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چكيده

يكي از انواع الگوهاي قرضالح سنه كه در شبكه بانكي ك شور و خارج از آ اجرا ميگردد ،سپرده امتيازي ا ست .اين
سپرده كه نام هاي ديگري از جمله سپرده چرخشي ،آبشاري ،و تعاوني نيز بر آ نهادهاند ،نسل جديدي (نسل دوم) از
سپرده قرضالح سنه ا ست .اين تحقيق كه داراي روش تو صيفي و تحليل فقهي-اقت صادي ا ست ،در پي يافتن جواب
اين سييوال اسييت كه آيا مدلهاي متنوع عملياتي اين سييپرده (مدلهاي قرض محور و وكالت محور) با فقه اماميه،
اصول شريعت و قواعد اقتصادي مطابقت دارد؟ در اين ميا عالوه بر استفاده از نظريات اساتيد فقه معامالت ،از طريق
استفتاء از مراجع تقليد معظم ،سعي شد بر درجه اتقا فقهي تحقيق حاضر افزوده شود .نتايج حاصل نشا ميدهد كه
نوع عملكرد نظام بانكي در سييپرده امتيازي داراي مشييكالتي از قبيل وجود شييبهه ربا در مدل قرضييي ،عدم رعايت
انصاف در تخصيص منابع قرض الحسنه ،عدم مقبوليت مدل وكالتي نزد بانكها ،تضعيف قرضالحسنه نوع اول ،فهم
غلط مشييتريا و افزايش احتمال وقوع بازي پانزي اسييت .همچنين در مبحثي مجزا ،تأثيرات اين سييپرده بر بانكها،
نظام بانكي و ف ضاي كال اقت صاد برر سي گرديده ا ست .در نهايت به نظر مير سد بهتر ا ست نظام بانكي از روش
سپرده امتيازي براي جذب و تخصيص منابع قرضالحسنه استفاده نكند.
كليدواژهها :قرضالحسنه ،سپردههاي امتيازي ،شبكه بانكي ،رباي قرضي ،قرض به شرط قرض
طبقهبندي .G21, G32, E58 :JEL
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مقدمه
فعاليتهاي قرضالحسنه در نظام مالي اقتصادي كشورما  ،مسبوق به سابقه است ،بهگونهايكه در عمل متناسب با
نيازهاي زما  ،انواعي از ت سهيالت قرضالح سنه ،به شكلهاي گوناگو ارائه شده و طرفهاي مختلفي نيز تو سط

دولت ،يا بخش خ صو صي براي ارائه ت سهيالت قرضالح سنه به افراد نيازمند اجرايي گرديده ا ست ( شهيدين سب،
 .)0333فعاليتهاي قرضالح سنه ،در دو الگوي كلي مت صور ا ست :الگوي اول ،بدين صورت ا ست كه افرادي يا
دولت ،منابعي را تجميع كرده و به عنوا قرضالحسنه به افراد متقاضي تسهيالت اعطا ميكنند .فرد در صورت نياز،
به افراد داراي مازاد منابع مراجعه كرده و از آنا قرضالحسييينه دريافت ميكند .در الگوي دوم ،كه اخيراً در قالب
صييندوقهاي قرضالحسيينه خانگي ،در مورد آ مطالعاتي انجام شييده و در برخي از بانكها و مؤسييسييات تحت
مدلهاي عملياتي مختلف در حال اجرا اسييت ،از منابع خود متقاضيييا  ،تسييهيالت براي پرداخت تسييهيالت به
متقاضيا استفاده ميشود كه به سپرده امتيازي ،سپرده تعاوني و قرضالحسنه نوع دوم معروف است.
اين نوع سپرده ،كه مدلهاي مختلفي مبتني بر قرض و وكالت در سرمايهگذاري دارد و در حال حا ضر ،داراي
اشكاالت فقهي و اقتصادي است ،تا حدي كه ميتوا حتي شبهه ربوي بود را بر آ وارد دانست.
در اين تحقيق ،تالش ميشود تا ضمن بررسي اين سپرده از منظر اقتصادي و تأثير آ بر بانك ،و برخي متغيرهاي
اقتصاد كال  ،اشكاالت فقهي و ساير انتقادات خبرگا را بيا كنيم .سؤاالت اساسي اين تحقيق عبارتند از:
 آيا اين نوع سپرده از نظر شرعي صحيح است؟ اشكاالت اقتصادي اين سپرده درنظر و عمل (مدلهاي اجرايي فعلي در بانكها) چيست؟ تأثير اين سپرده بر بانك ،بازار پول و اقتصاد كال چيست؟مقاله به روش توصيفي و تحليل فقهي-اقتصادي ،به بررسي سؤاالت فوق ميپردازد.
پيشينه پژوهو

