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 چكيده

شبكه بانكقرض ياز انواع الگوها يكي سنه كه در  شور و خارج از آ  اجرا م يالح ست. اين يك سپرده امتيازي ا گردد، 

اند، نسل جديدي )نسل دوم( از هاي ديگري از جمله سپرده چرخشي، آبشاري، و تعاوني نيز بر آ  نهادهسپرده كه نام

ست. اين تحقيققرض سپرده صيفي و تحليل فقهي الحسنه ا ست، در پي يافتن ج-كه داراي روش تو صادي ا واب اقت

هاي قرض محور و وكالت محور( با فقه اماميه، هاي متنوع عملياتي اين سييپرده )مدلاين سييوال اسييت كه آيا مدل

ز طريق مالت، ااصول شريعت و قواعد اقتصادي مطابقت دارد؟ در اين ميا  عالوه بر استفاده از نظريات اساتيد فقه معا

دهد كه استفتاء از مراجع تقليد معظم، سعي شد بر درجه اتقا  فقهي تحقيق حاضر افزوده شود. نتايج حاصل نشا  مي

نوع عملكرد نظام بانكي در سييپرده امتيازي داراي مشييكالتي از قبيل وجود شييبهه ربا در مدل قرضييي، عدم رعايت 

ع اول، فهم الحسنه نوها، تضعيف قرضوليت مدل وكالتي نزد بانكانصاف در تخصيص منابع قرض الحسنه، عدم مقب

ها، غلط مشييتريا  و افزايش احتمال وقوع بازي پانزي اسييت. همچنين در مبحثي مجزا، تأثيرات اين سييپرده بر بانك

ست. در نهايت به نظر مي سي گرديده ا صاد برر ضاي كال  اقت ست نظام بانكي از رونظام بانكي و ف سد بهتر ا  شر

 الحسنه استفاده نكند.سپرده امتيازي براي جذب و تخصيص منابع قرض

 ي، قرض به شرط قرضقرض يرباي، شبكه بانكي، ازيامت يهاسپرده ،الحسنهقرض ها:كليدواژه

   JEL: .G21, G32, E58 بنديطبقه

Ma‘rifat-e Eghtesād-e Islāmī _____________________ Vol. 11, No. 2, Spring & Summer 2020   



143    ،1133، بهار و تابستان 44اپي سال يازدهم، شماره دوم، پي 

 مقدمه

تناسب با م در عمل كهايگونهبه ،است سابقه مسبوق به ،نظام مالي اقتصادي كشورما الحسنه در قرض يهاتيفعال

سه يانواعنيازهاي زما ،  سنهقرض التياز ت شكل ،الح سط ت زين يمختلف يهاو طرف شده گوناگو  ارائه يهابه  و

ص اي ،دولت سهبراي  يبخش خصو ست يي گرديدهاجرا ازمنديالحسنه به افراد نقرض التيارائه ت سب،يديشه) ا   ن

سنهقرضي هاتيفعال. (0333 ست ،الح صور ا ست كه افرادي يا  ،الگوي اول :در دو الگوي كلي مت صورت ا بدين 

 ،رت نيازكنند. فرد در صوبه افراد متقاضي تسهيالت اعطا مي الحسنهقرضمنابعي را تجميع كرده و به عنوا   ،دولت

در قالب  راًياخكه م، كند. در الگوي دودريافت مي الحسييينهقرضبه افراد داراي مازاد منابع مراجعه كرده و از آنا  

تحت  مؤسييسيياتو  هابانكدر مورد آ  مطالعاتي انجام شييده و در برخي از  ،الحسيينه خانگيهاي قرضصييندوق

تسييهيالت براي پرداخت تسييهيالت به  ،ي عملياتي مختلف در حال اجرا اسييت، از منابع خود متقاضيييا هامدل

 نوع دوم معروف است.  الحسنهقرضتعاوني و  كه به سپرده امتيازي، سپردهشود مي متقاضيا  استفاده

سپرده ضرگذارهيسرماي مختلفي مبتني بر قرض و وكالت در هامدلكه  ،اين نوع   داراي ،ي دارد و در حال حا

 توا  حتي شبهه ربوي بود  را بر آ  وارد دانست. اشكاالت فقهي و اقتصادي است، تا حدي كه مي

تغيرهاي آ  بر بانك، و برخي م تأثيربررسي اين سپرده از منظر اقتصادي و  شود تا ضمندر اين تحقيق، تالش مي

 از: ندعبارتاساسي اين تحقيق  سؤاالتاقتصاد كال ، اشكاالت فقهي و ساير انتقادات خبرگا  را بيا  كنيم. 

 آيا اين نوع سپرده از نظر شرعي صحيح است؟ -

 ( چيست؟هابانكي اجرايي فعلي در هامدل) اشكاالت اقتصادي اين سپرده درنظر و عمل -

 اين سپرده بر بانك، بازار پول و اقتصاد كال  چيست؟ تأثير -

 پردازد.فوق مي سؤاالتبه بررسي  ،اقتصادي-مقاله به روش توصيفي و تحليل فقهي

 نه پژوهويشيپ

سنه قرض، در كتاب (0361) نياهادوي صادي آثار والح  ه وپرداختالحسيينه ضبه تبيين مفهوم تعاو  در قر آن اقت

نوا  يك تعاوني ع كه سييطح درآمد يكسييا  دارند، به ييهادر ميا  گروهتواند مي الحسيينهكه قرض دهدينشييا  م

 ياندازهاپس يآوردر جمعتواند مي ،كوچك الحسنه در سطحقرض يهاايجاد صندوق رو،ازاين .انداز مطرف باشدپس

 خرد مفيد باشد. 

 الگوي مبتني و ايرا  درالحسنه قرض يهاصندوق ساختار»اي با عنوا  در مقاله ،(0331) و همكارا  يوقضا

ستفاده از اين تجربه يهاهيبه بررسي الگوي اتحاد «ي اعتباريهاهياتحاد بر  ،اعتباري در كشورهاي توسعه يافته و ا

 دهدياين تحقيق نشا  م يهاتهافي. دنپردازيامتيازي در كشور م الحسنه تعاونيقرض يهاساماندهي صندوق براي

 دارد.  يازيالحسنه امتقرض يهااستفاده در ساماندهي صندوقبراي ظرفيت بااليي  ،اعتباري يهاهيكه الگوي اتحاد

مي در شييرايط تور ،تعاوني( تعديل يافته) به ارائه الگوي يك صييندوق چرخشيييكند مي ( تالش0333) مؤتمني

به بررسييي  ،«يطرف يك صييندوق چرخشييي تعديل يافته در شييرايط تورم»نوا  با ع ،در مقاله خودوي بپردازد. 
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سالمي پرداخته و اظهار م يهاصندوق كه  دارديچرخشي به عنوا  يك ابزار مالي بدو  ربا در جها  و كشورهاي ا

حقيق ن تاي يهاافتهي. شوديبيش از خدمات بانكي در مناطق فقير مسلما  نشين استفاده م ،چرخشي يهاصندوق
شا  م شور دهدين صاد ك شي كاهش شود موجب مي ،كه وجود تورم باال در اقت صندوق چرخ ضاي  رفاه نيمي از اع

شي تعديل يافته توا يم ،يابد. با اين حال صندوق چرخ سبت به طراحي يك  سبت ،ن شرايط تورمي منا  ،دارد كه با 

تفاع را در بين اعضاي صندوق كاهش دهد. او همچنين اين الگو شدت نابرابري ان روديانتظار م ،همچنين .اقدام نمود
صندوق ست يهابه نقش تورم در عملكرد  ود شموجب ميتورم باالي موجود در ايرا ،  :چرخشي پرداخته و معتقد ا

 نيمي از اعضاي صندوق منتفع و نيمي ديگر متضرر شوند. 

