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  پيشگفتار
ن اسالم و فرهنگ قرض الحسنه يشرع مب يبا هدف گسترش معارف و مبان ايران الحسنه مهر بانك قرض

ت يتقو :ران به منظوريبانك قرض الحسنه مهر ا د.گردي ن سنت حسنه در جامعه، افتتاحيشتر ايق هر چه بميتع و

و  ياسالمبانكداري  يج اصول و مبانيتروو  الحسنه قرضنه نهاد ميدر ز مياسال يو توسعه فرهنگ و ارزشها

و  يبالعوض دولت يقرض الحسنه، كمكها يز منابع ماليتجه جذب وو  نسبت به آن ميعمو يرشد آگاه

ل يتسهو  طيص آن به اشخاص واجد شراياز داخل و خارج از كشور و تخص و اخذ وام قرض الحسنه ميمرد

گذاشته  كه به موجب قانون بر عهده بانك ير خدماتيمبادالت، معامالت و ساافتها، يدر امور پرداختها، در

ح اعطاء يصح يكنترل و نظارت بر اجراو  الحسنه قرض ييات اجراينمودن عمل يتخصصو  شود مي

بر مصرف منابع بانك در  يمبن جاد اعتماد كامل در سپرده گذارانياو  طيالحسنه به افراد واجد شرا قرض

ر نمودن امور مرتبط يجامعه در توسعه و فراگ آحاد يجلب همكارو  الحسنهالت قرضيتسهح يپرداخت صح

واگذاري از  شعبه 300واحد بانكي متشكل از  2000بانك در بدو امر با اين  شكل گرفت. با قرض الحسنه

پس از  وسهامدار شروع به كار نمود  واحد بانكي (باجه) مستقر در شعب بانكهاي 1700بانكهاي سهامدار و 

بيش از  هم اكنون با تأسيس وكليه شعب آن به صورت مستقل  ،كيفي شعب توسعه اتشكيل سازمان بانك ب

   . ستادر حال فعاليت  Online شعبه فعال به صورت 250

يد آ ها برنمي از عهدة اين مسؤوليتمقررات جاري  اهداف خود با رعايت قوانين و حصولبانك در 

بتواند  بكار گيرد تادر چارچوب شريعت مطهره اسالم و قوانين بانكي را  سازوكارهاي مالي جديدي مگر اينكه

حسابهاي  افتتاح انواع دربانكي هاي متعارف  . شيوهانجام امور محوله اقدام نمايدنسبت به منابع كافي  جذببا 

و اماني و اعطاي تسهيالت قرض الحسنه  شدهتصدي عامليت وجوه اداره و جاري و قرض الحسنه پس انداز 

صدور انواع و  ارايه خدمات بانكي نقل و انتقال وجوه ارزي و ريالي وساير عمليات متعارف بانكي نظير 
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قبول سپرده قرض الحسنه مسكوكات طال و اعطاي  و صندوق اماناتخدمات اجاره دادن و  چكهاي بانكي

نمايندگي، اداره امور مربوط به اموال  وكالت، نظارت، توليت،قبول  و حتيوام قرض الحسنه مسكوك 

براي مشتريان از قبيل  ارائه خدمات مديريت نقديو  بانكي قبول نمايندگي مؤسسات پولي و و اشخاص

 تأمين مالي در وو كارتهاي بانكي  حساب متمركز خدمات حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت ماليات،

صيص منابع را خو به دنبال آن ت جهيزتعليرغم اهميت آنها زمينه كافي براي ه چارچوب تسهيالت قرض الحسن

هاي  هزينه يها پرداخت تسهيالت قرض الحسنه در زمينهدر در بخش مصارف از طرفي  آورد. نميفراهم 

 يا تعمير، هاي بيمارستاني و درماني را ندارند درمان بيماري براي اشخاصي كه توانايي تأمين هزينه، ازدواج

تهيه مواد ، رفع نيازهاي اوليه و تأمين وسايل مورد نياز اصناف و كسبه، يالت دانشگاهيتحص ،تكميل مسكن

رفع ساير نيازهاي ضروري و  آنها اوليه شركتهاي توليدي و خدماتي كوچك براي تأمين سرمايه در گردش

حلي براي تأمين منابع بانك  د. و تا راهباش منابع مورد نياز همواره بيش از ميزان منابع جذب شده مي متقاضيان

   تواند به اهداف مد نظر خود برسد. ابداع نشود اين بانك نمي

گواهي «بر اين اساس بود كه بانك قرض الحسنه مهر ايران اقدام به بررسي و طرح ابداع مالي جديد 

 با يك اهرم مالياستا بانك در اين ر تا نمايد حاضر آن را معرفي مي مجلدنمود كه » انداز الحسنه پس قرض

  اقدام نمايد.  وجودي خودبه اهداف بتواند نيرومند، 

هاي الزم براي گسترش قرض الحسنه را  بتواند زمينه» انداز گواهي قرض الحسنه پس«اميد است طرح 

 ووسعت داده اين سنّت حسنة اسالمي را در ساير بانكهاي داخلي و همچنين بانكهاي خارجي  فراهم آورد و

  موجبات توسعه و اثربخشي بيشتري را در زمينة بانكداري اسالمي فراهم آورد.

 1پور يغالمرضا مصطف

  بانك قرض الحسنه مهر ايران رعامليره و مديأت مديس هيير
                                                                 
1 Mostafapour@Qmb.ir                   http://www.qmb.ir/AboutBank/mustafapoorresume.aspx 
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  مقدمه
گمان حصول اهداف متعالي بانك قرض الحسنه مهر ايران براي ترويج بانكداري قرض الحسنه در  بي

رسد زيرا در جهان امروز تنها با توسل به ابزارهاي عقيدتي و  چارچوب سازوكارهاي فعلي امري بعيد به نظر مي

و يك مؤسسه مالي وسيع در  هاي بزرگ مالي نمود توان حركت هاي خيرخواهانه و تمسك به خيرين نمي نگرش

تواند به اهداف متعالي  ها اداره نمود. وقتي بانك قرض الحسنه مهر ايران مي حد يك بانك را با تنها اينگونه شيوه

بكار گيرد كه ذيل آنها ضمن  رابرسد و سنّت كريمة قرض الحسنه را ترويج نمايد كه سازوكارهاي مناسبي خود 

هاي متنوع فعاالن مالي و جذب منابع كافي روية قرض الحسنه را نيز همراه با آن وسعت بخشد و از  جلب طيف

الحسنه است فائق آيد. از طرفي بانك قرض الحسنه  اين رو بتواند به وظيفة اصلي خود كه اعطاي تسهيالت قرض

هاي داخلي  نمود تا نه تنها بانك بايست الگوئي تدوين مي مر قرض الحسنه ميمهر ايران بعنوان پيشگام بانكي در ا

  الحسنه قرار دهند.  بلكه بانكهاي خارجي نيز بتوانند آن را سرمشق و الگوي بانكداري قرض

الحسنه آغاز شد  المللي براي بانكداري قرض براي تدوين الگوئي بين متخصصيندر اين راستا مشورت با 

اندازي بانكداري مشاركت در سود و  عملي آقاي دكتر بيژن بيدآباد در راهدانش نظري و تجارب ه و با توجه ب

در بانك ملي ايران از ايشان درخواست گرديد تا به منظور حصول اين هدف متعالي با بانك  (PLS)زيان 

نك اين طرح نوين و ممتاز الحسنه مهر ايران همكاري نمايند و لذا ايشان با هدايت گروهي از كارشناسان با قرض

  شود.  المللي تلقي مي نظير است و يك ابداع مالي جديد در سطح ملي و بين را عملي ساختند كه در نوع خود بي

تشكيل شده است. در بخش نظري و بخش ضمائم مباحث نظري و اجرايي  از دو بخشاين مجلد متشكل 

پردازد كه شق خاصي  ضمن تحليل مباحث فقهي و مالي مرتبط به ابداعات مالي جديد اوراق قرضه بدون ربا مي

شود و ساز و  در بخش اجرايي با تفصيل بيشتر وارد مي» انداز گواهي قرض الحسنه پس«از اين اوراق بصورت 

نمايد. در اين ارتباط دستورالعمها و تشكيالت و سازمان و  مي كار اجراي اين ابداع مالي جديد را مطرح
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  گردد.  و ارائه ميتدوين  هاي گردش كار و سازوكارهاي الكترونيك و قراردادها و فرمهاي مربوطه رويه