هادوينيا ( ،)0361در كتاب قرضالح سنه و آثار اقت صادي آن به تبيين مفهوم تعاو در قرضالحسيينه پرداخته و
نشييا ميدهد كه قرضالحسيينه ميتواند در ميا گروههايي كه سييطح درآمد يكسييا دارند ،به عنوا يك تعاوني
پسانداز مطرف باشد .ازاينرو ،ايجاد صندوقهاي قرضالحسنه در سطح كوچك ،ميتواند در جمعآوري پساندازهاي
خرد مفيد باشد.
قضاوي و همكارا ( ،)0331در مقالهاي با عنوا « ساختار صندوقهاي قرضالح سنه در ايرا و الگوي مبتني
بر اتحاديههاي اعتباري» به برر سي الگوي اتحاديههاي اعتباري در كشورهاي تو سعه يافته و ا ستفاده از اين تجربه،
براي ساماندهي صندوقهاي قرضالحسنه تعاوني امتيازي در كشور ميپردازند .يافتههاي اين تحقيق نشا ميدهد
كه الگوي اتحاديههاي اعتباري ،ظرفيت بااليي براي استفاده در ساماندهي صندوقهاي قرضالحسنه امتيازي دارد.
مؤتمني ( )0333تالش ميكند به ارائه الگوي يك صييندوق چرخشييي (تعاوني) تعديل يافته ،در شييرايط تورمي
بپردازد .وي در مقاله خود ،با عنوا «طرف يك صييندوق چرخشييي تعديل يافته در شييرايط تورمي» ،به بررسييي
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صندوقهاي چرخشي به عنوا يك ابزار مالي بدو ربا در جها و كشورهاي ا سالمي پرداخته و اظهار ميدارد كه
صندوقهاي چرخشي ،بيش از خدمات بانكي در مناطق فقير مسلما نشين استفاده مي شود .يافتههاي اين تحقيق
ن شا ميدهد كه وجود تورم باال در اقت صاد ك شور ،موجب مي شود رفاه نيمي از اع ضاي صندوق چرخ شي كاهش
يابد .با اين حال ،ميتوا ن سبت به طراحي يك صندوق چرخ شي تعديل يافته ،كه با شرايط تورمي منا سبت دارد،
اقدام نمود .همچنين ،انتظار ميرود اين الگو شدت نابرابري انتفاع را در بين اعضاي صندوق كاهش دهد .او همچنين
به نقش تورم در عملكرد صندوقهاي چرخ شي پرداخته و معتقد ا ست :تورم باالي موجود در ايرا  ،موجب مي شود
نيمي از اعضاي صندوق منتفع و نيمي ديگر متضرر شوند.
ميثمي و موسويا ( ،)0336در مقالة « سپرده تعاوني (امتيازي) به عنوا نسل دوم فعاليتهاي قرضالحسنه»،
در تبيين شيوههاي تجهيز منابع براي بانكهاي قرضالحسنه ،به سپردههاي امتيازي اشاره ميكند به اين معني كه
بانكهاي قرضالح سنه ميتوانند در كنار روشهاي متعارف سپرده پذيري مانند سپردههاي جاري و پسانداز ،از
سپردههاي امتيازي نيز به عنوا يكي از روشهاي تجهيز منابع استفاده كنند.
سپرده امتيازي و مدلهاي عملياتي آن
سيپرده امتيازي ،يكي از انواع سيپردهها و از روشهاي تجهيز در بانكداري اسيت كه پيش از ورود به عرصيه بانكداري ،در
سطح كوچكتر در صندوقهاي خانوادگي ،مورد ا ستفاده قرار ميگرفته ا ست .ماهيت ا صلي اين سپردهها ،اين ا ست كه
تعدادي از افراد ،با يكديگر توافق ميكنند تا به صورت تدريجي (مثالً هفتگي يا ماهانه) ،مبالغي را در اختيار يك مؤ س سه
سپرده پذير قرار دهند تا اين صندوق ،با مجموع منابع جمع آوري شده -و با درنظرگرفتن مبلغ و مدت سپرده گذاري -به
اعطاي ت سهيالت به آنها بپردازد ،به نحوي كه تمامي اع ضاي ع ضو صندوق ،به تدريج و بر ا ساس منطق از پيش تعيين
شده (مثالً قرعه كشي ماهانه يا نوبتي) ،بتوانند از منابع و تسهيالت صندوق استفاده كنند (كليفورد ،2107 ،ص .)00
براي اين نوع سپرده ،مدلهاي مختلفي ارائه شده است كه در زير به اجمال بيا ميشود:
 .1مدل قرض محور
در اين مدل ،نهاد مالي از يك سو از عدهاي از مشتريا  ،منابعي را تحت عنوا سپرده قرضالحسنه دريافت كرده و
از سوي ديگر ،آ را به گروه ديگري از م شتريا قرضالح سنه پرداخت ميكند .در اين مدل ،عقدي كه در دريافت
سپرده و پرداخت ت سهيالت ب سته مي شود ،عقد قرض ميبا شد .در قرارداد قرض اوليه ،هيچ نوع تعهد يا شرطي -
صريح يا ضمني -مبني بر پرداخت قرضالحسنه متقابل بيا نميشود .با اين حال ،در عمل رويه بانك آ است كه
مبلغي به عنوا امتياز  -جهت تقدير و ت شكر – به سپرده گذارا قرضالح سنه پرداخت كند (ميثمي و مو سويا ،
 .)0336در اين مدل ،نهاد مالي از مشتريا كارمزد دريافت ميكند كه بايد به اندازه هزينهها و مزدكارش باشد.
 .4مدل وكالت محور جهت اعطا قرضالحسنه
در اين مدل ،مشيييتريا  ،نهاد مالي را وكيل خود قرار ميدهند تا به وكالت از آنا  ،به متقاضييييا تسيييهيالت،
قرضالحسينه پرداخت كند .رابطه بين مشيتريا و نهاد مالي ،رابطه قرض گيرنده (بدهكار) و قرض دهنده (طلبكار)
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نيست ،بلكه نهاد مالي وكيل مشتري ميباشد و براي مشتري امتياز دريافت وام در نظر ميگيرد و شرط ميكنند كه
در صورت نياز م شتري به قرضالحسنه ،نهاد مالي به او قرضالحسنه اعطا كند و حقالوكاله دريافت كند .نهاد مالي
در اين مدل ،ميتواند حق الوكاله دريافت كند كه تعيين ميزا آ  ،با توجه به توافق طرفين ا ست و نياز ني ست حتما
به اندازه هزينه و مزدكار باشد.
 .1مدل وكالت محور جهت سرمايهگذاري
در اين مدل ،مشتري نهاد مالي را وكيل خود ميكند تا با مشاركت خود بانك و ساير م شتريا و سپرده گذارا  ،در

پروژههاي مختلف سرمايه گذاري كند و در ضمن عقد وكالت براي م شاركت شرط ميكند كه در صورت نياز ،به
ت سهيالت قرضالح سنه ،در آينده بتواند به جاي دريافت كل يا بخ شي از سهم سود حا صل از سرمايه گذاري ،از
تسييهيالت قرضالحسيينه بانك ،بر اسيياس توافق طرفين و بر مبناي قوانين و مقررات بانك در اعطاي تسييهيالت
امتيازي استفاده كند (قمريزاده ،0336 ،ص.)211
تأثير سپرده امتيازي بر اجزاء نظام بانكي-اقتصادي كشور

براي بررسي تأثيرات سپرده امتيازي ،سه سطح درنظر ميگيريم .سطح اول ،بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري غير
بانكي ،سطح دوم ،نظام بانكداري و سطح سوم ،سطح كال اقتصادي است .دو سطح اول ،مربوط به بخش درو
نظام بانكي و سطح سوم ،ناظر به بخش برو بانكي است.
سپرده امتيازي و مقاومت بانكها
سييپرده امتيازي ،يكي از كانالهاي جذب منابع توسييط بانكها محسييوب ميشييود ،اما جذب منابع از طريق اين كانال،
داراي هزينه غيرمسييتقيم به دليل وجود انتظار براي پرداخت تسييهيالت اسييت و در واقع ،هزينه تجهيز را براي بانكها