سل عنوا  به( امتيازي) تعاوني سپرده»، در مقالة (0336) موسويا و  ميثمي  ،«الحسنهقرض يهاتيفعال دوم ن
ن معني كه   به ايكنديامتيازي اشاره م يهابه سپرده ،الحسنهقرض يهاتجهيز منابع براي بانك يهاوهيدر تبيين ش

سنه مقرض يهابانك  از، اندازپس و جاري يهاسپرده مانند پذيري سپرده متعارف يهاروش كنار در تواننديالح

 . كنند استفاده منابع تجهيز يهاروش از يكي عنوا  به نيز متيازيي اهاسپرده

 اتي آنيهاي عملازي و مدليسپرده امت
هاي تجهيز در بانكداري اسيت كه پيش از ورود به عرصيه بانكداري، در ها و از روشسيپرده امتيازي، يكي از انواع سيپرده

صندوق ستفاده قرارسطح كوچكتر در  سپردهمي هاي خانوادگي، مورد ا صلي اين  ست. ماهيت ا ست كگرفته ا ه ها، اين ا

سه كي اريرا در اخت يمبالغ ،ماهانه( اي ي)مثالً هفتگ يجيصورت تدر تا بهكنند مي وافقتعدادي از افراد، با يكديگر ت س  مؤ
س مبلغ و با درنظرگرفتن- شدهي آور معجبا مجموع منابع  ،صندوق نيقرار دهند تا ا ريپذ سپرده به  -يذارگ پردهو مدت 
سه ياعطا ضا يتمام كهي نحو به ،به آنها بپردازد التيت ضوي اع ساس منطق از پ جيبه تدر ،صندوق ع   نييتع شيو بر ا

 (.00، ص 2107)كليفورد،  صندوق استفاده كنند التيبتوانند از منابع و تسه ،(ينوبت ايماهانه  يكش )مثالً قرعه شده

 شود:بيا  مياجمال في ارائه شده است كه در زير به مختلهاي مدل ،براي اين نوع سپرده

 مدل قرض محور. 1

ه و دريافت كردالحسنه قرض منابعي را تحت عنوا  سپرده ،اي از مشتريا از عدهسو در اين مدل، نهاد مالي از يك 

سوي ديگر شتريا  ،از  سنه قرض آ  را به گروه ديگري از م ت كه در دريافكند. در اين مدل، عقدي پرداخت ميالح
سته مي سهيالت ب شد. در قرارداد قرض اوليهشود، عقد قرض ميسپرده و پرداخت ت شرطي  ،با -هيچ نوع تعهد يا 

ت كه در عمل رويه بانك آ  اس ،شود. با اين حالنميبيا  متقابل الحسنه قرض مبني بر پرداخت -صريح يا ضمني

شكر  -مبلغي به عنوا  امتياز  سنه قرض سپرده گذارا به  –جهت تقدير و ت سويا ، مو  ميثمي) پرداخت كندالح و
 و مزدكارش باشد. ها كه بايد به اندازه هزينهكند مي نهاد مالي از مشتريا  كارمزد دريافت ،در اين مدل. (0336

 الحسنهمدل وكالت محور جهت اعطا قرض. 4

 به متقاضييييا  تسيييهيالت، ،ه وكالت از آنا دهند تا بمشيييتريا ، نهاد مالي را وكيل خود قرار مي ،در اين مدل

لبكار( ط) بدهكار( و قرض دهنده) رابطه قرض گيرنده ،پرداخت كند. رابطه بين مشيتريا  و نهاد ماليالحسينه قرض
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كه كنند يم گيرد و شرطو براي مشتري امتياز دريافت وام در نظر ميباشد مي بلكه نهاد مالي وكيل مشتري ،نيست

نهاد مالي  .الوكاله دريافت كنداعطا كند و حقالحسنه قرض نهاد مالي به اوالحسنه، قرض شتري بهدر صورت نياز م
ست ح ،حق الوكاله دريافت كند كه تعيين ميزا  آ تواند ، ميدر اين مدل ست و نياز ني تما با توجه به توافق طرفين ا

 به اندازه هزينه و مزدكار باشد. 

 گذاريهيمدل وكالت محور جهت سرما. 1

سپرده گذارا كند مي مشتري نهاد مالي را وكيل خود ،در اين مدل ساير مشتريا  و  در  ،تا با مشاركت خود بانك و 

ضمن عقد وكالت هاي پروژه سرمايه گذاري كند و در  شرط ميبراي مختلف  شاركت  صورت نياز كندم به  ،كه در 

سهيالت سنه، قرض ت سرمايه گذاري، از در آينده بتواند به جاي دريافت الح صل از  سود حا سهم  شي از  كل يا بخ

بر اسيياس توافق طرفين و بر مبناي قوانين و مقررات بانك در اعطاي تسييهيالت  ،بانكالحسيينه قرض تسييهيالت

 .(211، ص0336زاده، قمريكند )امتيازي استفاده 

 اقتصادي كشور-ازي بر اجزاء نظام بانكييسپرده امت تأثير

غير  ها و مؤسسات مالي و اعتباري. سطح اول، بانكگيريممي سه سطح درنظر ،ت سپرده امتيازياتأثيربراي بررسي 

مربوط به بخش درو   ،بانكي، سطح دوم، نظام بانكداري و سطح سوم، سطح كال  اقتصادي است. دو سطح اول

 ناظر به بخش برو  بانكي است.  ،نظام بانكي و سطح سوم

 هاازي و مقاومت بانكيسپرده امت

شييود، اما جذب منابع از طريق اين كانال، ها محسييوب ميهاي جذب منابع توسييط بانكسييپرده امتيازي، يكي از كانال

ها داراي هزينه غيرمسييتقيم به دليل وجود انتظار براي پرداخت تسييهيالت اسييت و در واقع، هزينه تجهيز را براي بانك

گذارا ، در عين ايجاد سهولت بيشتر در جذب منابع با يالت به سپردهافزايش خواهد داد. وجود انتظار براي پرداخت تسه

ها كمك انكسييازي و ثبات بتواند به مقاومها كه خود ميتر توسييط بانكتر و با ثباتكيفيت باالتر  يعني منابع حجيم

ي مالي داخلي قرار هاها را در معرض تشييديد بحرا تواند بانككند. اما به علت لزوم ضييمني، پرداخت تسييهيالت، مي

تواند همانند ها، ميدهد. به عبارت ديگر، سييپرده امتيازي در زما  رخداد، تالطم در درآمدها و دورا  ضييرر دهي بانك

كه بتوانند  كندها كمك ميها، به بانكسو، انتظار پرداخت تسهيالت در اين سپردهيك شمشير دولبه عمل كند. از يك

سهولت شرايط بحراني، با  سانات درآمدي مقطعي  در  شكالت مالي و نو شتري منابع مالي جديد را جذب كند و از م بي

خود به سييالمت عبور كند. اما وجود انتظارات و تعهدات )صييريح يا ضييمني( گسييترده و سيينگين موجود، براي پرداخت 

سپرده سهيالت به  شين، ميت سخگويي به تواند تالش بانكهاي امتيازي پرحجم پي لي، ناكام كل تعهدات قبها را در پا

ها(، در معرض ريسك ورشكستگي رغم ادا كرد  بسياري از انتظارات مشتريا  )و نه همه آ ها را عليگذاشته و بانك