پور  بخصوص آقايان محمد حيدرزاده، محمد الياسي و سعيد ملكجا دارد كه از كليه اركان بانك 

نهايت مساعدت را مبذول داشتند قدرداني نمايد.  ارتباطكه در اين هاي تابعة ايشان  اعضاي هيئت مديره و بخش

اصلي طرح همگام با كارشناسان ادارات مختلف بانك،  مبدعآقاي دكتر بيژن بيدآباد شخصاً بعنوان مشاور و 

از   يقات، خانم سميه الجبورياز اداره سازمان و تحق يقاض ييو خانم مهتاب ميرزا اهپوشيس عباس امير آقاي

و امير شمس  يفيو بودجه، آقايان امير شر ينب غالمي از اداره حسابداريت و روابط عمومي، خانم زيريمد اداره

همة در اطالعات و ارتباطات  يشهرام اكبرزاده از اداره فن آور يكرج و كارگر و آقا ياز شعب از شعبه بهشت

بانك قرض الحسنه مهر ايران حضوري فعال » انداز گواهي قرض الحسنه پس«مراحل مختلف تدوين طرح 

  داشتند و جا دارد كه از تالش ايشان قدرداني نمايد.

توسعة ملي ن گرديده كه بتواند اي براي گسترش قرض الحسنه است و با اين نيت تدوي طرح حاضر زمينه

رود كه بتواند جاي خود را در محافل علمي و مؤسسات مالي در سطوح  المللي داشته باشد و اميد مي و بين

  مختلف اعم از داخلي و خارجي باز نمايد.

  

   2ساسان گلباز

  بانك قرض الحسنه مهر ايران عضو هيئت مديره

                                                                 
2 Golbaz@Qmb.ir                        http://www.qmb.ir/AboutBank/golbazresume.aspx 
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  سابقه و خالصه
  

 بدون ربا در سطوح بانكداري دهد تا اين اوراق در بانكداري شرعاً اجازه نميربوي بودن اوراق قرضه 

اينرو مهمترين ابزار پولي در نظام بانكي بدون ربا غيرقابل  د، ازنمورد استفاده واقع شوو تجاري و خرد مركزي 

بدون ربا فاقد  بانكداري مركزيهاي بديع،  بدون راه حلباشد. اين موضوع به اين معني است كه  استفاده مي

بانكداري تجاري و خرده بانكداري ابزار كافي براي تأمين مالي و  و هاي تنظيمات پولي براي اقتصاد است قابليت

نقطه  داري اسالميحل اين معضل اساسي با سه دهه فعاليت بانكمديريت صحيح دارائي و بدهي خود ندارد. 

لذا الزم است تا با طرح اوراق قرضه ران خواهد بود. هاي بانكداري غيرربوي در اي عطفي در اجراي سياست

بدون ربا ابداع نمود. تحقيقات وسيعي در  مركزي و تجاري و خردغيرربوي ابزارهاي جايگزيني براي بانكداري 

شود. اين  كه در طرح حاضر به يكي از آنها پرداخته مي 3اين امر نهايتاً منجر به ابداع اوراق قرضه بدون ربا گرديد

به عنوان جايگزين اوراق قرضه سازوكار و چرخه ابزارهاي مالي انداز  گواهي قرض الحسنه پسبا معرفي ح طر

نمايد.  در داخل و خارج كشور فراهم ميرا هاي توسعه بازارهاي مالي  اسالمي را تكميل نموده و زيرساخت

و فاقد هرگونه كوپن جهت پرداخت سود از پيش مالي مبتني بر دارايي اين است كه خصوصيات بارز اين اوراق 

است كه در » حق برداشت زماني«با » وام معادل قرض آتي«و يا » قرض معادل وام آتي«تعيين شده و بر پايه 

                                                                 
اوراق قرضه غيرربوي (ريالي و ارزي) و ابزارهاي پولي بانكداري مركزي  بيدآباد، بيژن، محمود اللهياري فرد و مهناز ربيعي،  3

  fa.pdf-bond-banking-http://www.bidabad.com/doc/Islamic. 1389بدون ربا، 

Bidabad, Bijan, M. Allahyarifard, M. Rabiei, Usury-Free Bonds and Islamic Central Banking Monetary 

Instruments. 2010. http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-en.pdf 

Bidabad, Bijan, Abul Hassan, Ben Ali Mohamed Sami, Mahmoud Allahyarifard. Interest-Free Bonds and 

Central Banking Monetary Instruments. International Journal of business and Management Science. Vol. 3, no. 

3, August 2011. 
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دهد. بازار ثانويه مبتني برفناوري اطالعات بر  شود و بازار اوليه آن را شكل مي اختيار طرف مقابل قرار داده مي

طراحي شده كه خريدار با باالترين قيمت رقابتي پيشنهادي مالك اوراق خواهد بود.  NSSSS بستر زير سيستم

عدم تعيين قيمت پايه كمتر از قيمت اسمي و جايگزيني اوارق قرضه متعارف و تثبيت بازارهاي پولي وارزي از 

    باشد. جمله خصوصيات بارز اين ابداع مالي مي

گيرنده دو ويژگي اصلي باشند، نخست ويژگي غيرربوي بودن آنها و ابزارهاي مالي اسالمي بايد در بر 

هاي پولي، تامين مالي و مديريت نقدينگي مورد نياز  دوم كارآمدي آنها از ابعاد قابليت كاربرد در سياست

ر مقامات پولي، دولت و موسسات پولي و مالي اعم از بانكي و غير بانكي. يكي از مهمترين ابزارهاي تاثيرگذار ب

تواند از  مكانيزم بسط پولي توسط اوراق قرضه امكانپذير است. عمليات بازار باز در خريد و فروش اين اوراق مي

ها و نرخ بهره  طريق تعديل مكانيزم بسط پولي بر ميزان نقدينگي و ساير متغيرهاي پولي نظير سطح عمومي قيمت

دليل وجود نرخ بهره در اوراق قرضه متعارف اين اوراق و نتيجتاً عرضه و تقاضاي كل در اقتصاد تأثير بگذارد. ب

باشند و فاقد وجاهت شرعي در نظام بانكداري اسالمي هستند و عمالً استفاده از اين ابزار توسط  ربوي مي

نمايد تا عالوه بر  ابزاري جايگزين براي اوراق قرضه معرفي مي طرحمقامات پولي منع قانوني دارد. اين 

بتواند بطور كارآمد بر مكانيزم بسط پولي اثر گذارد، و امكان تامين مالي و مديريت خصوصيت غيرربوي 

انواعي از اين اوراق بر حجم نقدينگي هاي پولي و بانكي اقتصاد را نيز مهيا سازد.  نقدينگي مورد نياز بخش

از پولي ثر ؤهاي م استبانك مركزي به منظور اجراي سيتأثيرگذارند و انواع ديگر از لحاظ پولي خنثي هستند. 

اقدام به تنظيمات پولي در اوراق قرضه غيرربوي خريد و يا فروش تواند با انتشار  مكانيزم بسط پولي مي طريق

اين اوراق توسط آن دسته از بانكهاي تجاري، تخصصي و موسسات پولي غيربانكي كه چنانچه . اقتصاد بنمايد

صادر يا نزد بانك مركزي هستند و سپرده احتياطي سپرده قانوني داراي حسابهاي ذخيره و احتياطي تحت عنوان 

، پايه پولي و به توسط بانك مركزي اوراقاين . خريد خريداري يا به فروش رسانده شوند اثر پولي خنثي دارند

مالي اول كاهش داده و به تبع در سررسيد موجب افزايش   تبع حجم نقدينگي موجود در اقتصاد را در دوره
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اين اوراق در قالب اوراق خزانه توسط دولت به منظور چنانچه حجم نقدينگي به همان ميزان قبل خواهد شد. 