افزايش خواهد داد .وجود انتظار براي پرداخت تسهيالت به سپردهگذارا  ،در عين ايجاد سهولت بيشتر در جذب منابع با
كيفيت باالتر يعني منابع حجيمتر و با ثباتتر توسييط بانكها كه خود ميتواند به مقاومسييازي و ثبات بانكها كمك
كند .اما به علت لزوم ضييمني ،پرداخت تسييهيالت ،ميتواند بانكها را در معرض تشييديد بحرا هاي مالي داخلي قرار
دهد .به عبارت ديگر ،سييپرده امتيازي در زما رخداد ،تالطم در درآمدها و دورا ضييرر دهي بانكها ،ميتواند همانند
يك شمشير دولبه عمل كند .از يك سو ،انتظار پرداخت تسهيالت در اين سپردهها ،به بانكها كمك ميكند كه بتوانند
در شرايط بحراني ،با سهولت بي شتري منابع مالي جديد را جذب كند و از م شكالت مالي و نو سانات درآمدي مقطعي
خود به سييالمت عبور كند .اما وجود انتظارات و تعهدات (صييريح يا ضييمني) گسييترده و سيينگين موجود ،براي پرداخت
ت سهيالت به سپردههاي امتيازي پرحجم پي شين ،ميتواند تالش بانكها را در پا سخگويي به كل تعهدات قبلي ،ناكام
گذاشته و بانكها را عليرغم ادا كرد بسياري از انتظارات مشتريا (و نه همه آ ها) ،در معرض ريسك ورشكستگي
قرار دهد زيرا عدم اعطاي وام ،حتي به تعداد كمي از مشتريا  ،ميتواند ترسي را در همه مشتريا پيرامو عدم توانايي
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يا تمايل بانك به پرداخت تسهيالت موجب شده و متعاقب آ  ،موجي را در ميا همه ايشا براي بيرو كشيد منابع
خود از بانكها ،ايجاد نمايد چرا كه موج ب ستن ح ساب سپردههاي فوق تو سط سپردهگذارا  ،يكي از مهمترين علل
تالطم در درآمدهاي بانك ها (در كنار داليلي چو ورود به دورا ركود در قالب ادوار كال اقتصيييادي و يا وقوع
بحرا هاي اقتصادي كال و )...است .از سوي ديگر ،اين سپرده موجب ايجاد يك شهرت در انتظار پرداخت تسهيالت
ميگردد .اين بدا معنا است كه هزينه غيررسمي شهرت بانك باال ميرود چرا كه اين شهرت ،در اثر تسهيالتدهي
ايجاد ميشود و به محض اينكه بانك به هر دليلي ،دست از پرداخت تسهيالت بردارد ،اين شهرت خدشهدار خواهد شد.
اثر ديگر اين سپرده ،بر ساير سپردهها است .با افزايش ميزا اين سپرده ،به مرور زما  ،شاهد كاهش در ساير سپردهها
(قرضالحسيينه نوع اول و جاري) خواهيم بود .اين اتفاق موجب ميگردد بانك سييپردههاي فاقد هزينه خود را از دسييت
داده و سپردهاي به دست ميآورد كه بايد براي آ  ،هزينه غيرمستقيمي را پرداخت كند .بالطبع اين روند موجب كاهش
مقاومت بانكها خواهد گرديد.
نظام بانكداري اسالمي و سپرده امتيازي
در سطح دوم ،تحقق پويايي و ثبات نظام پولي و بانكي ك شور ،مدنظر ا ست .رو شن ا ست ور شك ستگي هر يك از

بانكها ،به خصيييوص بانكهاي بزرگ ميتواند موجبات ايجاد تالطم در نظام پولي را فراهم آورد .به عبارت ديگر،
وجود ري سك سي ستمي در نظام پولي ،سطح اول را به سطح دوم پيوند ميزند .در نتيجه ،كليه نكاتي كه پيرامو
تأثير سپرده امتيازي بر ثبات و مقاومسازي تكتك بانكهاي كشور در بخش باال مطرف شد ،ميتواند از اين طريق،
بر سطح دوم نيز بهطور غيرم ستقيم تأثيرگذار با شد .اولين اثر اين سپرده افزايش ميزا جذب نقدينگي ا ست .انتظار
دريافت تسييهيالت از سييوي مشييتريا  ،موجب سييپردهگذاري بيش يتر افراد در نظام بانكي شييده و در نهايت ،جذب
نقدينگي توسط نظام بانكي و نظام پولي در مقابل ،ساير بازارهاي مالي و غيرمالي بيشتر خواهد گرديد.
اثر ديگر ،مربوط به تقويت بانكداري قرضالحسيينه اسييت .افزايش ميزا سييپردههاي امتيازي ،موجب گسييترش و
تقويت نظام قرضالحسنه ميگردد .اما از سوي ديگر ،تأثيرات منفي هم براي اين سپرده قابل تصور است .از يك سو،
در صورت عدم توانايي در كنترل بازار ثانويه اين سپرده ،بح سفتهبازي براي امتياز دريافت تسهيالت اين سپرده قوت
گرفته و ميتواند مجموعه معامالت غيرواقعي زيادي بر روي اين سپرده صورت گيرد .در واقع ،يك بازار سياه شكل
گيرد .از سوي ديگر ،به دليل انتظار پرداخت ت سهيالت ،يك ف شار رواني همي شه بر بانك وارد مي شود كه بايد در يك
روند از پيش تعيين شده ،پيوسته تسهيالتي را اعطا كند .اين فشار موجب ميشود بانكها حتي در شرايط بحراني ،براي
حفظ شهرت و اعتبارِ خود از هر طريقي سعي در تأمين منابع براي اعطاي تسهيالت كنند .براي مثال ،سعي در دريافت
سپردههاي جديد كرده تا بتوانند به انتظار پرداخت وام مربوط به سپردههاي قبلي پاسخ گويند .در صورت ادامه اين روند
و عدم مديريت صييحيح منابع و اعتبارات ،احتمال اينكه بانك ناخواسييته ،وارد بازي پانزي گردد ،افزايش مييابد .بازي
پانزي ،ميتواند بر كل نظام بانكي اثرگذار باشييد و ريسييك دومينويي (سيييسييتميك) بحرا را در اين نظام باال ببرد.
بنابراين ،سپرده امتيازي هم تأثيرات مثبت و هم تأثيرات منفي احتمالي بر نظام پولي خواهد داشت.
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سپردههاي امتيازي و فضاي كالن اقتصاد
سطح سوم ،مربوط به سطح كال اقتصاد است .تأثير بانكداري در اقتصاد مقاومتي ،عبارت است از :نقشآفريني نظام بانكي
در تحقق كامل اقتصاد مقاومتي ،در همه ابعاد مالي و حقيقي اقتصاد كشور .در خصوص سپرده امتيازي ،ميتوا دو نقش را

متصور گرديد :از يك سو ،ميزا اعطاي تسهيالت قرضالحسنه افزايش خواهد يافت .اين افزايش ،ميتواند به نياز بسياري
از افراد نيازمند واقعي پاسيخ دهد و موجب افزايش سيرمايه در گردش آنا گردد .اين افزايش دارايي ،ميتواند به گسيترش
نقل و انتقال پول در اقتصاد حقيقي كمك كند .اين اتفاق ،ميتواند با يك بازه تأخير زماني تأثيراتي را بر شركتهاي توليدي
و خدماتي داشييته باشييد و موجبات رشييد توليد كاال و خدمات آنا را فراهم كند .از اين جهت ،كه بسييياري از شييركتها و
بنگاههاي اقتصييادي ،بخشييي از منابع مالي خود را به حسييابهاي سييپرده امتيازي منتقل ميكنند ،تا هم بتوانند از خدمات
بانكي استفاده كنند و هم براي پاسخگويي به نيازهايي چو تامين سرمايه ،تامين نقدينگي و ...از تسهيالت قرضالحسنه
شبكه بانكي استفاده كنند .اين روند در شرايط فعلي اقتصادي كشور ،كه بنگاههاي توليدي و خدماتي معموالً با بخشي از
ظرفيت ا سمي خود فعاليت ميكنند ،خود ميتواند جرقهاي براي رونق اقتصاد حقيقي گردد .از سوي ديگر ،سپرده امتيازي
بر هزينه دريافت تسهيالت ميافزايد .بدين صورت كه در قرضالحسنه نوع اول ،متقاضي اجباري بر سپردهگذاري در بانك
نداشت ،اما در سپرده امتيازي (يا نوع دوم) ،متقاضي بايد در بانك مبلغي را سپردهگذاري كند .در واقع ،متقاضي براي كسب
امتياز اين سپرده ،مجبور است سرمايه خود را براي مدتي به شكل غيرمستقيم در بانك منجمد كند .اين امر ،در واقع هزينه
دريافت تسهيالت را براي متقاضيا افزايش ميدهد .البته در صورتي كه متقاضي توانايي سپردهگذاري را داشته باشد .اگر
فرد نتواند سپردهگذاري كند ،از دريافت اين نوع تسهيالت ،منع مي شود كه اين خود ميزا عدالت در دسترسي به خدمات
مالي را كاهش ميدهد.
به عالوه ،بايد توجه دا شت پيرامو سطوف تحقق بانكداري ا سالمي ،اولويت اول با سطح سوم ،اولويت دوم با
سطح دوم و سطح اول در اولويت آخر ا ست .ازاينرو ،به هنگام تناقض در تحقق سطوف فوق ،بايد تمركز بر تحقق
سطحي از بانكداري قرار گيرد كه داراي اولويت باالتر ا ست .در مواردي حتي ممكن ا ست به جهت حفظ سالمت،
ثبات و افزايش كارايي نظام مالي و پولي كشور و حتي مقاوم سازي اقتصاد كشور در سطح كال  ،اجازه دهيم برخي
بانكها و يا مؤسسات زيا ده و ناكارا از نظام بانكي كشور ،در يك فرآيند تدريجي ،قانوني و مديريت شده ،ورشكسته
اعالم شده ،تسويه و حذف شوند.
بررسي چالوهاي فقهي و اقتصادي مدلهاي سپرده امتيازي
 .1قرض به شرط قرض (شبهه ربا)