  ييواناعدم ت رامو يپ ا يرا در همه مشتر يتواند ترسيم ا ،ياز مشتر يبه تعداد كم يحت ،وام يعدم اعطا رايزقرار دهد  
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منابع  د يكش رو يب يبرا شا يهمه ا ا يرا در م يشده و متعاقب آ ، موجموجب  التيداخت تسهبانك به پر ليتما اي

سپرده  دينما جاديها، اخود از بانك ساب  ستن ح سپردهچرا كه موج ب سط  ل ترين علگذارا ، يكي از مهمهاي فوق تو

بانك مدهاي  به دورا  ركود در قتالطم در درآ يا وقوع ها )در كنار داليلي چو  ورود  الب ادوار كال  اقتصيييادي و 

هاي اقتصادي كال  و...( است. از سوي ديگر، اين سپرده موجب ايجاد يك شهرت در انتظار پرداخت تسهيالت بحرا 

دهي رود  چرا كه اين شهرت، در اثر تسهيالتگردد. اين بدا  معنا است كه هزينه غيررسمي شهرت بانك باال ميمي

شد.  دار خواهدحض اينكه بانك به هر دليلي، دست از پرداخت تسهيالت بردارد، اين شهرت خدشهشود و به مايجاد مي

ها ها است. با افزايش ميزا  اين سپرده، به مرور زما ، شاهد كاهش در ساير سپردهاثر ديگر اين سپرده، بر ساير سپرده

هاي فاقد هزينه خود را از دسييت د بانك سييپردهگردنوع اول و جاري( خواهيم بود. اين اتفاق موجب مي الحسيينهقرض)

آورد كه بايد براي آ ، هزينه غيرمستقيمي را پرداخت كند. بالطبع اين روند موجب كاهش اي به دست ميداده و سپرده

 ها خواهد گرديد. مقاومت بانك

 ازيينظام بانكداري اسالمي و سپرده امت

سطح دوم ست.  تحقق پويايي و ثبات نظام پولي و ،در  شور، مدنظر ا شن بانكي ك ستگي هر يكرو شك ست ور از  ا

 ،موجبات ايجاد تالطم در نظام پولي را فراهم آورد. به عبارت ديگرتواند مي هاي بزرگبانكبه خصيييوص  ،هابانك

سطح دوم پيوند مي سطح اول را به  ستمي در نظام پولي،  سي سك  يرامو  كليه نكاتي كه پ ،در نتيجه .زندوجود ري

 ،اين طريق ازتواند مي هاي كشور در بخش باال مطرف شد،تك بانكسازي تكسپرده امتيازي بر ثبات و مقاوم رتأثي

سطح دوم نيز به ستقيم بر  ست. انتظار تأثيرطور غيرم سپرده افزايش ميزا  جذب نقدينگي ا شد. اولين اثر اين  گذار با

ذب ج ،تر افراد در نظام بانكي شييده و در نهايتگذاري بيشييسييپردهموجب  ،دريافت تسييهيالت از سييوي مشييتريا 

 ساير بازارهاي مالي و غيرمالي بيشتر خواهد گرديد.  ،نقدينگي توسط نظام بانكي و نظام پولي در مقابل

 هاي امتيازي، موجب گسييترش واسييت. افزايش ميزا  سييپرده الحسيينهقرضاثر ديگر، مربوط به تقويت بانكداري 

گردد. اما از سوي ديگر، تأثيرات منفي هم براي اين سپرده قابل تصور است. از يك سو، يم الحسنهقرضتقويت نظام 

ده قوت بازي براي امتياز دريافت تسهيالت اين سپردر صورت عدم توانايي در كنترل بازار ثانويه اين سپرده، بح  سفته

صورگرفته و مي سپرده  شكل تواند مجموعه معامالت غيرواقعي زيادي بر روي اين  سياه  ت گيرد. در واقع، يك بازار 

شه بر بانك وارد مي شار رواني همي سهيالت، يك ف سوي ديگر، به دليل انتظار پرداخت ت يد در يك شود كه باگيرد. از 

حراني، براي ها حتي در شرايط بشود بانكروند از پيش تعيين شده، پيوسته تسهيالتي را اعطا كند. اين فشار موجب مي

اعتبارِ خود از هر طريقي سعي در تأمين منابع براي اعطاي تسهيالت كنند. براي مثال، سعي در دريافت  حفظ شهرت و

د هاي قبلي پاسخ گويند. در صورت ادامه اين رونهاي جديد كرده تا بتوانند به انتظار پرداخت وام مربوط به سپردهسپرده

ابد. بازي ينك ناخواسييته، وارد بازي پانزي گردد، افزايش ميو عدم مديريت صييحيح منابع و اعتبارات، احتمال اينكه با

تواند بر كل نظام بانكي اثرگذار باشييد و ريسييك دومينويي )سيييسييتميك( بحرا  را در اين نظام باال ببرد. پانزي، مي

 مثبت و هم تأثيرات منفي احتمالي بر نظام پولي خواهد داشت.  اتتأثيربنابراين، سپرده امتيازي هم 
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 ازي و فضاي كالن اقتصاديهاي امتهسپرد

يني نظام بانكي آفرسطح سوم، مربوط به سطح كال  اقتصاد است. تأثير بانكداري در اقتصاد مقاومتي، عبارت است از: نقش

دو نقش را  توا در تحقق كامل اقتصاد مقاومتي، در همه ابعاد مالي و حقيقي اقتصاد كشور. در خصوص سپرده امتيازي، مي

ياز بسياري تواند به نافزايش خواهد يافت. اين افزايش، مي الحسنهقرضگرديد: از يك سو، ميزا  اعطاي تسهيالت  متصور

رش تواند به گسيتاز افراد نيازمند واقعي پاسيخ دهد و موجب افزايش سيرمايه در گردش آنا  گردد. اين افزايش دارايي، مي

هاي توليدي تواند با يك بازه تأخير زماني تأثيراتي را بر شركتين اتفاق، ميپول در اقتصاد حقيقي كمك كند. ا انتقال و نقل

ا و هو خدماتي داشييته باشييد و موجبات رشييد توليد كاال و خدمات آنا  را فراهم كند. از اين جهت، كه بسييياري از شييركت

مات كنند، تا هم بتوانند از خدميهاي سييپرده امتيازي منتقل هاي اقتصييادي، بخشييي از منابع مالي خود را به حسيياببنگاه

الحسنه بانكي استفاده كنند و هم براي پاسخگويي به نيازهايي چو  تامين سرمايه، تامين نقدينگي و... از تسهيالت قرض

ستفاده كنند. اين روند در شرايط فعلي اقتصادي كشور، كه بنگاه  با بخشي از هاي توليدي و خدماتي معموالًشبكه بانكي ا

سمي خود فعاليت مي ظرفيت سپرده اماي براي رونق اقتصاد حقيقي تواند جرقهكنند، خود ميا سوي ديگر،  تيازي گردد. از 

ذاري در بانك گالحسنه نوع اول، متقاضي اجباري بر سپردهافزايد. بدين صورت كه در قرضبر هزينه دريافت تسهيالت مي

كسب  گذاري كند. در واقع، متقاضي برايقاضي بايد در بانك مبلغي را سپردهنداشت، اما در سپرده امتيازي )يا نوع دوم(، مت

امتياز اين سپرده، مجبور است سرمايه خود را براي مدتي به شكل غيرمستقيم در بانك منجمد كند. اين امر، در واقع هزينه 