خواهد داشت و در اقتصاد اثرات متفاوت پولي و مالي بازخريد شوند فروخته يا هاي مالي منتشر و  اعمال سياست

هاي پولي نمايد.  سياستواند اقدام به اعمال ت خريداري يا بفروش برساند ميبانك مركزي  اين اوراق را چنانچه 

استفاده از مازاد منابع بانكها و ساير موسسات اقتصادي در صورت ضرورت (در زمان كسري نقدينگي برخي از 

بدون ي تجاري و تخصصي و قرض الحسنه موسسات پولي و بانكي) از طريق انتشار اين اوراق توسط بانكها

حلي براي برون رفت از هزينه ناشي از ريسك نقدينگي به منظور  گي به عنوان راههيچگونه تاثيري بر حجم نقدين

چنانچه اوراق را بانك مركزي و يا دولت خريداري تواند مورد استفاده واقع شود.  ها مي پوشش تعهدات و بدهي

تواند  اين اوراق ميگذارد.  انقباضي يا انبساطي در اقتصاد به جاي ميمالي يا و يا بازفروش كند اثرات پولي و 

نامه بانكي به عنوان تضميني براي  در صورت ارائه ضمانت -همچنين در قالب اوراق قرضه تجاري بدون ربا 

  . قابل استفاده خواهد بود براي تأمين مالي بخش خصوصي -بازپرداخت

منقضي  يواهاست كه گ يد اول و دوم هستند. سررسيد اول زمانيها داراي دو سررس اين اوراق يا گواهي

نمايد. بعد از زمان سررسيد اول خريدار گواهي  افت مييشود و خريدار گواهي وجه سپرده خود را در مي

است كه وام  يد دوم زمانيافت كند. سررسيز دريتواند همزمان با دريافت وجه سپرده خود وام مربوطه را ن مي

دهد. ناشرين  يات اخذ تسهيالت را خاتمه ميعمل، ييه حساب نهايرنده با پرداخت قرض خود به بانك و تسويگ

اي انتخاب نمايند كه شرايط مورد نظر ناشر را در ارتباط  توانند زمان سررسيد اول و دوم را به گونه اين اوراق مي

 قرض در مدت قرض مساوي  ميزانبا سياست پولي يا مالي يا تأمين مالي داشته باشد به شرطي كه حاصلضرب 

  وام در مدت زمان وام باشد. حاصلضرب ميزان

با قابليت ايجاد سازوكارهاي مزايده بدون  NSSSSبازار ثانويه اين اوراق در محيط وب و در سيستم 

هاي رقابتي پيشنهادي باالتر براي اين اوراق در دوره مزايده قابليت خريد و فروش به اين  قيمت پايه و قبول قيمت

ايي كمتر از قيمت  براساس قيمت بازاري آن خواهد بود. هيچ قيمت پايهدهد و ميزان بازدهي اوراق  اوراق مي
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هاي رقابتي پيشنهادي از سوي  شود و قيمت اسمي براي اين اوراق توسط صادر كننده در نظر گرفته نمي

هاي  خريداران بر مبناي تقابل نرخ بهره و نرخ تورم مورد انتظار و به بيان ديگر نرخ بهره طبيعي انتظاري در دوره

گيرد. از طرفي سازوكار مبادالتي طراحي شده براي اين اوراق موجب كارايي بازار و  اول و دوم شكل مي

    همگرايي بازدهي اين اوراق با بازدهي بخش حقيقي خواهد شد.

 وام شرطرا شرط ي، زدانند مي ربا حريم در وارد را الحسنه قرض در وام شرط به يگذار سپرده بسياري

شرط اخذ سپرده از از اين سو  .ادخواهد دبر وجهي است كه وام گيرنده هنگام بازپرداخت به وام دهنده  ادهيز

به اين دليل اين شرط مازاد مورد اشكال است قرض الحسنه  يو صندوقها افت وام از بانكهايدر يان برايمشتر

سپرده «ها تحت عنوان  اين سپردهشود.  زيرا كه در ازاء قرض منفعتي مازاد بر آن از قرض گيرنده وصول مي

اند كه فرد با قراردادن وجه سپرده نزد بانك بعد از مدتي وامي بيش از مقدار  نامگذاري شده »وامخواه

پردازيم هيچگونه  اي كه در اين گزارش به آن مي ولي در رويه دارد. ريافت ميگذاري شده از بانك د سپرده

در حقيقت روش ارائه شده راه حلي براي خروج از مسئلة  .منفعت مازادي از قرض گيرنده اخذ نخواهد شد

  باشد.  شود و عليرغم شباهت داراي تفاوت ماهوي با آن مي تلقي مي» سپرده وامخواه«

و يا  يا جنسي يرثابت نقديجوائز غ ياعطااز لحاظ مالي متضمن اين محتوا است كه  »سپرده وامخواه«

 يالت اعطائياستفاده از تسه يدادن حق تقدم برا و يا  يت از پرداخت كارمزد خدمات بانكيا معافيف و يتخف

ي اين امتيازات با ارزشگذاري پولي دارد و لذا اگر اعطاتقويم ريالي و داراي ارزش مادي است و قابليت  ،يبانك

يابد. از اين جهت  شده كه حكم ربا را مي شرطقرض دهنده شرط شوند به اين مفهوم است كه مازادي از پيش 

انداز صادق نيست  قرض الحسنه پس يگواهدانند. اين موضوع در مورد  سپرده وامخواه را وارد در حريم ربا مي

ت از يا معافيف و يتخفو يا  يا جنسي يرثابت نقديجوائز غ ياعطا انداز امتياز قرض الحسنه پس يزيرا در گواه

گذار شرط  با سپرده يبانك يالت اعطائياستفاده از تسه يدادن حق تقدم برا و يا  يپرداخت كارمزد خدمات بانك

 يگواهلذا گذار قرارداد و شرط شود و  احتساب نيست كه با سپرده تقويم و شود و لذا رقمي براي آن قابل نمي
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     شود. انداز وارد حريم ربا نمي قرض الحسنه پس

انداز در اصل سندي است كه دو حق كامالً مساوي و معادل را بين متعاملين  قرض الحسنه پس يگواه

نمايد به همان ميزان و مدتي كه از  در اصل تعهد مي قرض الحسنه پس انداز يفروشنده گواه نمايد. تعريف مي

نمايد درست به همان ميزان و مدت منابع خود را در اختيار طرف ديگر قرار دهد.  منابع طرف مقابل استفاده مي

دارائي مشخص گيرند  ميم ميصقابل تعريف است بدين وجه كه دو نفر ت معاوضهبيان ساده اين موضوع در عقد 

دتي مساوي نزد طرف ديگر بسپارند. نفر اول وجهي مشخص را براي مدتي معين نزد طرف ديگر خود را براي م

گذارد. در اين حالت  سپارد و طرف دوم عيناً همان مقدار وجه را براي همان مدت نزد طرف اول به امانت مي مي

شود. در گواهي قرض الحسنه  طرفين در نظر گرفته نمي مادي و يا امتياز اضافه براي هيچكدام از هيچگونه مازاد

از سوي ديگر چون گيرد.  انداز طرف اول اشخاص حقيقي و يا حقوقي هستند و در طرف دوم بانك قرار مي پس

توان از  مي را ين گواهيتواند حق خود را به طرف ثالث بفروش برساند. ا گردد مي دارنده اين گواهي ذيحق مي

  و فروش نمود. د يخر يتاليجينترنت و به صورت ديق ايطر

يا دين به دين خريد و فروش وام چنانچه به شكل خريد و فروش بدهي باشد نوعي معامله كالي به كالي 

. ولي اين موضوع در ارتباط با باشد ميخريد و فروش دين شرعاً مجاز نبه عقيده بسياري از فقها است و اصوالً 

نوعي حق و نوعي  »انداز گواهي قرض الحسنه پس«خريد و فروش دارائي صادق نيست. حق وام مترتب بر 

گذاري براي مدت معين خريداري شده و خريد و فروش  دارايي است كه قبالً با پرداخت هزينه آن يعني سپرده

و اين نوع خريد و فروش وارد در بيع دارايي شرعاً منعي ندارد. لذا شرعاً منعي بر خريد و فروش اين حق نيست 

  حالل است.

