـواع    دين اسالم به جهت توجه به بعد انساني و معنوي انسان          :  قراردادهاي غيرانتفاعي  -الف

 را مجـاز و مـورد       حـسنه ال  مختلفي از قراردادهاي غيرانتفاعي چون هبه، صدقه، عاريه و قرض         

  .ترغيب جدي قرار داده است

 مجـاز  گروه دوم از معامالت كـه مطـابق آيـات و روايـات          :  قراردادهاي انتفاعي با سود معين     -ب

بيع نقد، بيـع    : اي با سود معين هستند، قراردادهايي مانند        اند قراردادهاي مبادله    شمرده شده 

  .ود در آنها معين و از قبل تعيين شده استنسيه، سلف، بيع دين، اجاره، جعاله كه نرخ س

 مـشاركتي بـا     گروه سوم از معامالت مشروع معـامالت      :  قراردادهاي انتفاعي با سود انتظاري     -پ

 آنهـا شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات كـه در         : قراردادهايي چون . نرخ سود انتظاري هستند   

شوند و  رمايه وارد فعاليت اقتصادي ميها يا با تركيب كار و س دو يا چند نفر با تركيب سرمايه

  .كنند انتظار سود دارندو در پايان سال مالي، سود حاصله را با هم تقسيم مي

پـذيري    البته قراردادهاي مجاز ديگري چون صلح و وكالت وجود دارند كـه ماهيـت انعطـاف               

اسـالم فعاليـت    در كنـار ايـن قراردادهـا،        . توانند جاي گيرنـد     دارند و در هر يك از سه گروه مي        

  .مستقيم اقتصادي را نيز مجاز شمرده و در موارد زيادي به آن ترغيب و تشويق نموده است

رساند،   مراجعه به آيات و روايات ناظر به حكمت تحريم ربا نيز گستردگي مطالب فوق را مي               

 مطـرح   به اين بيان كه در برخي از آيات تحريم ربا در كنار حرمت ربا، تشويق به انفاق و صـدقه                   

 و در برخي آيات حلّيت بيـع كـه از عقـود بـا بـازدهي            1»اهللا الربوا و يربي الصدقات      يمحق«است  
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 در روايات نيز در كتاب تحـريم ربـا   1»و احلّ اهللا البيع و حرّم الربوا«باشد،  معين است مطرح مي  

  .2ها و كسب و كار مطرح شده است و ترغيب به انواع تجارت الحسنه تشويق به قرض

دنبال گسترش معامالت   توان نتيجه گرفت كه دين مقدس اسالم با تحريم ربا به            ابراين مي بن

  :هاي زير بوده است و فعاليت

  .الحسنه انفاقات، صدقات، اوقاف و قرض:  گسترش انواع روابط خيرخواهانه چون-1

  .بيع، اجاره، جعاله و سلف: اي چون  گسترش انواع معامالت مبادله-2

  .ها چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات ع مشاركت گسترش انوا-3

  .هاي مستقيم اقتصادي ها و فعاليت گذاري  گسترش سرمايه-4

دهد كه، گرچه اسالم به برخي از قراردادهـا چـون قراردادهـاي               مطالعه متون ديني نشان مي    

 و دسـتوري    كند اما، هيچ الزام     هاي مستقيم اقتصادي تشويق و ترغيب مي        خيرخواهانه و فعاليت  

ي كـه سـيره   گذارد كمااين   دهد و فرد مسلمان را در چارچوب احكام معامالت مجاز، آزاد مي             نمي

هـا، روحيـات و       عملي مسلمانان نيز در طول تاريخ چنين بوده است هر كس متناسب با توانـايي              

  .كرد هاي چهارگانه را انتخاب مي اش يكي يا تركيبي از روش ذوق و سليقه

الحسنه است و نه روح بانكداري        هدف اسالم از تحريم ربا خصوص گسترش قرض       بنابراين نه   

ي گذاري مـستقيم در حـوزه      ي انواع معامالت و سرمايه    بدون ربا عقود مشاركتي است بلكه، همه      

و بر فرض اگـر كـسي       . ديگر ندارند گيرند و ترجيحي هم نسبت به هم        حكمت تحريم ربا قرار مي    

خـورد،    زي كه از آيات و روايات تحريم ربـا بيـشتر بـه چـشم مـي                خيلي جمود به خرج دهد چي     

  .الحسنه است حلّيت بيع و تجارات و تشويق به صدقات و قرض

  

   مشروعيت سود معين-4-3

 سود ثابـت و از      ،بينند و معتقدند ربا     اي بين ربا و سود معين مي        برخي از نويسندگان مالزمه   