اشته باشد. اگر گذاري را دايي سپردهدهد. البته در صورتي كه متقاضي تواندريافت تسهيالت را براي متقاضيا  افزايش مي

شود كه اين خود ميزا  عدالت در دسترسي به خدمات گذاري كند، از دريافت اين نوع تسهيالت، منع ميفرد نتواند سپرده

 دهد. مالي را كاهش مي

سوم، اولويت د ،به عالوه سطح  سالمي، اولويت اول با  سطوف تحقق بانكداري ا شت پيرامو   م با وبايد توجه دا

ست.  سطح اول در اولويت آخر ا سطوف فوق،  رو، بهازاينسطح دوم و  ق تمركز بر تحقبايد هنگام تناقض در تحقق 

سالمت،  ست به جهت حفظ  ست. در مواردي حتي ممكن ا سطحي از بانكداري قرار گيرد كه داراي اولويت باالتر ا

سازي اقتصاد كشور در سطح كال ، اجازه دهيم برخي ثبات و افزايش كارايي نظام مالي و پولي كشور و حتي مقاوم

ده و ناكارا از نظام بانكي كشور، در يك فرآيند تدريجي، قانوني و مديريت شده، ورشكسته ها و يا مؤسسات زيا بانك

 اعالم شده، تسويه و حذف شوند. 

 يازيسپرده امت يهامدل يو اقتصاد يفقه يهاچالو يبررس

 هه ربا(شب) قرض به شرط قرض. 1

هه وجود شب ،يكي از اشكاالت جدي موجود در سپرده امتيازي، وجود بح  قرض به شرط قرض است كه نتيجه آ 

اين  ،اند كه از آ  جملهشرايطي را معين كرده ،دهيها براي تسهيالتربا در اين سپرده است. امروزه بسياري از بانك

را دارد، بايد براي مدت زماني در بانك سپرده گذاري كند.  است كه اگر فردي درخواست دريافت تسهيالت از بانك

ه متقاضي تسهيالت بايد حداقل س ،الحسنه كشور عنوا  شده استهاي قرضسايت يكي از بانكمثال در وببراي 



  111... / رضا كريمي وردنجاني و ...   اقتصادي سپرده امتيازي-هاي فقهيشناسايي و ارزيابي چالومقالة پژوهشي: 

سپرده ساب خود ،و پس از آ كند گذاري ماه در اين بانك  سبه اعتبار ح سهيالت دريافتتواند ، ميبا محا  از بانك ت

 گذاري در بانك منوط كرده است. بانك پرداخت تسهيالت را به سپرده ،. به عبارت ديگرندك

سؤال فقهي از مراجع تقليد شده در قالب يك  ستف ،براي اطمينا  از نتيجه بح  مطرف  سئله ا تاء در مورد اين م

 گرديد كه پاسخ اين بزرگا  به شرف ذيل است. 

 يگذاردهسپر ط،يشرا نياز ا يكياند. را مقرر نموده يطيشرا الت،يتسه ايرداخت وام پ يها برااز بانك يامروزه برخسوال: 

شديم ض ني. به ابا سه يمعنا كه متقا سپرده يمبلغ ديابتدا با الت،يت در بانك بماند و  يوجوه و يو مدتكند  يگذارنزد بانك 

 دارد؟ يعمل چه حكم ني. اپردازديم التيوجوه سپرده گذار به او تسه زا شيمشخص، بانك ب ياز گذشت مدتپس 

 : حكم فقهي قرض به شرط قرض1جدول 

 پاسخ دريافتي مراجع تقليد

 اياهلل خامنهآيت

گذارى به صورت قرض به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشكال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به اين اگر سپرده

صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى به اين شرط كه  ؛صورت قرض بمانده عنوان باشد كه آن پول براى مدّتى نزد صندوق ب

صندوق گذاشته باشد، اين را در قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبالً مبلغى دراختيار او 

 باشد. يح مىصحاصل قرض نسبت به هر دو طرف شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى 

 . ستين زيقرض به شرط قرض جا: 343254شماره  اهلل سيستانيآيت

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

 اهلل علوي گرگانيآيت
ر قالب عقود د التياگر تسه يول ،ستين زيالحسنه باشد شرط گذاشتن سپرده جادر قالب قرض يپرداخت التياگر تسه

 اشكال ندارد.  ،بود بردارد ليمضاربه و وكالت باشد و بتواند سپرده خود را هر زمان كه ما ايهمانند مشاركت و  گريد

 اهلل مكارم شيرازيآيت
احبان صهر گاه شرط مذكور براي اعطاي تسهيالت بيشتر به ساير متقاضيان وام باشد، نه :  3315535551شماره 

 صندوق، اشكالي ندارد. 

 اهلل صافيآيت
ولي اگر وام بعدي قرض باشد و  ،: چنانچه وام بعدي وام تسهيالت بوده و قرض نباشد مانعي ندارد115630شماره 

 يكي از شرايط قرض بعدي اين سپرده گذاري باشد، قرض مذكور ربوي و حرام است. 

 ندارد.  يقرض به شرط قرض( مانع) وام افتيجهت دري ده گذارسپر: 131613شماره  اهلل صانعيآيت

 شبهه شرط ضمني عرفي و شرط ارتكازي. 4

تعهدي است كه در ضمن عقد ديگري قرار گرفته است. مفاد  ،است و در اصطالف« عهد و التزام»به معناي « شرط»

صراحت در متن عقد ذكر ،شرط شرط  .شودينمو يا شود مي يا به  ضمني»دومي را  و« صريح»اولي را  « شرط 

ولي به دلييييل بنييياي طيييرفين بييير شرطي كه پيشتر  ،شودنميبيا  شرط ضمني آ  است كه در متن عقد گويند. 

يد مي ،اندتوافق كرده اراي شرط ضمني نيز د ،باشد. بر اين اساسيا عرف يا ارتكاز و يا حكم قانو ، داخل در مفاد عق

شرط . 4شرط ضيييمني ارتكيييازي  . 3متعارف(  ) شرط ضمني عرفي. 2ايي  شرط ضمني بن. 0: باشداقسام ذيل مي

 .(0331كيا، اسماعيلي و توكلي) ضمني قانوني
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ست كه پيش از عقد ذكر ،شرط بنائي صريح آنها  ولي در متن عقد برشود، مي شرطي ا ته عقد با الب .شودينمت

( و شييرط عرفي نيز شييرطي اسييت كه هرگز ذكر 0366سيييمايي صييراف، شييود )مي منعقدآنها  التفات و اعتماد به

 از اوضاع و احوال قرارداد و يا از عرف و عادت رايج وجودشا  كشفاما ، نه پيش از عقد و نه در متن عقد، شودينم

سماعيلي و توكليشود )مي ضمني قانوني .(0331كيا، ا ست كه به حكم قانو  وارد قرارداد گرديده  ،شرط  شرطي ا

ست و وظايفي ر شرطمي ا بر عهده طرفين قراردادا شرطي  ،گذارد. اين  ست در واقع قانونمند كرد  هما   ممكن ا

باشييد كه در اراده عمومي و نوعي عرف وجود داشييته اسييت و يا تحميل اراده قانو  گذار باشييد كه از مالحظه نظم 

 ،ادهاي كارگري ميا  كارگر و كارفرمامانند قرارد .نه اراده متعاقدين ،مصالح ديگر ناشي شده استاي يا پاره ،عمومي

ست شد  كه تابع قانو  كار ا شده با صريح ن ضمن عقد بدا  ت كارفرما ملزم به پرداخت حق بيمه  مثالً .هر چند در 

شرطي است كه در اذها  طرفين قرارداد رسوخ و نفوذ پيدا كرده باشد و منشاء آ  براي  ،شرط ارتكازى. كارگر است

 زمه عقدالاي اما به گونه  توجه فعلي نداشيته باشيند ،رچند طرفين قرارداد نسيبت به آ ه  طرفين مشيخص نباشيد

چرا كه در عالم ثبوت و واقع قصيد مشيترک   داننداز شيروط ضيمن عقد مي آ  را حقيقتاً ،و برخي از فقهاباشيد مي

وط اند كه آ  دسييته از شييرگفته  ،در رابطه با مفهوم شييرط ارتكازي ،برخي ديگر طرفين به آ  تعلق گرفته اسييت.