يكي از اشكاالت جدي موجود در سپرده امتيازي ،وجود بح قرض به شرط قرض است كه نتيجه آ  ،وجود شبهه
ربا در اين سپرده است .امروزه بسياري از بانكها براي تسهيالتدهي ،شرايطي را معين كردهاند كه از آ جمله ،اين
است كه اگر فردي درخواست دريافت تسهيالت از بانك را دارد ،بايد براي مدت زماني در بانك سپرده گذاري كند.
براي مثال در وبسايت يكي از بانكهاي قرضالحسنه كشور عنوا شده است ،متقاضي تسهيالت بايد حداقل سه

مقالة پژوهشي :شناسايي و ارزيابي چالوهاي فقهي-اقتصادي سپرده امتيازي  / ...رضا كريمي وردنجاني و 111  ...

ماه در اين بانك سپردهگذاري كند و پس از آ  ،با محا سبه اعتبار ح ساب خود ،ميتواند از بانك ت سهيالت دريافت
كند .به عبارت ديگر ،بانك پرداخت تسهيالت را به سپردهگذاري در بانك منوط كرده است.
براي اطمينا از نتيجه بح مطرف شده در قالب يك سؤال فقهي از مراجع تقليد ،در مورد اين م سئله ا ستفتاء
گرديد كه پاسخ اين بزرگا به شرف ذيل است.
سوال :امروزه برخي از بانكها براي پرداخت وام يا تسهيالت ،شرايطي را مقرر نمودهاند .يكي از اين شرايط ،سپردهگذاري
ميبا شد .به اين معنا كه متقا ضي ت سهيالت ،ابتدا بايد مبلغي نزد بانك سپردهگذاري كند و مدتي وجوه وي در بانك بماند و
پس از گذشت مدتي مشخص ،بانك بيش از وجوه سپرده گذار به او تسهيالت ميپردازد .اين عمل چه حكمي دارد؟
جدول  :1حكم فقهي قرض به شرط قرض
مراجع تقليد

پاسخ دريافتي
اگر سپردهگذارى به صورت قرض به شرط گرفتن وام و قرض نباشد ،اشكال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به اين

آيتاهلل خامنهاي

عنوان باشد كه آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند؛ به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدّت ،وامى
دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبالً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد ،اين
شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است ،ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مىباشد.

آيتاهلل سيستاني

شماره  :343254قرض به شرط قرض جايز نيست.

آيتاهلل نوري همداني

شماره  : 16630اگر وام در قالب قرض باشد ،قرض به شرط قرض شرعا حرام است.

آيتاهلل علوي گرگاني

آيتاهلل مكارم شيرازي

آيتاهلل صافي
آيتاهلل صانعي

اگر تسهيالت پرداختي در قالب قرضالحسنه باشد شرط گذاشتن سپرده جايز نيست ،ولي اگر تسهيالت در قالب عقود
ديگر همانند مشاركت و يا مضاربه و وكالت باشد و بتواند سپرده خود را هر زمان كه مايل بود بردارد ،اشكال ندارد.
شماره  : 3315535551هر گاه شرط مذكور براي اعطاي تسهيالت بيشتر به ساير متقاضيان وام باشد ،نه صاحبان
صندوق ،اشكالي ندارد.
شماره  :115630چنانچه وام بعدي وام تسهيالت بوده و قرض نباشد مانعي ندارد ،ولي اگر وام بعدي قرض باشد و
يكي از شرايط قرض بعدي اين سپرده گذاري باشد ،قرض مذكور ربوي و حرام است.
شماره  :131613سپرده گذاري جهت دريافت وام (قرض به شرط قرض) مانعي ندارد.

 .4شبهه شرط ضمني عرفي و شرط ارتكازي
«شرط» به معناي «عهد و التزام» است و در اصطالف ،تعهدي است كه در ضمن عقد ديگري قرار گرفته است .مفاد
شرط ،يا به صراحت در متن عقد ذكر مي شود و يا نمي شود .اولي را شرط « صريح» و دومي را « شرط ضمني»