تواند اين ابزار مالي جديد را در سطوح مختلف  مي» انداز گواهي قرض الحسنه پس«هاي خاص  ويژگي 

بانكداري مركزي، تجاري و خرد در يك نظام بدون ربا جايگزين ابزار ربوي اوراق قرضه نمايد بدون اينكه به 

  مالي از قرار زير است: هاي اين ابداع جديد هيچوجه شبهة ربا را در عمليات بانكي وارد ننمايد. از ويژگي
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 ي و يا خصوصي.دولتهاي مختلف  بخش يتأمين مال -1

 .درآمد كمخُرد افراد ه يتأمين سرما -2

 هاي خيريه. تيفعال -3

 .ياست ماليابزار س -4

  .ياست پوليابزار س -5

 .جايگزيني ابزار غيرربوي در بازار سرمايه -6

 .قهيوثضمانت بانكي و بعنوان  -7

  .ينگينقددرجه باالي  -8

هاي متداول  نه به معني حذف شيوه» انداز گواهي قرض الحسنه پس«الزم به ذكر است كه استفاده از 

هاي موجود و به عنوان مكمل آنها  باشد. بلكه در كنار رويه قرض الحسنه ميگذاري و اعطاي تسهيالت  سپرده

  گردد. يچ وجه ملغي نميبه ه و تسهيالت قرض الحسنه  سپردهلذا رويه فعلي در بكار گرفته خواهد شد. 

هاي مالي جديد را طراحي نموده است كه شامل صدور و خريد و  اين طرح دو بخش عمده فعاليت

انداز  فروش گواهي قرض الحسنه و ديگري خريد و فروش حق تسهيالت مترتب بر گواهي قرض الحسنه پس

. در رابطه با اي به بخش اول نخواهد زد باشد. اين دو فعاليت مجزا تعريف شده و عدم اجراي بخش دوم لطمه مي

فعاليت اول با توضيحاتي كه خواهد آمد مشكلي از لحاظ قانوني و شرعي وجود ندارد ولي بخش دوم آن يعني 

باشد ولي بانك  مباح مي اًشرع با اينكهانداز  خريد و فروش حق تسهيالت مترتب بر گواهي قرض الحسنه پس

ت تحت عنوان حق تقدم وام در برخي بانكها و هرچند اين فعالي –ممنوع شناخته است آن را فعالً مركزي 

شود. در  فرابورس در حال حاضر در حال انجام است و حق تقدم وام در بازار فرابورس رسماً خريد و فروش مي

تواند اجرائي شود و هر  حال حاضر بخش اول اين طرح با توجه به عدم وجود منع قانوني در ارتباط با آن مي

   ع منع از خريد و فروش حق وام را نمود بخش دوم آن اجرا گردد.زمان كه بانك مركزي رف
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اصوالً وضع هر نوع محدوديت بر بازارها موجب ناكارائي در اقتصاد و تشكيل بازارهاي غيررسمي 

گردد و از لحاظ اصولي نيز خريد و فروش حق وام مشكل شرعي و عقلي نداشته و از لحاظ نظريات اقتصادي  مي

هاي بانك مركزي و مشكالت اساسي در خريد و فروش وام استفاده از  . يكي از نگرانيو مالي موجه است

هاي آزاد و صحيح خريد و فروش حق  هاي غيررسمي فعاالن اين خدمت مالي در اين ارتباط. چنانچه زمينه شيوه

. در اين وام مدون و مجري گردند مسلماً به عنوان يك اصل اقتصادي بازارهاي غيررسمي حذف خواهند شد

فعلي در مورد خريد و شكالت تواند م اندازي بازار خريد و فروش حق وام براساس طرح فعلي مي ارتباط با راه

  فروش حق وام را مرتفع نمايد.

اي برخوردار است كه در مرحلة عمل بروز خواهند نمود  شك هر طرح نويني از اشكاالت ناشناخته بي

شده و اين طرح نيز مستثني از اين قاعدة كلي نيست. عارضه ولي تداوم حركت منجر به حل مسائل و مشكالت 

  دگان آن باشد.كنن اين تالش بتواند منشاء خدمات مفيدي براي عموم استفادهدر نهايت اميد است 

  

  4بيژن بيدآباد

  مشاور ارشد بانكداري اسالمي، بانك قرض الحسنه مهر ايران

    1390 تابستان

                                                                 
4  bijan@bidabad.com          bidabad@yahoo.com            http://www.bidabad.com/  



 

14 

  فهرست مطالب
  

  
 3 ..................................................................................................................... پيشگفتار

 5 ....................................................................................................................... مقدمه

 7 ............................................................................................................ خالصه و سابقه

  

 اول بخش

 نظري مباحث
 19 ........................................................................................................ ربا فقهي تحليل

 19 ............................................................................................................. مقدمه

 19 ................................................................................................................. ربا

 20 ....................................................................................................... قرآن در ربا

 22 ............................................................................................................. ربا فقه

 25 ............................................................................................... ربا حريم از خروج

 34 ............................................................................................................ الحسنه قرض

 34 ............................................................................................................. مقدمه

 35 ........................................................................................... قرآن در الحسنه قرض

 38 .................................................................... تسهيالت و گذاري سپرده در الحسنه قرض

 43 ................................................................................................ غيرربوي قرضه اوراق

 43 ....................................................................................................................... مقدمه

 44 .................................................................................................... پولي سياست ابزارهاي

 46 ................................................................................................. باز بازار عمليات

 47 .............................. قرضه اوراق صورت به خود هاي دارايي از درصدي نگهداري به بانكها الزام

 47 ................................................................................................. مجدد تنزيل نرخ

 47 ................................................................................................ قانوني ذخيرة نرخ



 

15 

 48 ................................................................................................... كيفي ابزارهاي

 48 .................................................................................... غيرربوي هاي ديدگاه با اوراق تجربه

 51 ........................................................................................... كوپن با اسالمي اوراق

 51 ...................................................................................... كوپن بدون اسالمي اوراق

 MBS( ........................................................................................... 52( رهني اوراق

 53 ................................................................................. جايزه بدون الحسنه قرض اوراق

 53 ..................................................................................... جايزه با الحسنه قرض اوراق

 54 ..................................................................................................... ربا بدون قرضه اوراق

 58 .............................................................................................. ارزي ربا بدون قرضه اوراق

 59 .................................................................................. ربا بدون قرضه اوراق انتشار پولي آثار

 60 .................................. )ربا بدون مركزي بانكي قرضه اوراق( مركزي بانك توسط اوراق انتشار

 60 .................................................... )ربا بدون بانكي قرضه اوراق( بانكها توسط اوراق انتشار

 61 .............................................. )ربا بدون خزانه قرضه اوراق( دولت خزانه توسط اوراق انتشار

 61 ....................................... )ربا بدون تجاري قرضه اوراق( خصوصي بخش توسط اوراق انتشار

 62 ..................................................................... ارز و بهره تورم، هاي  نرخ و ربا بدون قرضه اوراق

 65 ...................................... اطالعات فناوري بر مبتني ثانويه بازارهاي در ربا بدون قرضه اوراق معامالت

 67 ........................................................................... ربا بدون قرضة اوراق حقوقي بررسي

 67 ....................................................................................................................... مقدمه

 73 .............................................................................................. بار بدون قرضه اوراق جواز

 74 .......................................................................... ربا بدون قرضه اوراق و قرارداد و معين عقود

 76 ........................................................................................................ قرض عقد

 77 ........................................................................................................... بيع عقد

 80 ........................................................................................................ اذنيه عقود

 82 ........................................................................................................... هبه عقد

 84 ...................................................................................................... معاوضه عقد

 86 ............................................................................................................ قرارداد

 87 ................................................................................................... عقد استحداث

 90 ..................................................................................................... نظري بخش منابع

  



 

16 

  

 دوم بخش

 اجرايي مباحث
 96 .................................................................................... انداز پس الحسنه قرض گواهي

 96 ....................................................................................................................... مقدمه

 97 ................................................................... انداز پس الحسنه قرض گواهي حقوقي ابعاد

 100 ....................................................................... انداز پس الحسنه قرض گواهي محاسن

 101 .............................................................. قوانين با انداز پس الحسنه قرض گواهي انطباق

 105 ......................................... انداز پس الحسنه قرض گواهي وام حق معامالت در قانوني موانع

 110 .................................................................. انداز پس الحسنه قرضه گواهي مالي ابداع

 117 ....................................................................... انداز پس الحسنه قرض گواهي فرآيند

 121 ......................................................... انداز پس الحسنه قرض گواهي تشكيالت و سازمان

 123 ....................................................................... حقوقي و اعتبارات اداره وظايف شرح

 123 ....................................................................................... مسئوليتها و وظايف اهم

 124 ............................... انداز پس الحسنه قرض گواهي طرح با ارتباط در مسئوليتها و ايفوظ اهم

 125 ....................................................................اعتبارات دايره مسئوليتهاي و وظايف اهم