شده شد. به عنوا  مثال ،ضمني هستد كه در قرارداد تصريح ن سبت به آ  محرز با در  ،ولي قصد مشترک طرفين ن

به گونه مطلق  ،ي معوض، عوضين بايد سالم و عاري از عيب باشد. حال اگر قرارداديقراردادهانظر عرف، حداقل در 

 اسيتنباط ،م بود  يا معيوب بود  كاال گفتگويي نكنند، به داللت التزاميراجع به سيال ،تشيكيل گردد و صياحبا  آ 

شد وگرنه خيار عيبشود مي سالم با ضرر به وجود مي ،كه كاال بايد  شخص مت ليل طرفين به د ،در واقع .آيدبراي 

 توا يم ،شد (. از مواردي كه گفته0366سيمايي صراف، ) اندكردهاعتماد بر ارتكاز عرفي خود نسبت به آ  سكوت 

هر دليلي  ،بلكه يكي از اقسام آ  است. بنابراين ،نتيجه گرفت كه شرط ضمني، هويتي جدا از شرط ضمن عقد ندارد

 . سازديمكه بر اعتبار شرط ضمن عقد داللت كند، شرط ضمني را هم معتبر 

به  ،ا  تا حدي مشابه دانستكرد كه شرط ارتكازي و شرط عرفي را شايد بتويادآوري در اينجا بايد اين نكته را 

ضاً سته نوعيه طوري كه بع صيه) شرط ارتكازي را به دو د شخ شخص، مثال ) عام و در ذهن عموم( و  بين افراد م

 يعني شييرط ارتكازي نوعيه را ميتوا  ،دسييته اول آ  كنند.مي بنديطرفين يك قرارداد يا يك گروه خاص( تقسيييم

به نوعي شرطي ضمني است كه  ،شرط ارتكازي :توا  گفتاوت اين دو مياما در مورد تف ،هما  شرط عرفي دانست

 باشد.اما شرط عرفي، شرط ضمني است كه منشاء آ  عرف مي .بديهي بوده و منشاء عقاليي دارد

 هابانكو  مؤسساتبه مرور روند برخي از  ،به مواردي كه در مورد شرط ضمني عرفي بيا  كرديم با توجهحال 

. مشتري طبق ماهيت سپرده امتيازي، منابعي را در ميپردازيميعني سپرده امتيازي  ،نوع دوم الحسنهقرضدر اعطاي 

شته و بعد ي كه به اين . نقدكنديمي امتياز دريافت تسهيالت كسب گذارسپردهمتناسب با زما  و مقدار  ،بانك گذا

 دهديمعني مشتري پولش را به بانك قرض ي  افتديماين است كه قرض به شرط قرض اتفاق شود، مي فرآيند وارد

شتري  ،و بانك نيز در ازا اين قرض سهيالت به م شتري-متعهد به اعطاي ت صورت اعالم نياز م اما  .گردديم -در 



  110... / رضا كريمي وردنجاني و ...   اقتصادي سپرده امتيازي-هاي فقهيشناسايي و ارزيابي چالومقالة پژوهشي: 

و در متن قرارداد هم هيچ چيزي مبني  كندينماين است كه بانك خود را متعهد شود مي پاسخي كه در اين نقد داده

ست وجود نداردبر اينكه بانك متع سهيالت ا سابو اين نوع  هابانك گونهنيااما در  ،هد به اعطاي ت ش ،هاح ت بردا

هيالت تستواند ، مياين است كه مشتري با گذاشتن سپرده ،ارتكاز عرفي() مشتري و چيزي كه در عرف وجود دارد

 حوالا و اوضيياعاز  ،عريف گفته شييدكه در ت طورهما وقتي اين برداشييت عرفي وجود دارد و  ،بنابراين .دريافت كند

شتاين كامالًقرارداد و عرف و عادت رايج  شتريشود مي گونه بردا سپرده م سهيالت ،كه بانك در قبال   به وي ت

در اين حالت نيز حتي باوجود بيا  نكرد  شرط و مكتوب نكرد  آ  در قرارداد،  :گفت توا يمرو، ازاين .كنديماعطا 

 رض وجود دارد و اين نوع قرض حرام بوده و شبهه ربا دارد. باز هم قرض به شرط ق

در قواعد ديگري هم اصييل حجيت نظر عرف پذيرفته شييده اسييت و در قواعد اصييولي انديشييمندا   ،همچنين

ست.  شده ا شرايطي پذيرفته  سالمي، نظر عرف با  ستناد به آ ، نزد اهلا ستي ا و  رفع حجيت عرف، به معناي در

 توا  به موارد ذيل اشاره نمود. مي ،حجيت عرف مؤيدِ از جمله قواعدِاست.  شارع اعتبار آ  نزد

  المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا -

  المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً -

  اًطالمشروط عرفاً كالمشروط شر -

  التعيين بالعرف كالتعيين بالنص -

  الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو بالشرط -

 .(345 ، ص0، ج2117الزحيلي، ) كالثابت شرطاًالثابت عرفاً  -

سئله ،در اين ميا  س ،براي كمك به فهم م شماري از ا شؤس ،فقه معامالت در اين زمينه تادا از  سيده  ده ال پر

 است كه نتايج آ  به شرف ذيل است. 

 ط،يشييرا نياز ا يكياند. را مقرر نموده يطيشييرا الت،يتسييه ايپرداخت وام  يها برااز بانك يامروزه برخسييؤال: 

در  يوجوه و يمدت وكند  يگذارنزد بانك سپرده يمبلغ ديابتدا با الت،يتسه يمعنا كه متقاض ني. به اباشديم يگذارسپرده

سه زا شيمشخص، بانك ب ياز گذشت مدتپس بانك بماند و  سپرده گذار را به او ت صور. پردازديم التيوجوه  تي كه در 

 يبرا يتعهد و شييرط چياعالم كند كه ه يدر هنگام افتتاف حسيياب به مشييتر ياعالم نكند و حترا علنا مورد  نيبانك ا

سه شود كه ا التيپرداخت ت س نيندارد و در قرارداد هم اعالم  سپر نگونهيبانك ا رهيتعهد وجود ندارد، اما  شد كه به  ده با

 ر؟يخ اي ،شودمحسوب مي ي يا عرفيتكازمسئله شرط ار نيا اآي. ندپرداخت ك التيگذارا  در قبال سپرده شا  تسه

شود كه  ،در نهايت شاره  ست كه به اين نكته نيز ا  حيتصر ،الحسنهصندوق قرض ايكه بانك  يدر صورتالزم ا

سبت به پرداخت وام ندارد يكند تعهد ضمن يبرا احتماالً ،ن شرط  شبهه  شد يكاف ياز كار انداختن  چنا  اما هم .با