گويند .شرط ضمني آ است كه در متن عقد بيا نميشود ،ولي به دلييييل بنييياي طيييرفين بييير شرطي كه پيشتر
توافق كردهاند ،يا عرف يا ارتكاز و يا حكم قانو  ،داخل در مفاد عق يد ميباشد .بر اين اساس ،شرط ضمني نيز داراي
اقسام ذيل ميباشد .0 :شرط ضمني بنايي  .2شرط ضمني عرفي (متعارف)  .3شرط ضيييمني ارتكيييازي  .4شرط
ضمني قانوني (اسماعيلي و توكليكيا.)0331 ،
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شرط بنائي ،شرطي ا ست كه پيش از عقد ذكر مي شود ،ولي در متن عقد بر آنها ت صريح نمي شود .البته عقد با
التفات و اعتماد به آنها منعقد ميشييود (سيييمايي صييراف )0366 ،و شييرط عرفي نيز شييرطي اسييت كه هرگز ذكر
نمي شود ،نه پيش از عقد و نه در متن عقد ،اما از اوضاع و احوال قرارداد و يا از عرف و عادت رايج وجودشا كشف
مي شود (ا سماعيلي و توكليكيا .)0331 ،شرط ضمني قانوني ،شرطي ا ست كه به حكم قانو وارد قرارداد گرديده
ا ست و وظايفي را بر عهده طرفين قرارداد ميگذارد .اين شرط ،ممكن ا ست در واقع قانونمند كرد هما شرطي
باشييد كه در اراده عمومي و نوعي عرف وجود داشييته اسييت و يا تحميل اراده قانو گذار باشييد كه از مالحظه نظم
عمومي ،يا پارهاي مصالح ديگر ناشي شده است ،نه اراده متعاقدين .مانند قراردادهاي كارگري ميا كارگر و كارفرما،
كه تابع قانو كار ا ست هر چند در ضمن عقد بدا ت صريح ن شده با شد .مثالً كارفرما ملزم به پرداخت حق بيمه
كارگر است .شرط ارتكازى ،شرطي است كه در اذها طرفين قرارداد رسوخ و نفوذ پيدا كرده باشد و منشاء آ براي
طرفين مشيخص نباشيد هرچند طرفين قرارداد نسيبت به آ  ،توجه فعلي نداشيته باشيند اما به گونهاي الزمه عقد
ميباشيد و برخي از فقها ،آ را حقيقتاً از شيروط ضيمن عقد ميدانند چرا كه در عالم ثبوت و واقع قصيد مشيترک
طرفين به آ تعلق گرفته اسييت .برخي ديگر ،در رابطه با مفهوم شييرط ارتكازي ،گفته اند كه آ دسييته از شييروط
ضمني هستد كه در قرارداد تصريح نشده ،ولي قصد مشترک طرفين نسبت به آ محرز با شد .به عنوا مثال ،در
نظر عرف ،حداقل در قراردادهاي معوض ،عوضين بايد سالم و عاري از عيب باشد .حال اگر قراردادي ،به گونه مطلق
تشيكيل گردد و صياحبا آ  ،راجع به سيالم بود يا معيوب بود كاال گفتگويي نكنند ،به داللت التزامي ،اسيتنباط
مي شود كه كاال بايد سالم با شد وگرنه خيار عيب ،براي شخص مت ضرر به وجود ميآيد .در واقع ،طرفين به دليل
اعتماد بر ارتكاز عرفي خود نسبت به آ سكوت كردهاند ( سيمايي صراف .)0366 ،از مواردي كه گفته شد ،ميتوا
نتيجه گرفت كه شرط ضمني ،هويتي جدا از شرط ضمن عقد ندارد ،بلكه يكي از اقسام آ است .بنابراين ،هر دليلي
كه بر اعتبار شرط ضمن عقد داللت كند ،شرط ضمني را هم معتبر ميسازد.
در اينجا بايد اين نكته را يادآوري كرد كه شرط ارتكازي و شرط عرفي را شايد بتوا تا حدي مشابه دانست ،به
طوري كه بع ضاً شرط ارتكازي را به دو د سته نوعيه (عام و در ذهن عموم) و شخ صيه (بين افراد م شخص ،مثال
طرفين يك قرارداد يا يك گروه خاص) تقسيييمبندي ميكنند .دسييته اول آ  ،يعني شييرط ارتكازي نوعيه را ميتوا
هما شرط عرفي دانست ،اما در مورد تفاوت اين دو ميتوا گفت :شرط ارتكازي ،به نوعي شرطي ضمني است كه
بديهي بوده و منشاء عقاليي دارد .اما شرط عرفي ،شرط ضمني است كه منشاء آ عرف ميباشد.
حال با توجه به مواردي كه در مورد شرط ضمني عرفي بيا كرديم ،به مرور روند برخي از مؤسسات و بانكها
در اعطاي قرضالحسنه نوع دوم ،يعني سپرده امتيازي ميپردازيم .مشتري طبق ماهيت سپرده امتيازي ،منابعي را در
بانك گذاشته و بعد ،متناسب با زما و مقدار سپردهگذاري امتياز دريافت تسهيالت كسب ميكند .نقدي كه به اين
فرآيند وارد ميشود ،اين است كه قرض به شرط قرض اتفاق ميافتد يعني مشتري پولش را به بانك قرض ميدهد
و بانك نيز در ازا اين قرض ،متعهد به اعطاي ت سهيالت به م شتري -در صورت اعالم نياز م شتري -ميگردد .اما
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پاسخي كه در اين نقد داده ميشود اين است كه بانك خود را متعهد نميكند و در متن قرارداد هم هيچ چيزي مبني
بر اينكه بانك متعهد به اعطاي ت سهيالت ا ست وجود ندارد ،اما در اينگونه بانكها و اين نوع ح سابها ،بردا شت
مشتري و چيزي كه در عرف وجود دارد (ارتكاز عرفي) ،اين است كه مشتري با گذاشتن سپرده ،ميتواند تسهيالت
دريافت كند .بنابراين ،وقتي اين برداشييت عرفي وجود دارد و هما طور كه در تعريف گفته شييد ،از اوضيياع و احوال
قرارداد و عرف و عادت رايج كامالً اينگونه بردا شت مي شود كه بانك در قبال سپرده م شتري ،به وي ت سهيالت
اعطا ميكند .ازاينرو ،ميتوا گفت :در اين حالت نيز حتي باوجود بيا نكرد شرط و مكتوب نكرد آ در قرارداد،
باز هم قرض به شرط قرض وجود دارد و اين نوع قرض حرام بوده و شبهه ربا دارد.
همچنين ،در قواعد ديگري هم اصييل حجيت نظر عرف پذيرفته شييده اسييت و در قواعد اصييولي انديشييمندا
ا سالمي ،نظر عرف با شرايطي پذيرفته شده ا ست .حجيت عرف ،به معناي در ستي ا ستناد به آ  ،نزد اهل عرف و
اعتبار آ نزد شارع است .از جمله قواعدِ مؤيدِ حجيت عرف ،ميتوا به موارد ذيل اشاره نمود.
 المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً المشروط عرفاً كالمشروط شرطاً التعيين بالعرف كالتعيين بالنص الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو بالشرط الثابت عرفاً كالثابت شرطاً (الزحيلي ،2117 ،ج ،0ص .)345در اين ميا  ،براي كمك به فهم م سئله ،از شماري از ا ستادا فقه معامالت در اين زمينه ،سؤال پر سيده شده
است كه نتايج آ به شرف ذيل است.
سييؤال :امروزه برخي از بانكها براي پرداخت وام يا تسييهيالت ،شييرايطي را مقرر نمودهاند .يكي از اين شييرايط،
سپردهگذاري ميباشد .به اين معنا كه متقاضي تسهيالت ،ابتدا بايد مبلغي نزد بانك سپردهگذاري كند و مدتي وجوه وي در
بانك بماند و پس از گذ شت مدتي مشخص ،بانك بيش از وجوه سپرده گذار را به او تسهيالت ميپردازد .در صورتي كه
بانك اين مورد را علنا اعالم نكند و حتي در هنگام افتتاف حسيياب به مشييتري اعالم كند كه هيچ تعهد و شييرطي براي
پرداخت ت سهيالت ندارد و در قرارداد هم اعالم شود كه اين تعهد وجود ندارد ،اما سيره بانك اينگونه با شد كه به سپرده
گذارا در قبال سپرده شا تسهيالت پرداخت كند .آيا اين مسئله شرط ارتكازي يا عرفي محسوب ميشود ،يا خير؟
در نهايت ،الزم ا ست كه به اين نكته نيز ا شاره شود كه در صورتي كه بانك يا صندوق قرضالح سنه ،تصريح
كند تعهدي ن سبت به پرداخت وام ندارد ،احتماالً براي از كار انداختن شبهه شرط ضمني كافي با شد .اما همچنا
ميتوا بر ا ساس ادلة كه پيش از اين بيا شد ،بر ا ساس سيره بانك ،اين امر را به عنوا شرط عرفي و ارتكازي
مطرف كرد .با اين حال ،تصييريح و بيا اينكه بانك و مؤسييس ية مالي،تعهدي نسييبت به پرداخت وام ،ندارد ميتواند
راهكار اوليه و مناسبي براي از بين برد شبهه ربا باشد.
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عدم رعايت انصاف در تخصيص منابع قرضالحسنه بين نيازمندان واقعي
رهبر نظام ،اصل عدالت اجتماعي را يكي از اصول اصلي نظام اسالمي دانسته و ميفرمايند «اصل عدالت اجتماعي،
اجراي عدالت ،در نظر گرفتن حق تودههاي وسيييع مردم و پر كرد فاصييله طبقاتي ،يكي از اصييول اصييلي نظام