براساس ايـن تعريـف     . 3ه نامشخص و انتظاري است     بازد ،قبل تعيين شده است و در مقابل، سود       

هـا و   هاي جامع در الگوي جديد كه هم در طـرف سـپرده       هاي تجاري و بخش تجاري بانك       بانك

كننـد،    كننـد اشـكال پيـدا مـي         هاي سود معين فعاليت مـي       هم در طرف تسهيالت براساس نرخ     

  . شودارايهي آن با سود معين هتري از ربا و رابط بنابراين ضرورت دارد تعريف دقيق و كاربردي

                                                 
  )275 ( بقره1
  )1371( عاملي  3
  )1384(نژاد  غني 3



  الميمقاالت هفدهمين همايش بانكداري اسمجموعه                                                                   182

 

 

  :مانند. اند روايات متعددي افزون بر بيان حكم ربا، آن را تعريف و قلمرو آن را مشخص كرده

  :فرمايد ضمن حديث مفصلي پيرامون ربا مي) ع(امام صادق

كـار بيـشتر از آنچـه       كه كسي قرض دهد و در آن شرط كند كه بـده           رباي حرام عبارت است از اين     «

  .1»ده برگرداند، اين همان رباي حرام استقرض كر

  :فرمايد مي) ع(امام باقر

پـس  . دهد، جز برگرداندن مثل آن را شـرط نكنـد      هايي را قرض مي     كسي كه به ديگري، درهم    «

كـدام از شـما در مقابـل قـرض دادن درهمـي،               هـيچ . اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد بپذيرد        

  .2»رط نكندسواري حيوان يا عاريه چيزي را ش

  :كند اسحاق بن عمار نقل مي

در مورد مردي سؤال كردم كه مبلغي از يكي قرض گرفته، هر از چنـد گـاهي              ) ع(از امام كاظم  «

دهد از تـرس ايـن كـه مبـادا قرضـش را           دهنده مي   مقداري از سود حاصل از آن پول را به قرض         

مادامي كه شـرطي و     : م فرمودند اما. كه بين آنان چنين اشتراطي بوده باشد        طلب كند، بدون اين   

  .3»تعهدي در كار نباشد اشكال ندارد

چه قرض داده شـده ربـا اسـت،         ها، هر نوع اشتراط زياده بر آن      مطابق اين روايات و نظاير آن     

كه از جنس مال قرض داده شـده باشـد يـا    اعم از اينكه آن زياده ثابت باشد يا متغير، اعم از اين      

  .دانند ي مالي را ربا ميقها اشتراط هر نوع زيادهغير آن و به همين خاطر ف

  :گويد در اين باره مي) ره(امام خميني

كند كه اين زياده عيني باشد مانند ده درهم به          و فرقي نمي  ... شرط زياده در قرض جايز نيست     «

دهنده يا استفاده از منفعتـي باشـد،         دوازده درهم، يا كاري باشد، مانند دوختن لباس براي قرض         

هـاي   كـه درهـم  دهنده است يا صفتي باشد، مانند ايـن  مانند استفاده از عين رهني كه نزد قرض    

  .4»هاي سالم بگيرد شكسته را قرض دهد و شرط كند كه درهم

كه، قرارداد فيمابين قـرارداد قـرض       بنابراين مالك ربا بودن زياده، دو چيز است، نخست اين         

 شده باشد، اعم از زياده ثابت يا متغيـر مثـل بخـشي از               كه در قرارداد شرط زياده    دوم اين . باشد

اي باشد يا     سود يا سواري حيوان، پس اگر قرارداد، قرارداد قرض نباشد ربا نخواهد بود، چه زياده              
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و بـه همـين     . نباشد و چه آن زياده ثابت و از قبل تعيين شده باشد يا متغيـر و انتظـاري باشـد                   

كنار تحريم ربا، هم معامالت انتفاعي با سود ثابت از قبـل      جهت است كه فقها در طول تاريخ در         

دانستند و هم معامالت انتفاعي بـا سـود متغيـر             تعيين شده چون؛ بيع، اجاره، جعاله را جايز مي        

  .دانستند انتظاري چون؛ شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات را صحيح مي

ي گذار با بانك و بانك بـا گيرنـده          كه در الگوي جديد تا مادامي كه قرارداد سپرده        نتيجه اين 

تسهيالت قرض همراه با اشتراط زياده نباشد، سودچه ثابت و معين و چـه متغيـر، ربـا نبـوده و                     

ي گـذار بـا بانـك و بانـك بـا گيرنـده       حقوقي سپرده ي اشكالي نخواهد داشت و از آنجا كه رابطه  