ساس ادلمي سيره بانككه  ةتوا  بر ا ساس  شد، بر ا شرط عرفي و ارتكازي  ،پيش از اين بيا   اين امر را به عنوا  

تواند مي ندارد ،تعهدي نسييبت به پرداخت وام،مالي ةسييسييؤتصييريح و بيا  اينكه بانك و م ،. با اين حالكرد مطرف

 راهكار اوليه و مناسبي براي از بين برد  شبهه ربا باشد. 
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 ازمندان واقعيين نيالحسنه بص منابع قرضيت انصاف در تخصيعدم رعا

ي، اصل عدالت اجتماع» نديفرمايماصل عدالت اجتماعي را يكي از اصول اصلي نظام اسالمي دانسته و  ،رهبر نظام

فاصييله طبقاتي، يكي از اصييول اصييلي نظام  پر كرد ي وسيييع مردم و هاتودهاجراي عدالت، در نظر گرفتن حق 

 .(04/13/0310، (ره)سيزدهمين سالگرد رحلت امام خميني بيانات در) «اسالمي است

سالمي ست و به أمختلفي از تهاي براي هر گروه از جامعه قالب ،در نظام مالي ا شده ا مين مالي در نظر گرفته 

هر قالب بايد مناسييب و متناسييب با آ  گروه طراحي و اجرا گردد و مقوله انصيياف و عدالت نيز با توجه به گروه  ،تبع

كه در بازپرداخت ناتوا   ،براي پاسييخ گويي به آ  دسييته از نيازمندا  وجوه ،مثالً .شييوداطب و قالب بررسييي ميمخ

شده و يا براي نيازمندا  به وجوههستند، قالب  قالب ،كه قادر به بازپرداخت هستند ،هايي مانند صدقه در نظر گرفته 

ي كسب سود هستند، عقودي مانند مشاركت و مرابحه و... در نظر گرفته شده و براي افرادي كه در پالحسنه قرض

 در نظر گرفته شده است. 

عمل  كي كهنيبا توجه به ا ،الحسنهقرض كهشود مي روشنالحسنه قرض روايات اتير در آبا تدبّ ،از سوي ديگر

سندانه و خ كامالً ست، در واقع نوع رخواهانهيخداپ ساب آمده و حت يا صدقه به ح   هيمانند آ اتيآ يبرخدر  يانفاق و 

 ،(تُرْجَعُو َ  إِلَيْهِوَ وَ يَبُْسطُ يَقْبِضُ وَ اللَّهُمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرًْضا حََسنًا فَيَُضاعِفَهُ لَهُ أَْضعَافًا كَثِيرَةً ) سوره بقره 245

 دليلي اسييت بر اينكه ،روايات . فهم از آيات ونوع جهاد در راه خدا محسييوب شييود كيتواند مي ،اقيبا توجه به سيي

 الحسنه در تفاسير، به شرف ذيل است:هاي قرضباشد. برخي از ويژگينيازمندا  مي رفع نياز برايالحسنه قرض

 .(711 ص، 2، ج0362 ،يطبرس) بايد براي مصارف ضروري باشد -

شود و  يداده شده صدقه تلققرض  دياز بازپرداخت ناتوا  بود، با يبه صورت كل ،رندهيكه قرض گ يدر صورت -

 .(74 ، ص0331 ،يمحمد كيب) محسوب شود «زكات مال«به عنوا   اي

 .(711 ص، 2، ج0362 ،يطبرس) به دنبال نداشته باشد تياذ و بوده بدو  منت ديبا هحسنالقرض -

 .(363 ، ص0، ج0364 ،يقرائت) پرداخت شود ثاريبا عشق و ا ديحسن با قرض -

 .(هما ) پرداخت شود سرعت به متقاضي با ديحسن با قرض -

الحسنه قرض ولي در ،الحسنه نوع اول وجود داردها در قرضبرخي از اين ويژگيشود، مي همانطور كه مشاهده

داشته ، اذيت به دنبال نبوده قرض حسن بايد بدو  منتنمونه، نوع دوم يا وجود ندارد و يا كمرنگ تر است. به عنوا  

ر مقايسه با دتواند ، مياجبار سپرده گذار در سپرده امتيازي به داشتن سپرده براي مدت مشخص :توا  گفتباشد. مي

الحسنه بايد سريع پرداخت شود، در اين ويژگي كه قرض ،الحسنه نوع اول مصداق اذيت باشد و يا اين ويژگيقرض

 كند. بيشتر ميبه علت سپرده گذاري به مدت مشخص اين زما  را  ،نوع دومالحسنه قرض نيز

شخص بايد در ابتدا، مبلغي را به عنوا   طورهما  ست كه  صورت ا سپرده امتيازي به اين  شد، ماهيت  كه بيا  

، شوديم اي كه اجراييالحسنه بگذارد و سپس، با توجه به مدل عملياتيسپرده يا قرض در نزد بانك و يا صندوق قرض

 الحسيينه و يا هر عنوا  ديگر(. پسعنوا  قرض باعنوا  سييود سييپرده و يا  با كند )ياتسييهيالتي را از بانك دريافت مي

گذاري و يا قرض داد  به بانك است. چيزي كه مسلم و مشخص است، اين است كه الزمه دريافت تسهيالت، سپرده
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را براي دريافت ي فقبايد از قبل، منابع مالي داشته باشد. اين خود، اولين معضل و مشكل پيشرو حتماًاين يعني شخص 

شتن اين دهديمتسهيالت است  يعني فردي كه درخواست تسهيالت  ، در واقع نيازمند منبع مالي است  حال ما با گذا

 . ميكنيمشرط در مقابل شخص، در واقع بسياري از فقرا و نيازمندا  را از دريافت تسهيالت محروم 

ضوع ديگري كه در اين نوع از قر ست كه ضعالوه بر اين، مو ست، اين ا سپرده امتيازي مطرف ا سنه  يعني  الح

سوي بانك  سهيالت از  سپرده در  با توجهپرداخت ت شخص و مدت زماني كه  ساب  به ميزا  مبلغ و تراكنش مالي ح

تر گذاري بيشتر باشد، تسهيالت دريافتي بيششود  يعني هرچه ميزا  سپرده و زما  سپردهحساب قرار دارد، پرداخت مي

ست بازتري دارد. اين هم موجب مي بوده شتري د سهيالت(، م سود ت ساط و  شود كه و يا در بازپرداخت آ  )تعداد اق

 افرادي كه منابع بيشتري دارند، تسهيالت بيشتر و افرادي كه منابع كمتري دارند، تسهيالت كمتري دريافت كنند. 