 126 ................................................ حقوقي و مطالبات وصول دايره مسئوليتهاي و وظايف اهم

 127 ....................................................................... ارزي دايره مسئوليتهاي و وظايف اهم

 129 ................................................................ انداز پس الحسنه قرض گواهي قراردادهاي

 130 ...................................................................... انداز پس الحسنه قرض گواهي قرارداد

 134 ........................................................................................................ صلحنامه

 136 ................................................................................. اعطايي الحسنه قرض قرارداد

 140 ........................................... ثانويه بازار در انداز پس الحسنه قرض گواهي قيمت حدود

 145 ................................................................ انداز پس الحسنه قرض گواهي وجوه جريان

 151 .................................................................... انداز پس الحسنه قرض گواهي اوليه بازار

 153 .................................................... انداز پس الحسنه قرض وام حق و گواهي ثانويه بازار

 157 ..................................................................................... اوليه بازار به ورود مراحل

 158 ........................................................................... ثانويه بازار پورتال به ورود مراحل



 

17 

 159 ................................................................................... اوليه بازار در خريد عمليات

 160 .................................................................................. ثانويه بازار در گواهي خريد

 161 ................................................................................. ثانويه بازار در گواهي فروش

 162 ...................................................................... وام حق يا گواهي فروش/خريد تكميل

 163 .......................................................................................................... استعالم

 164 ............................................................................................ افزار نرم سازي پياده

 166 ......................................... انداز پس الحسنه قرض گواهي طرح حسابداري دستورالعمل

  

 ضمائم
 174 ......................................................... انداز پس الحسنه قرض گواهي پيشنهادي نامهآئين

    
   



 

18 

  
  

  

  

  بخش اول

 مباحث نظري



 

19 

   ربا فقهيتحليل 

  مقدمه
انگيزي است كه همچنان نظر بسياري از محققين را به   مبحث بهره در متون فقهي از جمله مباحث بحث

تواند باعث بهبود عملكرد  بعاد مختلف مياتر در اين مبحث از  ارائه نتايج قطعياست. مسلماً خود جلب نموده 

هاي فقهي بر بهره و ربا تنظيم و عمالً  قانون بانكداري بدون ربا بر نگرش زيرا كه ،شودبنظام بانكي كشور نيز 

فقهي  بعد بهره و ربا را از بخشنمايد. در اين  هاي پولي كشور را مشخص مي فعاليتنظام بانكي و دستور كار 

  د. كربررسي خواهيم 

  ربا

 وْ أَ  ادَ ا زَ ِإذَ  ٱلما لِ با لرِّ ٱ نْ مِ  ةُ يادَ لزِّ ٱ يهِ فِ  لُ صْ الَ ٱوَ «آمده:  5است. در لسان العرب» زيادي«ربا در لغت به معني 

. در لغت »آيد به وجود ميربا در لغت به معناي يك نوع زياده است كه در اموال و ثروت «. يعني »امَ نَ  وَ  عَ فَ تَـ رْ إِ 

به معناي را ربا به معني سود و نفع زر (به نقل از برهان قاطع) آورده شده است. المنجد نيز ربا  6نامه دهخدا

نيز آمده است: ربا در لغت به معني مطلق » قاموس المحيط«مطلق معنا كرده است. در  رافزايش و زيادي بطو

است. در » زيادي«آمده است به معناي  7»يهابِ رٰ َأْخَذًة  مْ هُ ذَ خَ أَ فَ «زيادي است و رابيه كه از ريشه ربا (ربو) در آيه 

و نشو و نما كردن به نقل از غياث  لغت نامه دهخدا ربا به عنوان يك كلمه عربي و مصدر به معناي افزون شدن

در لغت ربا  ،م مفردات الفاظ القرآنجترجمه شده است. در معنيز ني زاللغات و منتخب اللغات و مصادر اللغه زو
                                                                 

  .305، ص 14لسان العرب، ابن منظور، جلد  -5
  علي اكبر دهخدا، چاپ مؤسسة دهخدا. -6
  .10آيه ،سوره حاقه - 7
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  8كه دليلي بر آن نباشد معني شده است. ياما در شرع افزايش مال به قسم ،به معني زيادتي بر رأس مال معني شده

  ربا در قرآن
  شده است:نازل ربا بارة در قرآن كريم درآيات زير 

 مُ هُ  كَ ئِٰ لٰ وْ أُ فَ  هللاِ ٱ هَ جْ وَ  ونَ يدُ رِ تُ  ةٍ اكَ َز  نْ مِ  مْ تُ يْ ا آتَـ مَ  وَ  هللاِ ٱدَ نْ عِ  واْ بُ رْ ا يَـ ٰـ لفَ  اسِ لنَّ ٱ الِ وَ مْ أَ ي فِ  اْ وَ بُـ رْ يَـ لِ  باً رِ  نْ مِ  مْ تُ يْ ا آتَـ مَ  -1

براي يد كه بر اموال مردم بيافزايد نزد خدا هرگز نيفزايد و آن زكوتي كه دي كه شما دازيادتآن . ٩ونَ فُ عَ ضْ مُ لْ ٱ

   پردازيد آنها مضاعف خواهند شد. مي خدا

دارد كه مراد  كند و بيان مي به معني نمو مال و زياد شدن آن معني ميدر اين آيه ربا را  ١٠عالمه طباطبايي

داده شود و اضافه واجب است كه به قصد رضاي خدا  ت، زكاتربا در اين آيه رباي حالل، و مراد از زكا از

 ازباشد و اگر در مدينه نازل شده باشد، مراد  يآيه مكاين در صورتي اين ترجمه صحيح است كه نمايد كه  مي

اين آيه و آيات كه  نمايد ميذكر واجب است و سپس  تهمان زكا تزكا ازربا همان ربا خواري حرام و مراد 

ي، و اينكه بعضي ادعاي روايت يا اجماع منقول در اين باب تا به آيات مكّ دترن شبيهمدني آيات قبلش به 

  گفتارشان نيست. اند اعتباري بر كرده

ربا . ١١امٰ يْ لِ أَ ابًا ذَ عَ  مْ هُ نْـ مِ  ينَ رِ افِ كٰ لْ ا لِ نٰ دْ تَ عْ أَ  وَ  لِ اطِ ٱْلبٰ بِ  اسِ َأْمٰواَل ٱلنَّ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ ُه نْ عَ  واْ هُ نُـ ْد قَ  ا وَ بٰ لرِّ ٱ مُ هِ ذِ خْ أَ  وَ  -2

خوردند و ما براي كافرينشان عذاب دردناكي  و اموال مردم را به باطل مي ده بودند از آنش گرفتند و نهي مي

  ايم. كردهمهيا 

                                                                 
   ، لبنان.، انتشارات دارالفكر بيروت192ص  ،م مفردات الفاظ القرآنجمع ،راغب اصفهاني - 8
  .39آيه  ،سوره روم - 9

  طباطبائي، تفسير الميزان، ذيل همين آيه.عالمه  - 10
  .161آيه  ،سوره نساء -11
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 ينَ رِ افِ كٰ لْ لِ  تْ دَّ عِ اُ  ٱلَِّتيارَ لنَّ ٱوا قُ تـَّ ٱ وَ  ونَ حُ لِ فْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  هللاَ ٱوا قُ تـَّ ٱ وَ  ةً فَ عَ اضٰ افًا مُ عٰ ضْ أَ ا بٰ لرِّ ٱوا لُ كُ أْ وا التَ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱا هٰ يـُّ أَ ا يٰ  -3

مخوريد و از خدا  ضافة مضاعفاه اي كساني كه ايمان آورديد ربا را ب. ١٢ونَ مُ حَ رْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  ولَ سُ لرَّ ٱ وَ  هللاَ ٱوا يعُ طِ أَ  وَ 

شد كه بابترسيد، باشد كه رستگار شويد و بترسيد از آتش كه براي كافران مهيا شده خدا و رسول را فرمان بريد 

  حمت واقع شويد.رمورد 

 لُ ثْ مِ  عُ يْ بَـ لْ ٱا مَ نَّ إِ وا الُ قَ  مْ هُ نـَّ أَ بِ  كَ لِ ذٰ  سِّ مَ لْ ٱ نَ مِ  انُ ٰـ يطلشَّ ٱ هُ طُ بَّ خَ تَ ي يَـ ذِ لَّ ٱ ومُ قُ ا يَـ مٰ ا كَ ٰـ لّ إ ونَ ومُ قُ ايَـ ٰـ ا لبٰ لرِّ ٱ ونَ لُ كُ أْ يَ  ينَ ذِ لَّ اَ  -4