اسالمي است» (بيانات در سيزدهمين سالگرد رحلت امام خميني(ره).)0310/13/04 ،
در نظام مالي ا سالمي ،براي هر گروه از جامعه قالبهاي مختلفي از تأمين مالي در نظر گرفته شده ا ست و به
تبع ،هر قالب بايد مناسييب و متناسييب با آ گروه طراحي و اجرا گردد و مقوله انصيياف و عدالت نيز با توجه به گروه
مخاطب و قالب بررسييي ميشييود .مثالً ،براي پاسييخ گويي به آ دسييته از نيازمندا وجوه ،كه در بازپرداخت ناتوا
هستند ،قالبهايي مانند صدقه در نظر گرفته شده و يا براي نيازمندا به وجوه ،كه قادر به بازپرداخت هستند ،قالب
قرضالحسنه در نظر گرفته شده و براي افرادي كه در پي كسب سود هستند ،عقودي مانند مشاركت و مرابحه و...
در نظر گرفته شده است.
از سوي ديگر ،با تدبّر در آيات روايات قرضالحسنه روشن ميشود كه قرضالحسنه ،با توجه به اينكه يك عمل
كامالً خداپ سندانه و خيرخواهانه ا ست ،در واقع نوعي انفاق و صدقه به ح ساب آمده و حتي در برخي آيات مانند آيه
ضعَافًا كَثِيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْ ُسطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُو َ)،
 245سوره بقره (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَ َسنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَ ْ
با توجه به سييياق ،ميتواند يك نوع جهاد در راه خدا محسييوب شييود .فهم از آيات و روايات ،دليلي اسييت بر اينكه
قرضالحسنه براي رفع نياز نيازمندا ميباشد .برخي از ويژگيهاي قرضالحسنه در تفاسير ،به شرف ذيل است:
 بايد براي مصارف ضروري باشد (طبرسي ،0362 ،ج ،2ص .)711 در صورتي كه قرض گيرنده ،به صورت كلي از بازپرداخت ناتوا بود ،بايد قرض داده شده صدقه تلقي شود ويا به عنوا »زكات مال» محسوب شود (بيك محمدي ،0331 ،ص .)74
 قرضالحسنه بايد بدو منت بوده و اذيت به دنبال نداشته باشد (طبرسي ،0362 ،ج ،2ص .)711 قرض حسن بايد با عشق و ايثار پرداخت شود (قرائتي ،0364 ،ج ،0ص .)363 قرض حسن بايد با سرعت به متقاضي پرداخت شود (هما ).همانطور كه مشاهده مي شود ،برخي از اين ويژگيها در قرضالحسنه نوع اول وجود دارد ،ولي در قرضالحسنه
نوع دوم يا وجود ندارد و يا كمرنگ تر است .به عنوا نمونه ،قرض حسن بايد بدو منت بوده ،اذيت به دنبال نداشته
باشد .ميتوا گفت :اجبار سپرده گذار در سپرده امتيازي به داشتن سپرده براي مدت مشخص ،ميتواند در مقايسه با
قرضالحسنه نوع اول مصداق اذيت باشد و يا اين ويژگي ،كه قرضالحسنه بايد سريع پرداخت شود ،در اين ويژگي
نيز قرضالحسنه نوع دوم ،به علت سپرده گذاري به مدت مشخص اين زما را بيشتر ميكند.
هما طور كه بيا شد ،ماهيت سپرده امتيازي به اين صورت ا ست كه شخص بايد در ابتدا ،مبلغي را به عنوا
سپرده يا قرض در نزد بانك و يا صندوق قرضالحسنه بگذارد و سپس ،با توجه به مدل عملياتياي كه اجرايي ميشود،
تسييهيالتي را از بانك دريافت ميكند (يا با عنوا سييود سييپرده و يا با عنوا قرضالحسيينه و يا هر عنوا ديگر) .پس
چيزي كه مسلم و مشخص است ،اين است كه الزمه دريافت تسهيالت ،سپردهگذاري و يا قرض داد به بانك است.
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اين يعني شخص حتماً بايد از قبل ،منابع مالي داشته باشد .اين خود ،اولين معضل و مشكل پيشروي فقرا براي دريافت
تسهيالت است يعني فردي كه درخواست تسهيالت ميدهد ،در واقع نيازمند منبع مالي است حال ما با گذاشتن اين
شرط در مقابل شخص ،در واقع بسياري از فقرا و نيازمندا را از دريافت تسهيالت محروم ميكنيم.
عالوه بر اين ،مو ضوع ديگري كه در اين نوع از قرضالح سنه يعني سپرده امتيازي مطرف ا ست ،اين ا ست كه
پرداخت ت سهيالت از سوي بانك با توجه به ميزا مبلغ و تراكنش مالي ح ساب شخص و مدت زماني كه سپرده در
حساب قرار دارد ،پرداخت ميشود يعني هرچه ميزا سپرده و زما سپردهگذاري بيشتر باشد ،تسهيالت دريافتي بيشتر
بوده و يا در بازپرداخت آ (تعداد اق ساط و سود ت سهيالت) ،م شتري د ست بازتري دارد .اين هم موجب مي شود كه
افرادي كه منابع بيشتري دارند ،تسهيالت بيشتر و افرادي كه منابع كمتري دارند ،تسهيالت كمتري دريافت كنند.
در مجموع ،از مواردي كه بيا شييد ،ميتوا گفت :اين نوع سييپرده ،نهتنها به عدالت اجتماعي كمكي نميكند،
بلكه با در اختيار گذاشتن منابع قرضالحسنه براي ثروتمندترها ،ميتواند شكاف اقتصادي موجود را گستردهتر كند.
تضعيف قرضالحسنه نوع اول