، كندينمبه عدالت اجتماعي كمكي  تنهانه ،هاين نوع سييپردگفت:  توا يم ،از مواردي كه بيا  شييد ،در مجموع

 .  كند ترشكاف اقتصادي موجود را گستردهتواند مي براي ثروتمندترها،الحسنه قرض بلكه با در اختيار گذاشتن منابع

 نوع اول الحسنهقرضف يتضع

نه نوع الحسدر قرض. شوديمنوع دوم نيز شناخته  «الحسنهقرض»و  «سپرده تعاوني»تحت عنوا   ،سپرده امتيازي

الحسنه منفعت معنوي داد  قرضشود، مي تنها منفعتي كه نصيبش ،گذارديمفردي كه منابع خود را در بانك  ،اول

و بانك نيز اين منابع را در اختيار  دهديمي مادي ندارد. فرد منابعي را در اختيار بانك قرار ديعااسيييت و هيچ گونه 

 ،دارد الحسنه نوع اولالحسنه نوع دوم با قرضهايي كه قرض. اما يكي از تفاوتدهديمالحسنه قرار متقاضيا  قرض

ست كه در قرض سنه نوع دوماين ا سهيال ،فرد در مقابل قرار داد  منابع خود در اختيار بانك ،الح ت امتياز دريافت ت

يزا  م ،بلندمدتو  مدتكوتاههاي پردهكه با ايجاد س طورهما . كنديمدر زما  نياز و اعالم درخواست را نيز دريافت 

سييپرده امتيازي( نيز به دليل اينكه نسييبت به ) اين نوع سييپرده .الحسيينه كاهش يافتهاي قرضمنابع حسيياب

سنه نوع اول امتيازاتي داردقرض سنهموجب هدايت منابع از قرض ،الح سمت خودش الح  ،گردديمهاي نوع اول به 

صوص كه به سنه گونه داردماهيتي قرض ،ي امتيازيهاسپردهخ سپرده .الح شري ا ،در واقع مخاطبا  اين نوع  ز ق

به سييمت  صييرفاًمدت ندارند و هاي بلندمدت و كوتاهد كه تمايلي به سييرمايه گذاري در سييپردهنباشييجامعه مي

سپرده امتيازيرونديمالحسنه هاي قرضحساب شد مي الحسنهنيز قرض ،، از اين جهت كه ماهيت  در  و منابعشبا

سهيالت قرض ستا امر خير و اعطاي ت  ،نوع اول الحسنهقرضعالوه بر مزاياي  ،گردد و در واقعيمالحسنه صرف را

موجب تضييعيف  ،باشييد، پس اين نوع سييپردهمي گذارسييپردهبراي مشييتري و  التيتسييهداراي مزيت دريافت 

كه پيشييتر به آ  پرداختيم  ،لت اجتماعيتضييعيف عداموجب . اين موضييوع خود گردديمنوع اول  الحسيينهقرض

الي كه در ح .ي براي دريافت تسهيالت را نداردگذارسپردهفرد نيازمند شرط  ،نوع اول الحسنهقرضزيرا در   گردديم

  با تضييعيف ،نوع اول هسييتند الحسيينهقرضكه متقاضييي  ،در اين حالت نياز اسييت و در واقع قشيير نيازمند جامعه

 .  دهنديممالي براي اين قشر كمرنگ شده و آ  را از دست  نيتأميك راه  نوع اول، الحسنهقرض
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 هات مدل وكالتي نزد بانكيعدم مقبول

 از طريق عقودي مانند ،گيرددر اختيار آنا  قرار مي گذارا سييپردههايي كه از سييوي ها تمايل دارند كه سييپردهبانك

سب  صالحديد خودقرض به تمليك بانك دربيايد تا بانك بتواند متنا صرف ،با نياز و  حالي كه در . ندك اين مبالغ را م

سپرده امتيازي در مدل وكالتي سپرده معين  ،در  دارد و  بانك يد اماني ،. در اين حالتگردديمبانك به عنوا  وكيل 

ست. در حالي كه  شند هاسپردهكه مالك  مندندعالقه ،هابانكسپرده در ملكيت او ني صتا اجازه هر نو ،با رفي را ع ت

 مدل وكالتي مقبوليت اجرايي نزد نظام بانكي نداشته باشد. شود موجب ميداشته باشند. اين امر 

 يانكشعب ب انيتوسط متصد يبانك انيمشتر يبرا يازيمفاد قرارداد سپرده امت نييعدم تب

كتوب و يح بود  قرارداد ماين است كه با فرض صحشود، مي يكي ديگر از نقدهايي كه در مورد سپرده امتيازي بيا 

شفاهي، ويژگي شد، كاركنا  در بيا  توضيحات  شرط ضمني و عرفي كه بيا   هاي اين صرف نظر كرد  از بح  

كه مشتري دريافت تسهيالت را امري قطعي دانسته و بانك را نسبت به كنند مي نوع سپرده و قرارداد را طوري بيا 

زش داد. اما كاركنا  را آمو توا يمكه  اندگفته ،برخي در پاسخ به اين مسئله. البته دانديمپرداخت تسهيالت متعهد 

سيار  ،شودينماي كه در نظر گرفته نكته صفي امري ب ست كه آموزش اين حجم از كاركنا ، آ  هم كاركنا   اين ا

 است.  برزما سخت و 

 يدر نظام بانك يپانز يوقوع باز وياحتمال افزا

هاي نظام بانكي افتاد  در گرداب بازي پانزي اسييت. در اين بازي، بانك از گروه اول منابعي يكي از خطرات فعاليت

ها، بانك به دليل عدم د. در زما  سييررسيييد سييپردهكنرا دريافت كرده و اين منابع را مطابق ميل خود مصييرف مي

صحيح منابع و  صرف  ست، مجبورزيربرنامهم ا بتواند د تكنجديدي دريافت   گذاراسپردهمنابعي را از شود مي ي در

 گذارا  دسته اول باشد.گوي اصل و سود سپردهپاسخ

سپرده امتيازي ست كه به دليل داد  تعهد ضمني ،حال نوع قرارداد  شكلي ا سپرده) به  ذارا ، اگر گارتكازي( به 

تر كرده ا به بازي پانزي بيشرها بانك مديريت خوبي بر منابع و مصارف خود نداشته باشد، احتمال ورود اين نوع بانك

 كند. را با اين خطر مواجه ميها و بانك

 شنهاداتيري و پيگجهينت

 ياد الحسيينه نوع دوم و ...قرض ي،چرخشيي ي،همچو  سييپرده تعاون يمختلف يهاكه از آ  با نام ،يازيامت سييپرده

ستمنابع بانك يزتجه يهااز جمله راه ،شودمي سم ينكداركه البته در قانو  با. ها ا شور ا  يامدهن يا از آ  به م يك

 يهالمد مطالعات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه،د. كننياز آ  استفاده م يمختلف هايدر مدلها است و بانك

و كه خود به د ،قرض محور و وكالت محور يهامدل :اند كه عبارتند ازكرد  آ  ارائه كرده ياتيعمل يبرا ي رامختلف

 ينا به  ارندد يكساني يتماه ،هاسپرده ين. اشونديم يمتقس يگذارهيالحسنه و بر اساس سرمااساس قرضدسته بر 
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 ،يازاتامت نيا يقكه از طر گردديم يمشتر يبنص يالتيتسه يازامت ي،گذارصورت كه بر اساس مقدار و زما  سپرده

 . يدنما يافترا در يالتاز تسه يانواعتواند مي

سسپرده ينا ،مقاله ينا در صاد، يو از منظر فقهگرديد  يها را برر سالمي يو بانكدار ياقت قرار  يابيمورد ارز ا

و  بيصييورت نگرفته و صييرفاً به معا ياظهارنظر قطع ي نيزاسييت كه در بخش مقاومتيادآوري البته الزم به گرفت. 