اسـاس قراردادهـاي وكالـت،    هاي جـامع بـر     هاي تجاري و بخش تجاري بانك       تسهيالت در بانك  

ي فقهـا   فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله است و به اعتقاد همه               

تواند سود معين و از قبل تعيين شده باشد، بنابراين سود دريافتي بانك از  سود اين قراردادها مي  

پـس از كـسر درصـد       (لـت   گذاران بـه عنـوان وكا       محل اين قراردادها و پرداختي بانك به سپرده       

  .ربا نخواهد بود) الوكاله معيني به عنوان حق

گذاري كه بـه دنبـال        انداز و سرمايه    گذار پس   ي سپرده تر، تحليل فقهي رابطه     به عبارت دقيق  

گذار منـابع خـود را بـه عنـوان وكالـت در               سود معين از بانك تجاري است، اين است كه سپرده         

ها و منابع  دهد، منابع وي را همراه ساير سپرده  و به او اجازه مي دهد  اختيار بانك تجاري قرار مي    

خود بانك به صورت مشاع از طريق عقود با بازدهي معـين تـسهيالت داده، نـرخ معينـي را بـه                      

گـذار    مانده سود كه نرخ معيني خواهد بود، به سـپرده           الوكاله خود بانك بردارد و باقي       عنوان حق 

گـذار   شود در اين الگو در واقع بانك به عنوان وكيـل بـه سـپرده              ميبرگرداند، چنان كه مشاهده     

كار گيرد و در پايان سال  دهد، منابع او را همراه ساير منابع در عقود با بازدهي معين به            وعده مي 

ي سود معين در    الوكاله سود معيني را بپردازد و روشن است كه اين وعده            مالي پس از كسر حق    

د حقوقي سود معين در قرارداد قرض تفاوت ماهوي دارد، به همـين جهـت        قرارداد وكالت با تعه   

است كه برخي از فقها بين تضمين حقيقي و تعهد حقوقي تفاوت قائل بـوده، دومـي را مـصداق             

  . 1شمارند دانند و اولي را جايز مي ربا مي

   امكان پرداخت سود معين-4-4

الب قرارداد وكالت اين سوال مطـرح       بعد از روشن شدن مشروعيت پرداخت سود معين در ق         

گذاران را دارد؟ و ايـن سـؤال از           شود كه آيا بانك توان و امكان پرداخت سود معين به سپرده             مي

يـق  عنوان وكيل ممكـن اسـت نتوانـد منـابع تجهيـز شـده از طر               شود كه بانك به     اين ناشي مي  

                                                 
  )1370( هاشمي شاهرودي  1
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ي اعطاي تسهيالت كند و يـا بـر   ا طور كامل از طريق عقود مبادله  گذاري را به    هاي سرمايه   سپرده

وصول كند در نتيجه امكـان پرداخـت        فرض اعطاي تسهيالت، ممكن است نتواند مطالبات خود را          

  .نيفتدسود معين از طرف بانك حتمي نيست و ممكن است در عمل اتفاق 

تواننـد پرداخـت      هـاي تجـاري بـا تـدابير مختلـف مـي             يم، بانك يگو  در جواب اين مسأله مي    

ريـزي كننـد كـه بـا اطمينـان خـاطر بتواننـد بـه                   وصول مطالبات را چنـان برنامـه       تسهيالت و 

ريزي تسهيالت و برخي      ي سود معين دهند اين تدابير كه برخي ناظر بر برنامه          گذار وعده   سپرده

  .الوكاله است از اين قرار است ناظر بر وصول مطالبات و تعين حق

  

  گذاري ز و سرمايهاندا هاي پس  اولويت به منابع سپرده-4-4-1

هاي خـود بانـك و         درصد منابع بانك را منابع حاصل از سرمايه        25طور طبيعي نزديك به       به

انـد،    دهد كه به مقتضاي قرارداد قرض بـه مالكيـت بانـك درآمـده               هاي جاري تشكيل مي     سپرده

رد و  دا  گذاري را مقـدم مـي       انداز و سرمايه    هاي پس   بانك در تخصيص منابع هميشه منابع سپرده      

رسد   هاي جاري مي    در صورت وجود تقاضاي تسهيالت اضافي نوبت به منابع خود بانك و سپرده            

كـار  گذاري به طور طبيعي در تسهيالت اعطـايي بـه   انداز و سرمايه   هاي پس   به اين ترتيب سپرده   

  .خواهد رفت

  

  ها به روش دستوري  كنترل سپرده-4-4-2

ي گذاري يا سپرده    انداز و سرمايه    هاي پس    سپرده اگر بانكي احساس كند منابع حاصل از كلّ       