 كَ ئِ لَ وْ أُ فَ  ادَ عَ  نْ مَ  وَ  ي اهللاِ لَ إِ  هُ رُ مْ أَ و  فَ لَ ا سَ مَ  هُ لَ ي فَـ هَ تَـ انْـ فَ  هِ بِّ رَ  نْ مِ  ةٌ ظَ عِ وْ مُ  هُ ائَ ج نْ مَ ا فَ بٰ لرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ  عَ يْ بَـ لْ ٱ هللاُ ٱ لَّ حَ أَ  ا وَ بٰ لرِّ ٱ

با كه  يسككنند) جز مانند  خيزند (قيام نمي خورند به پاي نمي كساني كه ربا مي. ١٣ونَ دُ الِ ا خٰ يهَ فِ  مْ هُ ارِ لنَّ ٱ ابُ حَ صْ أ

ربا است و خدا داد و ستد را  ثل، اين به واسطه آن است كه گفتند: داد و ستد مشده استشيطان آشفته تماس با 

براي اوست آنچه  ،او آمد و باز ايستاد، پس هر كس كه پندي از جانب پروردگارش به كردهالل و ربا را حرام ح

  نانند ياران آتش كه در آن جاويدانند.آگذشته و كار او با خداست و كسي كه بازگشت 

ربا را نابود و صدقات را افزون  وند،خدا. ١٤يمٍ ثِ أَ  ارٍ فَّ كَ   لَّ كُ   بُّ حِ ا يُ ٰـ لهللا ُ ٱ وَ  اتِ قٰ دَ لصَّ ٱي بِ رْ يَـ  ا وَ بٰ لرِّ ٱهللا ُ ٱ قُ حَ مْ يَ  -5

  كند و خدا هيچ ناسپاس بزهكار را دوست ندارد. مي

 وَ  هللاِ ٱ نَ مِ  بٍ رْ حَ وا بِ ْأَذنُ وا فَ لُ عَ فْ تَـ  مْ لَ  نْ إفَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ  مْ ن ُكْنتُ إا رِّبٰ لْ ٱ نَ مِ  يَ قِ ا بَ مَ  واْ رُ ذَ  وَ  هللاَ ٱ واْ قُ تـَّ ٱ واْ نُ لَّذيَن آمَ ٱ ايا ايـُّهَ  -6

 مْ كُ لَ  رٌ يْـ وا خَ قُ دَّ صَ تَ  نْ أَ  وَ  ةٍ َمْيَسرَ  يلَ إِ  ةٌ رَ ظِ نَ فَـ  ةٍ رَ سْ وعُ ذُ  انَ كٰ   نْ إِ  وَ  ونَ مُ لَ ظْ اتُ ٰـ و ل ونَ مُ لِ ظْ ا تَ لٰـ  مْ كُ الِ وٰ مْ ْبُتْم فَـَلُكْم ُرُؤوُس أَ تُـ  نْ وإِ  هِ ولِ سُ رَ 

و اگر  اريد اگر مؤمن هستيد.ذاي كساني كه ايمان آورديد تقوا ورزيد و آنچه از ربا مانده واگ. ١٥ونَ مُ لَ عْ تَـ  مْ تُ نْ كُ   نْ إِ 

نه ستم  اصل اموالتان،و اگر توبه كرديد براي شماست  ايد، را خواسته نكرديد پس جنگي از خدا و پيغمبرش
                                                                 

  130-132آيات  ،سوره آل عمران - 12
  .275آيه  ،سوره بقره - 13
  .276آيه  ،سوره بقره - 14
  .278 -280ات آي ،سوره بقره - 15
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، و چنانچه بدو ببخشيد براي شما به او بدهيد پس مهلتي تا فراخ دستي بودو اگر تنگدستي  كنيد و نه ستم ببينيد

  بهتر است اگر بدانيد.

  ربا فقه
قهاي شيعه و سني در حكم ربا اتفاق نظر دارند و حرمت آن را به كتاب خدا و سنت يعني كلمات ف

بعيد بر اين نظرند كه:  ١٧خمينيهللا و آيت ا ١٦دانند. محمد حسن نجفي معصومين و اجماع مسلمين ثابت شده مي

زيادي در مبادالت دو در اصطالح فقهي ربا عبارت است از دريافت  نيست حرمت ربا از ضروريات دين باشد.

اويين سَ تَ مُ  دِ حَ أَ  نْ مِ  لِ ا مٱلْ  رَْأسِ  يلَ عَ  ةُ يادَ لزِّ اَ رض. ل باشند و يا دريافت اضافي در قيه موزون و مكككاالي هم جنس 

 ةِ يَ سِ نْ جِ الْ  عَ مَ وزون ٍ مُ وْ أَ  يلٍ كِ مَ  لِّ ي كُ فِ  ]ابٰ الرِّ [ تُ بِ ثْ ويَـ  نويسد: ميدر تعريف ربا  19محقق حلي .18نزَ و يُ  وْ أَ ال كَ ا يُ مَّ ًا مِ سَ نْ جِ 

شود در هر چيزي كه مكيل و موزون باشد با جنس خودش  يعني ربا ثابت مي .اِولُُه إسُم خاصٍ نَ يـَتَـ امَ  سُ نْ جِ الْ  طُ ابِ ضٰ  وَ 

در  20در شرايع االسالم و معيار جنس واحد اين است كه اسم خاص شامل او بشود. ]و اگر زيادي باشد ربا است[

يعني  ع.فْ نَـ  راطِ تِ شْ اِ  عَ مَ  ضِ اْلَقرْ  ، ِفينُ زْ وَ لْ اَ وْ أَ  يلُ كِ لْ اَ  وَ  يةُ سِ نْ جِ لْ اَ ين: فِ صْ وَ  عَ مَ  يعِ بَ ي الْ فِ  تُ بِ ثْ يُـ  وَ هُ  وَ  :ستا دهمتعريف ربا آ

و در قرض نيز با شرط نفع ثابت  ،موزون و مكيل بودن -2جنس،  -1شود:  ربا با دو وصف در بيع ثابت مي

                                                                 
  .در كتاب جواهر الكالم، دارالكتب االسالميه، چاپ ششم، محمد حسن نجفي  - 16
سيد روح اهللا موسوي خميني، تحريرالوسيله، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، آيت اهللا  - 17

  .1375چاپ سوم 
  .به نقل از كنز العرفان ،ستاد محمود شهابياادوار فقه  - 18
  .مختصر النافع - 19
  شرايع االسالم. - 20
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. يعني ربا دو امَ هُ أَحدَ  ادَ زٰ  وَ  زنِ وَ الْ  وْ أَ  يلِ كَ الْ بِ  ارٰ دِّ ا قُ ذٰ ِ◌إ انَ سٰ انِ جٰ تَ مُ لْ اَ نويسد:  ميدر تعريف ربا  21شهيد اول شود. مي

گيري شوند و در حالي كه يكي از آن دو جنس از ديگري  كيل يا وزن اندازه ه باامتجانس (هم جنس) هرگ

  شود. ثابت مي ،بيشتر باشد

ربا را دو قسم  ٢٢خميني آيت اهللا اختالف نظر فراواني وجود دارد.مذاهب علماي بندي ربا بين  در تقسيم

در  دداند: يكي رباي معاملي و ديگري رباي قرضي. رباي معاملي آن است كه جنسي را كه مثلي است بفروش مي

به دو  دفروشه مقابل همان جنس با وزن بيشتر يا به همان وزن به ضميمه چيز ديگر مثل اينكه يك تن گندم را ب

اقوي آن است كه رباي معاملي مختص به بيع نيست بلكه در «د: هند سپس ادامه مي .تن و يك درهميك تن و يا 

ساير معامالت چون صلح و امثال آن نيز جريان دارد و حرمت اين قسم ربا دو شرط دارد، شرط اول اين است 

نظر عرف گندم يا برنج و يا خرما و  اين هر چيزي كه به كه جنس مورد معامله به حسب عرف واحد باشد. بنابر

جايز نيست مقداري از آن را در مقابل بيش از مقدار  ،يا انگور بر آن صادق باشد و عرف آن را يك جنس بداند