 كال  پرداخته شده است:و اقتصاد  نظام پوليدر سه سطح بانك،  ،اسالمي يآ  از منظر بانكدار يامزا

شرط0 شبهه ربا: اول ضمني . وجود  ست ينكه به ا يانتقاد نيترو مهم ينو  شرط در ،سپرده وارد ا  بح  وجود 

ست كه منجر به ا ينا شرط قرض و ربا م يجادسپرده ا شرطگردديقرض به  سپرده وجود دارد،  ينكه در ا ي.  نوع 

ر كه دكند مي برداشييت گونهنيا ،نوع سييپرده ينكه عرف از اچرا   باشييديم يو شييرط ارتكاز يعرف يشييرط ضييمن

سپرده سه ي،گذارصورت  شت ينا ،. در واقعكنديم يافتدر يالتت ست كه به ذهن عرف جامعه م يبردا سديا  و ر

 . گردديو شبهه قرض به شرط قرض و ربا مطرف مشود مي شرط محسوب يبه معنا ي برداشت ذهن ينهم

 يگذارو مدت زما  سپرده يزا با توجه به م ،سپرده ين: امردم هداخت تسهيالت به عامانصاف در پر يف. تضع2

 ،يي. از سوشد خواهد يشترب يافتيدر يالتو مدت تسه يزا باشد، م يشترب يازامت ينو هرچه ا دهديم يازامت يبه مشتر

داشته باشد كه منابع ن يكس ييعن ينا .ستا يافتاز در يشپ يگذارالحسنه، سپردهقرض يالتتسه ينا يشرط اعطا

شد ياو  شته با سه يافتاز در ،كم دا سه ياو  گردديمحروم م يالتت ص يكمتر يالتت شتن . پس دشوديم يبشن ا

سه يزا م يشمنجر به افزا ،منابع شتن منابع يالتت سه ياورد منجر به بدست ن ،و ندا  ،ين موضوع. اگردديم يالتت

قشر نيازمند جامعه است و الحسنه قرض ر دين مبين اسالم، جامعه هدفالحسنه ددر حالي است كه در بح  قرض

با كمترين سييختگيري و بدو  منت در اختيار نيازمندا  واقعي قرار  ،تاكيد شييريعت بر اين اسييت كه اين نوع قرض

مانع  ،دارگذاري مدتمشيياهده كرد كه موانعي مانند وجوب سييپرده ،توا  در سييپرده امتيازيمي روشيينيگيرد. به 

 .يت انصاف در پرداخت تسهيالت استگردد كه اين امر تضعيف رعاتخصيص اين قرض به نيازمندا  حقيقي مي

ضع3 سنه نوع اول: اقرض يف. ت سپرده قرض ينالح سپرده كه به  ستنوع  سنه نوع دوم معروف ا  كي يدارا ،الح

الحسنه وع اول شده است. تفاوت آ  با قرضكاركرد آ  نسبت به ن ييرتغموجب تفاوت  ينتفاوت با نوع اول است كه ا

برخوردار  يزن يالتتسه يافتدر ياز منفعت ماد ،الحسنه نوع دومقرض ي،منافع معنو عالوه براست كه  يندر ا، نوع اول

است كه  ترييشب يتمز يگذارا  داراسپرده يبرا ي،الحسنه سنتساده نسبت به قرض يسهمقا يكدر  يعني ينا .است

 .گردديآ  م يفالحسنه نوع اول شده و موجب تضعمردم به سپرده قرض يلكاهش تماجب موخود  ينا

 يشفاه تيحاتوض ،: در اغلب موارديبانك ا يو مشتر ا يتوسط متصد ،يازيتيت سپرده امماه قي. عدم فهم دق4

ك متعهد به كه بان دگرديم يا تصور در مشتر ينا يجادبا متن قرارداد تطابق نداشته و موجب ا متصديا  شعب بانك

سه سپرده ،يالتپرداخت ت ست يگذاردر قبال  شكل با آموزش كاركنا  ن ينا .ا شد يزم  نيآموزش ا . اماحل خواهد 

 . دخواهد بو برو زما  بسيار پرهزينهعمالً  ،تعداد از كاركنا 

 ينهاما هز ،منابع اسييتجذب  يبرا يبع و كانالامن يزراه تجه يكسييپرده  ينا سييپرده امتيازي بر بانك: تأثير. 5

كرده و  ليبع را تسييهاجذب من ينكهدر كنار اكند مي يجادبانك ا يبرا يزرا ن يالتانتظار پرداخت تسييه يرمسييتقيمغ
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موجب كاهش تواند مي ،يالتپرداخت تسيييه لزومبه علت  يمال يهادر بحرا  .دهديم يشمقاومت بانك را افزا

 نكهيبه علت ا ،ين. همچنشييوديم يلاسييت كه بر بانك تحم يگريد ينههز يزشييهرت ن ينهمقاومت بانك گردد. هز

 ،دهديم يشبانك افزا يرا برا يزتجه ينههز ،و در واقع دهديرا كاهش م يالحسييينه نوع اول و جارسيييپرده قرض

ريزي صحيحي براي مديريت صحيح منابع و اگر بانك برنامه ،از سوي ديگر. گردديموجب كاهش مقاومت بانك م

پرده يابد. در واقع سييرات خود نداشييته باشييد، احتمال اينكه بانك ناخواسييته وارد بازي پانزي گردد، افزايش مياعتبا

 يك مزيت و چهار خطر براي يك بانك داشته باشد. تواند ، ميامتيازي

شد يموارد سپرده امتيازي بر نظام بانكي: تأثير. 7 سطح بانك مطرف  صورت غ ،كه در  ستقيبه  م نظابر  ميرم

و  ينگيذب نقدج يزا م يشافزا يكيدارد،  بر نظام بانكي وجود سپرده امتيازي كه يمؤثر است. اثرات مثبت يزن بانكي

شرايط ثبات يگريد شد   ست. در ماين نظام  بهتر   يجادو ا هيشامل عدم كنترل بازار ثانو يزآ  ن ياثرات منف ،قابلا

 شبكه بانكي دوروموجب و حفظ شهرت  يالتتسهمنابع براي  نيتأم يفشار روان ينكها يگرو د ياهو بازار س يبازسفته

 . گردديم يپانز يبه باز

 پاسخ داده ديازمنافراد ن يازن ،الحسنهقرض يالتتسه ياعطا يشبا افزا ،سپرده امتيازي و فضاي اقتصاد كال . 6

 تأثيرموجب ند توامي يقيصاد حقدر اقتنقدينگي گسترش  ،ين. همچنگردديمآنها  نقدينگي يشو موجب افزاشود مي

ها انكتوسط بها مردم در سپرده يانجماد منابع مال دارد كه يزسطح ن يندر ا ي. دو اثر منفگردديو خدمات م يدبر تول

 در ،يبه خدمات مال يِمورد اول آ  و كاهش عدالت دسييترسيي يمتقاضيي يبرا ،يالتتسييه يافتدر ينههز يشو افزا

 مورد دوم آ  است.  يگذارسپرده فرد در ييصورت عدم توانا

وجود  ليبه دل يول ،هم در درو  خود دارد ياييهر چند مزا يازيمقاله، سپرده امت يننكه به نظر نگارندگا  ااي سرانجام،

شرع ينقدها صادي )در همه مدل و هم محور(ي )در مدل قرضفوق، هم از لحاظ  ست  يدارا ها(از لحاظ اقت شكل ا و م

 گردد مدل سييپرده امتيازي به ايندر نهايت، پيشيينهاد ميخواهد كرد.  يجادرا در بلندمدت ا يمعضييالت يارنظام بانكد يبرا

الحسيينه نموده و هاي فرهنگي، سييعي بر تقويت فرهنگ قرضها با كار كرد  در حوزهشييكل اسييتفاده نگردد و بانك

گذاري، ها از جمله سپرده سرمايها در ساير حسابالحسنه نوع اول را استحكام ببخشند. همچنين، اين نوع امتيازات رقرض

 در عوض پرداخت سود سپرده به كار بگيرند. گذارا سپرده يبرا التيتسه افتيدر در تيداشتن اولوبه شكل 
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