تري   ريزي شده باالتر رفته يا احساس كند در اعطاي تسهيالت، توفيق كم             خاصي از مقدار برنامه   

دهـد افتتـاح حـساب يـا          هاي خـود دسـتور مـي        اي، به شعبه      نامه  آيين  در برنامه دارد، به صورت      

ي       ها يا سپردة خاص     افزايش موجودي كلّ سپرده    ت زمـان خاصـتـا اطّـالع ثـانوي   (ي را براي مد (

  .متوقّف كنند

  

  ها به روش تغيير در نرخ سود  كنترل سپرده-4-4-3

ريـزي كـرده     تواند با درصد معيني كه برنامـه        اگر بانكي احساس كند به علّت تغيير بازار نمي        

مـان بـا اعـالم      بود، تسهيالت اعطا كند و مجبور است نرخ سود تسهيالت را كـاهش دهـد، همز               

دهـد، چـون      هاي آينده كاهش مي     ها را نيز براي ماه      كاهش نرخ سود تسهيالت، نرخ سود سپرده      

دارد كـه از اول مـاه         مقصود از نرخ معين نرخ ثابت هميشگي نيست براي مثال بانك اعـالم مـي              
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و بـه ايـن ترتيـب از يـك سـ     . يابـد  ها، يك يا چند درصد كاهش مـي  آينده، نرخ سود كلّ سپرده 

  .يابد ها كاهش مي دهد و از سوي ديگر هزينه و حجم سپرده تقاضاي تسهيالت را افزايش مي

  

  ها ها به روش تغيير نرخ  كنترل تركيب سپرده-4-4-4

مطـابق   آنهاها مناسب است؛ اما تركيب        كنند كه حجم كلّ سپرده      ها احساس مي    گاهي بانك 

هـا،    ريق تغيير درصد سود پرداختي به انواع سـپرده        در اين موارد، از ط    . بيني شده نيست    برنامة پيش 

 هزينـة سـود پرداختـي بـاال         آورند؛ براي مثال اگر بانك احساس كند        دست مي تركيب مطلوب را به   

مدت را قدري افـزايش و درصـد   گذاري كوتاه انداز يا سپردة سرمايه است، درصد سود سپردة پس 

هاي بلندمـدت، بـه سـپردة         ، بخشي از سپرده   دهد؛ در نتيجه    سود سپردة بلندمدت را كاهش مي     

شود و اگر بانكي به منابع با ثبـات نيـاز داشـته باشـد و                انداز منتقل مي    مدت يا سپردة پس     كوتاه

انـداز و     هـاي پـس     بخواهد از حجم ذخاير احتياطي بكاهد، برعكس روش پيـشين، سـود سـپرده             

  .دهد ايش ميهاي بلندمدت را افز مدت را كاهش، و سود سپرده كوتاه

  

  خريد و فروش ابزارهاي مالي با سود معين و معامالت بين بانكي -4-4-5

ي هـاي بـا سـود معـين، از برنامـه            ها هر وقت احساس كردند، منابع حاصـل از سـپرده            بانك

تر شده است، به خريد ابزارهاي مالي با سـود معـين           بيني شده براي اعطاي تسهيالت بيش       پيش

كنند و برعكس هر وقت احساس كنند، براي اعطاي تسهيالت بـه منـابع                 مي از بازار بورس اقدام   

فروشند و از اين طريق، در عـين حـال كـه از تـراكم منـابع مـازاد                      را مي  آنهاتر نياز دارند،      بيش

توانند از طريق  كه ميكما اين. آورند ميكنند، سود معيني را نيز براي منابع به دست  جلوگيري مي

  . گيرندانكي، منابع مازادشان را به كارمعامالت بين ب

  

   كنترل وصول مطالبات-4-4-6

هـاي گونـاگوني چـون گـرفتن وثيقـه و       ها براي اطمينان از وصول مطالبات، بـه شـيوه    بانك

كـاهش  هاي معتبر و گاه از طريق بيمه كردن موضوع تسهيالت اعطايي، مورد تخلّـف را                  ضمانت

كـه     اجرا است؛ چنـان    ها در الگوي جديد نيز قابل        اين روش  يهاند و هم    داده و به صفر نزديك كرده     

هـاي بانـك حـساب كـرد يـا در             تـوان جـزو هزينـه       نرخ متوسط تسهيالت سوخت شـده را مـي        

  .الوكاله جاي داد حقّ
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  الوكاله  تأثير دادن در حق-4-4-7

هــاي  هــا در قبــال بــه كــارگيري ســپرده مطــابق قــانون عمليــات بــانكي بــدون ربــا، بانــك