. و شرط دوم اينكه ...هر چند در صفات و خواص مختلف باشند. مثل گندم ممتاز و گندم معمولي ،بفروشند

شود و يا با مشاهده خريد و  اين در جنسي كه با عدد سنجيده مي ن باشد بنابرجنس مورد معامله مكيل و يا موزو

مكيل و موزون بودن شيء مورد معامله  ،بنابراين شرط نخست تحقق رباي معاملي ».ربا نيست ،شود فروش مي

محمد باقر و  23مرتضي مطهري اند. هديين عقابر اكثراً متقدم و متأخر مشهور است و  ياين شرط نزد فقها .است

نيز ربا را در مكيل و موزون  25كه ربا در معدودات نيز جاري است. در بين متقدمان، شيخ مفيد معتقدند 24صدر

                                                                 
  لمعه دمشقيه. - 21
وسوي خميني، تحريرالوسيله، ترجمه محمد باقر موسوي همداني، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ آيت اهللا سيد روح اهللا م - 22

  .64-68ج سوم، صص:  .1375سوم 
  .79و  78 فحاتمرتضي مطهري، مسأله ربا، صعالمه  - 23
  .71، ص 2سيد محسن حكيم: منهاج الصالحين، با حاشيه سيد محمد باقر صدر، ج - 24



 

24 

عاملي استناد به يك دسته معلت انحصار مكيل و موزون بودن شيء مورد معامله در تحقق رباي  .داند منحصر نمي

 ونَ كُ ا يَ ٰـ لروايت منجمله  .ي معاملي منحصر كرده استروايات است كه در آنجا مكيل و موزون بودن را در ربا

دسته  شوند. گيري مي آيد كه فقط با پيمانه يا وزن، اندازه ربا در اشيايي مي. است 26نوزَ يُ  وْ أَ  لاكٰ ا يُ يمٰ فِ اّال ا بٰ الرِّ 

شمارش، متر يا ديگري از روايات، رباي معاملي را در اشيايي كه مكيل و موزون نيستند (در معامله بر اساس 

. 27كرده، معامله آنها را با مقدار بيشتر در يك طرف، بدون اشكال شمرده استنفي د) نشو مشاهده تعيين مي

مادامي كه به نحو پيمانه يا وزني معامله نشوند، يعني . ٢٨فيه كيل و ال وزن نْ كُ يَ  مْ الَ مَ  سَ أْ ال بَ  :اند هحضرت فرمود

  . ٢٩وزن نشود ،هنگام تحويل و هنگام پس گرفتن كاالوم اين است كه و اين موضوع به مفه بدون اشكال است.

استناد ايشان به آن دسته  .باشد خميني ذكر شده اتحاد در جنس ميآيت اهللا در تعريف كه شرط ديگري 

دو شيء مورد معامله بايد از يك  كه: دارد از رواياتي است كه براي تحقق موضوع ربا در معامالت اعالم مي

معامله دو برابر درهم يعني  .30ة مثلين بمثلطحنطة بحن ل وَ ثْ مِ ين بِ لَ ثْـ م مِ اهِ رٰ دَ م بِ اهِ رٰ دَ : روايت جنس باشند از آن جمله

 فَ لَ تَـ خْ إا ذٰ إِ است كه: در حديث ديگري  در مقابل يك برابر و دو برابر گندم در مقابل يك برابر، ربا است.

                                                                                                                                                                                                       
  .605قنعه، ص مفيد، المشيخ  - 25
   است.نقل شده امام صادق ع در كتب اربعه (با كمي تفاوت در راويان سندها) از  - 26
  .منصوربن حازم از امام صادق ع درباره معامله يك گوسفند با دو گوسفند و يك تخم مرغ با دو تخم مرغ پرسيد - 27
  .133و  132ربا، ص ابواب از  6، باب 18حر عاملي. وسايل الشيعه، ج  - 28

عن ابي عبداهللا ع قال: سالته عن البيضة  يي كه مكيل و موزون نيستند پرسش شده است:هادر زمينه كاالي روايتاز آن جمله  - 29

درباره معامله يك عدد تخم  عاز امام صادق  بالبيضتين؟ قال:البأس به، والثوب بالثوبين، قال البأس به، والفرس بالفرسين، قال: البأس به.

تهذيب االحكام،  ر.ك. طوسي، و عدد از آن و يك لباس با دو لباس، يك اسب با دو اسب پرسيدم، فرمود: اشكال ندارد.مرغ با د

  ، از ابواب ربا.16، باب 153، ص 18، حر عاملي: وسايل شيعه، ج141از ابواب التجاره، ص  8، باب 7ج
  .134از ابواب ربا، ص  6، باب 18 سايل الشيعه، جوراوي از امام صادق ع پرسيده است ربا چيست؟  - 30
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دو  - اگر دو شيء مورد معامله مختلف باشند معامله آنها همراه با زيادييعني  .31لثْ مِ ين بِ لَ ثْـ مِ  هِ بِ  سَ أْ ا بَ ◌ٰ  لفَ  انَ ئٰ يْ شَّ ٱل

روايات در اين باب فراوان و داللت آنها بر اين شرط روشن است  اشكالي ندارد. -برابر در مقابل يك برابر

  با نقل نشده است.ر از علما در لزوم اين شرط براي تحقق موضوعبطوريكه هيچ اختالفي بين متقدمان و متأخران 

اند: هرگونه زيادي كه در قرض شرط شود، اعم از اين كه آن  در تعريف آن گفتهي، رباي قرضدر مبحث 

يا عمل باشد، مانند ده درهم در مقابل ده درهم و  ؛ده درهم در مقابل دوازده درهم زيادي عين يا كاال باشد، مثالً

ض به ئي كه نزد مقرِينتفاع از شااع و منفعت بردن باشد، مانند ده درهم در مقابل ده درهم و فيا انت ؛ختن لباسدو

چنانكه شرط كند در مقابل شيء كهنه قرض داده شده تازه آن  ،يا آن كه زيادي صفت باشد ؛رهن گذاشته است

  .32فرقي بين كاالهاي مكيل، موزون، معدود و مشاهد نيست يدريافت كند. در رباي قرضرا 

  خروج از حريم ربا
هاي شرعي جهت خروج  قبل از بيان راههاي خروج از حريم ربا بايد به اين مطلب اشاره كرد كه فقها حيله

با توسل به  دانند. به اين معني كه اگر غرض اصلي گرفتن زياده يا ربا باشد اما بخواهد از حريم ربا را جايز نمي

روشي آن را مشروع سازد از لحاظ فقهاي شيعي جايز نيست بلكه حيلة شرعي است گويا كاله سر خدا 

گذارد و بر اين اساس دو بار مرتكب خطا گرديده اول به خاطر ربا دوم به خاطر حيله. در صحت اين موضوع  مي

به اين مصداق كه اگر عقد به قصد فرار از ربا واقع . للعقود تابعة للقصودبه دو قاعدة مهم استناد كرد. اول اينكه 

كند لذا حيلة شرعي است. دوم  شده و بدين وسيله گرفتن ربا را جايز نمايد چون عقد تبعيت از قصد فاعلش مي

شود. عليهذا در بحث ربا اگر باز هم  باشد. يعني اعمال انسان براساس نياتش سنجيده مي مي االعمال بالنّياتآنكه 

  فرار از ربا باشد چون عمل مطابق نيت خالف بوده عقد صحيح نيست و زياده در حكم رباست.غرض 
                                                                 

  .140، از ابواب ربا، ص 9، باب 18وسايل الشيعه، ج شيخ حرّ عاملي،  - 31
  .214-218فحات ، ص3 موسوي خميني، تحرير الوسيله جهللا روح اآيت اهللا سيد  - 32
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توان ازحريم ربا خارج شد: يكي  شود كه به دو نحو مي از گفتار فقها و روايات فراوان چنين استفاده مي

 33كم ربا تخصيص، به اين معني كه به رغم تحقق موضوع ربا، معهذا حرمت ربا از بين رفته و ح خروج حكمي

اي انجام شود كه موضوع و مفهوم ربا بر  خورده و ديگري، خروج موضوعي است به اين معني كه عمل به گونه

، آن صادق نباشد، يعني به اصطالح تخصصاً از موضوع ربا خارج شده است. موارد قابل ذكر در خروج حكمي