سپرده امتيازي ،تحت عنوا « سپرده تعاوني» و «قرضالحسنه» نوع دوم نيز شناخته مي شود .در قرضالحسنه نوع
اول ،فردي كه منابع خود را در بانك ميگذارد ،تنها منفعتي كه نصيبش مي شود ،منفعت معنوي داد قرضالحسنه
اسيييت و هيچ گونه عايدي مادي ندارد .فرد منابعي را در اختيار بانك قرار ميدهد و بانك نيز اين منابع را در اختيار
متقاضيا قرضالحسنه قرار ميدهد .اما يكي از تفاوتهايي كه قرضالحسنه نوع دوم با قرضالحسنه نوع اول دارد،
اين ا ست كه در قرضالح سنه نوع دوم ،فرد در مقابل قرار داد منابع خود در اختيار بانك ،امتياز دريافت ت سهيالت
در زما نياز و اعالم درخواست را نيز دريافت ميكند .هما طور كه با ايجاد سپردههاي كوتاهمدت و بلندمدت ،ميزا
منابع حسييابهاي قرضالحسيينه كاهش يافت .اين نوع سييپرده (سييپرده امتيازي) نيز به دليل اينكه نسييبت به
قرضالح سنه نوع اول امتيازاتي دارد ،موجب هدايت منابع از قرضالح سنههاي نوع اول به سمت خودش ميگردد،
بهخ صوص كه سپردههاي امتيازي ،ماهيتي قرضالح سنه گونه دارد .در واقع مخاطبا اين نوع سپرده ،ق شري از
جامعه ميباشييند كه تمايلي به سييرمايه گذاري در سييپردههاي بلندمدت و كوتاهمدت ندارند و صييرفاً به سييمت
ح سابهاي قرضالح سنه ميروند ،از اين جهت كه ماهيت سپرده امتيازي ،نيز قرضالح سنه ميبا شد و منابعش در
را ستا امر خير و اعطاي تسهيالت قرضالح سنه صرف ميگردد و در واقع ،عالوه بر مزاياي قرضالح سنه نوع اول،
داراي مزيت دريافت تسييهيالت براي مشييتري و سييپردهگذار ميباشييد ،پس اين نوع سييپرده ،موجب تضييعيف
قرضالحسيينه نوع اول ميگردد .اين موضييوع خود موجب تضييعيف عدالت اجتماعي ،كه پيشييتر به آ پرداختيم
ميگردد زيرا در قرضالحسنه نوع اول ،فرد نيازمند شرط سپردهگذاري براي دريافت تسهيالت را ندارد .در حالي كه
در اين حالت نياز اسييت و در واقع قشيير نيازمند جامعه ،كه متقاضييي قرضالحسيينه نوع اول هسييتند ،با تضييعيف
قرضالحسنه نوع اول ،يك راه تأمين مالي براي اين قشر كمرنگ شده و آ را از دست ميدهند.
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عدم مقبوليت مدل وكالتي نزد بانكها
بانكها تمايل دارند كه سييپردههايي كه از سييوي سييپردهگذارا در اختيار آنا قرار ميگيرد ،از طريق عقودي مانند
قرض به تمليك بانك دربيايد تا بانك بتواند متنا سب با نياز و صالحديد خود ،اين مبالغ را م صرف كند .در حالي كه

در سپرده امتيازي در مدل وكالتي ،بانك به عنوا وكيل سپرده معين ميگردد .در اين حالت ،بانك يد اماني دارد و
سپرده در ملكيت او ني ست .در حالي كه بانكها ،عالقهمندند كه مالك سپردهها با شند ،تا اجازه هر نوع ت صرفي را
داشته باشند .اين امر موجب ميشود مدل وكالتي مقبوليت اجرايي نزد نظام بانكي نداشته باشد.
عدم تبيين مفاد قرارداد سپرده امتيازي براي مشتريان بانكي توسط متصديان شعب بانكي
يكي ديگر از نقدهايي كه در مورد سپرده امتيازي بيا ميشود ،اين است كه با فرض صحيح بود قرارداد مكتوب و
صرف نظر كرد از بح شرط ضمني و عرفي كه بيا شد ،كاركنا در بيا توضيحات شفاهي ،ويژگيهاي اين

نوع سپرده و قرارداد را طوري بيا ميكنند كه مشتري دريافت تسهيالت را امري قطعي دانسته و بانك را نسبت به
پرداخت تسهيالت متعهد ميداند .البته برخي در پاسخ به اين مسئله ،گفتهاند كه ميتوا كاركنا را آموزش داد .اما
نكتهاي كه در نظر گرفته نمي شود ،اين ا ست كه آموزش اين حجم از كاركنا  ،آ هم كاركنا صفي امري ب سيار
سخت و زما بر است.
احتمال افزايو وقوع بازي پانزي در نظام بانكي

يكي از خطرات فعاليتهاي نظام بانكي افتاد در گرداب بازي پانزي اسييت .در اين بازي ،بانك از گروه اول منابعي
را دريافت كرده و اين منابع را مطابق ميل خود مصييرف ميكند .در زما سييررسيييد سييپردهها ،بانك به دليل عدم
م صرف صحيح منابع و برنامهريزي در ست ،مجبور مي شود منابعي را از سپردهگذارا جديدي دريافت كند تا بتواند
پاسخگوي اصل و سود سپردهگذارا دسته اول باشد.
حال نوع قرارداد سپرده امتيازي ،به شكلي ا ست كه به دليل داد تعهد ضمني (ارتكازي) به سپردهگذارا  ،اگر
بانك مديريت خوبي بر منابع و مصارف خود نداشته باشد ،احتمال ورود اين نوع بانكها را به بازي پانزي بيشتر كرده
و بانكها را با اين خطر مواجه ميكند.
نتيجهگيري و پيشنهادات
سييپرده امتيازي ،كه از آ با نامهاي مختلفي همچو سييپرده تعاوني ،چرخشييي ،قرضالحسيينه نوع دوم و  ...ياد