الوكاله از سه جـزء تـشكيل    كنند، اين حق الوكاله دريافت مي  گذاران حق   گذاري، از سپرده    مايهسر

ي عملياتي بانك است كه براي تجهيز و تخصيص منابع مذكور هزينـه             شود، جزء اول، هزينه     مي

شود، جزء دوم، مطالبات سوخت شده بانك است و جزء سـوم، سـود خـالص بانـك از محـل                       مي

 چنـد    يزماني كه يك بانك بـا مطالعـات كارشناسـي و تجربـه            . گذاري است   ايههاي سرم   سپرده

تواند با افزودن جزء متغيري به نرخ ثابتي          دست آورد مي   ارقام تقريبي جزء اول و دوم را به         ساله،

براي مثال اگر هزينه عملياتي بانك حدود يك درصد و هزينه مطالبات سوخت شده نيـز                . برسد

الوكاله در نظر بگيـرد و ايـن بـدان               درصد حق  5/2تواند    شد، بانك مذكور مي   حدود يك درصد با   

الوكالـه       درصـد حـق    5/2كند، در مقابـل       گذار خود اعالن مي     بود كه بانك به سپرده      معنا خواهد   

در اين . گيرد هاي ناشي از مطالبات سوخت شده را به عهده مي هاي عملياتي و هزينه تمام هزينه

ي مطالبات سوخت شده از رقم برآوردي بيشتر شـود، سـود             عملياتي يا هزينه   صورت اگر هزينه  

يابد و بالعكس اگر بانك با تدابير الزم هزينه عملياتي يا هزينه مطالبـات                خالص بانك كاهش مي   

شـود در نتيجـه ايـن تغييـرات بـه        سوخت شده را كاهش دهد، سود خـالص بانـك بيـشتر مـي             

  .شود گذار منتقل نمي سپرده

گفته، از يك طرف      هاي پيش   تواند با اعمال روش     كه بانك تجاري الگوي جديد مي       جه اين نتي

ناتواني در اعطاي تسهيالت، و از طرف ديگر، ناتواني در وصول مطالبات را از بين برده، بـه سـود       

الوكالـه نـشان    ريزي شده نزديك شود و اگر هم در برنامه، تخلّفي باشد، در جزء سوم حـق                برنامه

  .گذار ارتباطي ندارد هد كه، مربوط به خود بانك است و به سپردهد مي

  

  گيرينتيجه

اين مقاله درصدد آن بود كه نشان دهد، با استفاده از احكام اسالم و با رعايت قانون عمليات                  

توان به الگوي ديگري از بانكداري بدون ربا رسيد كه از يك طرف به آسـان و       بانكي بدون ربا مي   

هـاي مـشتريان      انجامد، از طرف ديگر متناسب با اهداف و سـليقه           امالت بانكي مي  روان شدن مع  

  .است

توان به تدريج و بـا يـك برنامـه زمابنـدي              اي طراحي شده كه مي       به گونه  پيشنهاديالگوي  

هـاي    هـاي خـاص حتـي شـعبه         توان در بانك    كه مي مشخص، به سمت آن حركت كرد، كما اين       
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د، سپس با بررسي نتايج حاصله آن را گـسترش داد و همـين              خاص به صورت آزمايشي اجرا كر     

  .شود روش پيشنهاد مي

انتظارات اهداف و در اين الگو تالش شده است كه        گونه كه در چكيده مقاله اشاره شد،        همان

الگـوي  . دهـد  نظـر قـرار   نظر بر تفاوت ماهوي قراردادهاي اسالمي مطمـح       مشتريان بانك را با امعان    

قراردادهـاي  «، مبتنـي بـر   »هاي تجـاري بـا سـود معـين    بانك«ا را در سه گروه      ه، بانك پيشنهادي

بـا تركيـب    ) چنـد منظـوره    (»هاي جـامع  بانك« و   »هاي تخصصي با سود متغير    بانك«،  »ايمبادله

  .نمايدبندي مي گروه»مشاركتي«و » قراردادهاي مبادالتي«خاص 

باني فقهي و حقوقي آن در چـارچوب         اجمالي الگوي پيشنهادي بر م     نكته شايان توجه، معرفي   

بانكداري بدون ربا است كه از اين ديدگاه، نويسنده انطبـاق الگـوي پيـشنهادي را از جهـات آزادي            

، رفع شبهات ربوي، مشروعيت و امكان پرداخـت سـود معـين،             )گزينش عقود خاص  (انتخاب عقود   

  .تآزادي عمل در تخصيص منابع مشخصاً مورد بحث و نقد قرار داده اس
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