مي شود ،از جمله راههاي تجهيز منابع بانكها ا ست .كه البته در قانو بانكداري ك شور ا سمي از آ به ميا نيامده
است و بانكها در مدلهاي مختلفي از آ استفاده ميكنند .مطالعات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه ،مدلهاي
مختلفي را براي عملياتي كرد آ ارائه كردهاند كه عبارتند از :مدلهاي قرض محور و وكالت محور ،كه خود به دو
دسته بر اساس قرضالحسنه و بر اساس سرمايهگذاري تقسيم ميشوند .اين سپردهها ،ماهيت يكساني دارند به اين
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صورت كه بر اساس مقدار و زما سپردهگذاري ،امتياز تسهيالتي نصيب مشتري ميگردد كه از طريق اين امتيازات،
ميتواند انواعي از تسهيالت را دريافت نمايد.
در اين مقاله ،اين سپردهها را برر سي گرديد و از منظر فقهي ،اقت صادي و بانكداري ا سالمي مورد ارزيابي قرار
گرفت .البته الزم به يادآوري اسييت كه در بخش مقاومتي نيز اظهارنظر قطعي صييورت نگرفته و صييرفاً به معايب و
مزايا آ از منظر بانكداري اسالمي ،در سه سطح بانك ،نظام پولي و اقتصاد كال پرداخته شده است:
 .0وجود شرط ضمني و شبهه ربا :اولين و مهمترين انتقادي كه به اين سپرده وارد ا ست ،بح وجود شرط در
اين سپرده ا ست كه منجر به ايجاد قرض به شرط قرض و ربا ميگردد .شرطي كه در اين نوع سپرده وجود دارد،
شييرط ضييمني عرفي و شييرط ارتكازي ميباشييد چرا كه عرف از اين نوع سييپرده ،اينگونه برداشييت ميكند كه در
صورت سپردهگذاري ،ت سهيالت دريافت ميكند .در واقع ،اين بردا شتي ا ست كه به ذهن عرف جامعه مير سد و
همين برداشت ذهني به معناي شرط محسوب ميشود و شبهه قرض به شرط قرض و ربا مطرف ميگردد.
 .2تضعيف انصاف در پرداخت تسهيالت به عامه مردم :اين سپرده ،با توجه به ميزا و مدت زما سپردهگذاري
به مشتري امتياز ميدهد و هرچه اين امتياز بيشتر باشد ،ميزا و مدت تسهيالت دريافتي بيشتر خواهد شد .از سويي،
شرط اعطاي اين تسهيالت قرضالحسنه ،سپردهگذاري پيش از دريافت است .اين يعني كسي كه منابع نداشته باشد
و يا كم دا شته با شد ،از دريافت ت سهيالت محروم ميگردد و يا ت سهيالت كمتري ن صيبش مي شود .پس دا شتن
منابع ،منجر به افزايش ميزا تسهيالت و ندا شتن منابع ،منجر به بد ست نياورد تسهيالت ميگردد .اين موضوع،
در حالي است كه در بح قرضالحسنه در دين مبين اسالم ،جامعه هدف قرضالحسنه قشر نيازمند جامعه است و
تاكيد شييريعت بر اين اسييت كه اين نوع قرض ،با كمترين سييختگيري و بدو منت در اختيار نيازمندا واقعي قرار
گيرد .به روشييني ميتوا در سييپرده امتيازي ،مشيياهده كرد كه موانعي مانند وجوب سييپردهگذاري مدتدار ،مانع
تخصيص اين قرض به نيازمندا حقيقي ميگردد كه اين امر تضعيف رعايت انصاف در پرداخت تسهيالت است.
 .3ت ضعيف قرضالح سنه نوع اول :اين نوع سپرده كه به سپرده قرضالح سنه نوع دوم معروف ا ست ،داراي يك
تفاوت با نوع اول است كه اين تفاوت موجب تغيير كاركرد آ نسبت به نوع اول شده است .تفاوت آ با قرضالحسنه
نوع اول ،در اين است كه عالوه بر منافع معنوي ،قرضالحسنه نوع دوم ،از منفعت مادي دريافت تسهيالت نيز برخوردار
است .اين يعني در يك مقايسه ساده نسبت به قرضالحسنه سنتي ،براي سپردهگذارا داراي مزيت بيشتري است كه
اين خود موجب كاهش تمايل مردم به سپرده قرضالحسنه نوع اول شده و موجب تضعيف آ ميگردد.
 .4عدم فهم دقيق ماهيت سپرده امتيازي ،توسط متصديا و مشتريا بانكي :در اغلب موارد ،توضيحات شفاهي
متصديا شعب بانك با متن قرارداد تطابق نداشته و موجب ايجاد اين تصور در مشتريا ميگردد كه بانك متعهد به
پرداخت ت سهيالت ،در قبال سپردهگذاري ا ست .اين م شكل با آموزش كاركنا نيز حل خواهد شد .اما آموزش اين
تعداد از كاركنا  ،عمالً بسيار پرهزينه و زما بر خواهد بود.
 .5تأثير سييپرده امتيازي بر بانك :اين سييپرده يك راه تجهيز منابع و كانالي براي جذب منابع اسييت ،اما هزينه
غيرمسييتقيم انتظار پرداخت تسييهيالت را نيز براي بانك ايجاد ميكند در كنار اينكه جذب منابع را تسييهيل كرده و
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مقاومت بانك را افزايش ميدهد .در بحرا هاي مالي به علت لزوم پرداخت تسيييهيالت ،ميتواند موجب كاهش
مقاومت بانك گردد .هزينه شييهرت نيز هزينه ديگري اسييت كه بر بانك تحميل ميشييود .همچنين ،به علت اينكه
سيييپرده قرضالحسييينه نوع اول و جاري را كاهش ميدهد و در واقع ،هزينه تجهيز را براي بانك افزايش ميدهد،
موجب كاهش مقاومت بانك ميگردد .از سوي ديگر ،اگر بانك برنامهريزي صحيحي براي مديريت صحيح منابع و
اعتبارات خود نداشييته باشييد ،احتمال اينكه بانك ناخواسييته وارد بازي پانزي گردد ،افزايش مييابد .در واقع سييپرده
امتيازي ،ميتواند يك مزيت و چهار خطر براي يك بانك داشته باشد.
 .7تأثير سپرده امتيازي بر نظام بانكي :مواردي كه در سطح بانك مطرف شد ،به صورت غيرم ستقيم بر نظام
بانكي نيز مؤثر است .اثرات مثبتي كه وجود سپرده امتيازي بر نظام بانكي دارد ،يكي افزايش ميزا جذب نقدينگي و
ديگري بهتر شد شرايط ثبات اين نظام ا ست .در مقابل ،اثرات منفي آ نيز شامل عدم كنترل بازار ثانويه و ايجاد
سفتهبازي و بازار سياه و ديگر اينكه فشار رواني تأمين منابع براي تسهيالت و حفظ شهرت موجب ورود شبكه بانكي
به بازي پانزي ميگردد.
 .6سپرده امتيازي و فضاي اقتصاد كال  ،با افزايش اعطاي تسهيالت قرضالحسنه ،نياز افراد نيازمند پاسخ داده
ميشود و موجب افزايش نقدينگي آنها ميگردد .همچنين ،گسترش نقدينگي در اقتصاد حقيقي ميتواند موجب تأثير
بر توليد و خدمات ميگردد .دو اثر منفي در اين سطح نيز دارد كه انجماد منابع مالي مردم در سپردهها توسط بانكها
و افزايش هزينه دريافت تسييهيالت ،براي متقاضييي مورد اول آ و كاهش عدالت دسييترسيييِ به خدمات مالي ،در
صورت عدم توانايي فرد در سپردهگذاري مورد دوم آ است.
سرانجام ،اينكه به نظر نگارندگا اين مقاله ،سپرده امتيازي هر چند مزايايي هم در درو خود دارد ،ولي به دليل وجود
نقدهاي فوق ،هم از لحاظ شرعي (در مدل قرضمحور) و هم از لحاظ اقت صادي (در همه مدلها) داراي م شكل ا ست و
براي نظام بانكداري معضييالتي را در بلندمدت ايجاد خواهد كرد .در نهايت ،پيشيينهاد ميگردد مدل سييپرده امتيازي به اين
شييكل اسييتفاده نگردد و بانكها با كار كرد در حوزههاي فرهنگي ،سييعي بر تقويت فرهنگ قرضالحسيينه نموده و
قرضالحسنه نوع اول را استحكام ببخشند .همچنين ،اين نوع امتيازات را در ساير حسابها از جمله سپرده سرمايهگذاري،
به شكل داشتن اولويت در دريافت تسهيالت براي سپردهگذارا در عوض پرداخت سود سپرده به كار بگيرند.
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