توان به بيع  از موارد خروج موضوعي مي. باشد ميربا ميان پدر و فرزند، زن و شوهر، مسلمان از كافر حربي 

ه م، ضم ضميداخلي به اسكناس ممالك ديگر (خريد و فروش ارز) ، خريد و فروش اسكناس35، بيع شرط34عينيه

گذاري به نحوي كه ميزان بهره به اختيار مديون باشد و در مدت مشخصي مثالً  سپرده، 37، هبه معوضه36غيرجنس

                                                                 
  . هيچ عامي نيست كه خاص نداشته باشد.ما ِمْن عاٍم إّال َو َقْد ُخصَّ  - 33
فروشد  خرد و همان كاال را با قيمتي كمتر نقداً به فروشنده مي وجه معروف بيع عينيه آن است كه شخص كاالئي را به نسيه مي - 34

كند. حليت اين بيع در قرار ندادن شرط معاملة دوم در معاملة اول است. حسن محمدتقي  و پولي را از اين بابت به وام دريافت مي

  .241، صفحة قتصادياً الربا فقهياً و اجواهري، 
فروشد تا زمان معين خريدار اصل كاال را عودت داده و وجه خود را دريافت كند.  بيع شرط آن است كه كسي كاالئي را مي - 35

پردازد. پس  اين عمل نوعي وام است. در مقابل استفاده از اين وام فروشنده مبلغي را به عنوان اجاره يا استيفاء منفعت به خريدار مي

باشد. ظرافت اين بيع در اين است كه پس از فروش كاال توسط  روشنده دريافت كنندة وام و خريدار پرداخت كنندة وام ميف

شود و سپس كاال را اسماً در اختيار  خريدار اسماً مالك كاال مي -تر از قيمت بازار حتي بسيار پائين –فروشنده به قيمت تراضي شده 

شود. آنگاه استفاده كننده مبلغي را به عنوان صلح يا  در نتيجه فروشندة اوليه مجازاً استفاده كنندة كاال ميدهد  فروشنده اوليه قرار مي

نمايد. در شرح اين موضوع مراجعه شود به: محمد  باشد پرداخت مي اجاره يا استيفاء نفع به صاحب كاال كه در اينجا خريدار مي

  .36-37، صفحات 23حسن نجفي، جواهر الكالم، جلد 
. رجوع شود به: روح اهللا موسوي خميني، تحريرالوسيله، و يك درهمگندم به دو تن  دفروشه مثل اينكه يك تن گندم را ب - 36

  .64-68جلد سوم، صفحات:  .1375ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ سوم 
مقدار مساوي و همجنس را معاوضه و مازاد را به طرف ديگر معامله هبه نمايد. نگاه كنيد به: ربا و تورم، احمدعلي يوسفي،  - 37
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برخي مفرهاي  وهاي توليدي  انحصار حرمت در رباي مضاعف و عدم ربا در قرضو اول هر سال محاسبه شود 

همچنين تأكيدات زيادي هاي متفاوت اشاره نمود.  ربا بر اجناس مختلف و نرخ اشتمال خروجي از بابت تعريف

و كاهش قدرت خريد در اثر تورم و گراني (نه گران  38در عدم مصداق ربا در جبران كاهش ارزش پول

شي) و پرداخت مازاد در تأخير تأدية دين ذكر شده است كه به دليل وسعت بحث از شرح آن خودداري فرو

  پردازيم. هاي توليدي مي تنها به عدم ربا در قرض جادر اينشود و  مي

نديشمندان اقتصاد اسالمي تحليل گرديده است  علل و داليل عقلي تحريم ربا در شرع توسط بسياري از ا

توانند از لحاظ عقلي قانع كننده نيز باشند. داليلي نظير برقراري عدالت و برابري، تأمين  از آنان ميكه بسياري 

تر ثروت، ثبات اقتصادي و بسياري موارد مشابه  كامل، توزيع عادالنه شتغالاقتصاد و ا ةنيازهاي مالي، رشد بهين

 اند هايي براي تحريم ربا ذكر نموده حكمت 40مفسرين. 39شوند همگي به عنوان داليل عقلي بر تحريم ربا ذكر مي

زيع ناعادالنه ثروت، فاصله طبقاتي، وكه شامل رفتن مال بدون عوض، تعطيلي تجارت و جلوگيري از قرض و ت

هاي اجتماعي، ظلم،  سوداگري و سود طلبي و دامن زدن به بحران ديادو از 41سست شدن عواطف انساني

                                                                                                                                                                                                       
  ، تهران.1381، 127پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، چاپ اول، صفحة 

دانند. دستة دوم در بعضي از  جائز نميدر اين باب سه دسته نظريات وجود دارد. دستة اول به طور مطلق كاهش ارزش پول را  - 38

) تبيين مفهوم و موضوع ربا از 1376موسايي ميثم (دانند. نگاه كنيد به  دانند و دستة سوم آن را جائز و الزم مي معامالت جايز نمي

  ، فصل هفتم.ديدگاه فقهي (با توجه به روابط اقتصادي معاصر). پژوهشكده پولي و بانكي
  M.Umer Chapra (2000)نگاه كنيد به:  - 39
في تفسير القرآن نوشتة ابوعلي نگاه كنيد به تفاسير قرآن منجمله: تفسير كبير امام فخر رازي در ذيل آيات ربا و مجمع البيان  - 40

  اند. و تفسير من وحي القرآن كه موارد فوق را ذكر كردهفضل بن طبرسي 

َو أُِتَي َعِليُّ ْبُن َأِبي طَاِلٍب ع ِبَرُجٍل يَْأُكُل الرِّبَا فـََقسََّم َماَلُه ِقْسَمْيِن َفَجَعَل ، 15 -15510، 329ص:  -1 ،332 ،13 ،الوسائلمستدرك - 41

َقاَل ِلَئالَّ يـََتَماَنعَ    .النَّاُس اْلَمْعُروفَ  َنِصَفُه ِفي بيت المال َو َأْحَرَق َنِصَفُه َو ُسِئَل الصَّاِدُق ع ِلَم َحرََّم اللَُّه الرِّبَا فـَ
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  42شود. ر ميضررهاي اخالقي و بسياري داليل ديگ

ربا را براي دريافت مازاد درآمد بدون قرار  منعتوان حكمت  از لحاظ اقتصادي با مالحظة آراء مختلف مي

گرفتن در جريان ايجاد ارزش افزوده تلقي نمود. چه همانطور كه گفته شد رباي معاملي معاملة جنسي با مثل 

ي معاملي با تراشيدن واسطة معامله توسط كاالي خودش است كه به وزن يا اندازة بيشتر دريافت كند. كل ربا

ديگر دهد. به عبارت  ز مثل كاالي مورد نظر نباشد از لحاظ فقهي از ربوي به غيرربوي تغيير ماهيت ميا ديگر كه

تن گندم بعالوه يك سير نمك معاوضه  5 با توان در پايان سال ه غيرجنس يك تن گندم را ميمضم ضميبا 

كند كه منظور شارع از وضع اين قاعده بناي ديگري است نه  باحث اصول فقه ايجاب ميكرد. اصل حكمت در م

شارع حكيم بوده و از اين باب نظرش بر تعويض جنسي با جنس هم مثلش  ،فقط معاملة تفاضلي. به عبارت ديگر

فرآيند توليد  ناين باشد كه فردي كه در سود يا زيا ،تواند بلكه مي ،نده باشد نيست كه آن را ربا و حرام خوا

اين تواند اين باشد كه هيچ سهمي ندارد.  ارزش افزوده سهيم نيست چه سهمي از ارزش افزوده دارد؟ پاسخ مي

ورد اين حكمت در م .داردتطبيق  43يٰ عا ماسَ إلّـٰ◌ٰ  انَ ٰـ سنْ ْإل لِ  سَ يْ لَ شريفة قرآن و همچنين ة ات شريفدقيقاً با آي تفسير

 ،نمايد. به عبارت ديگر رباي قرضي نيز صادق است و به همين علت و حكمت است كه رباي قرضي را حرام مي

به فرد ديگري قرض دهد و در پايان دوره با مازادي آن را دريافت كند اين مازاد حرام تلقي  ياگر كسي مبلغ

خلق ارزش افزوده قرار  و ريان توليدجتواند تعبير شود كه قرض دهنده در شود. اين موضوع از اين باب مي مي

كند.  ا مطالبه و دريافت ميقرض دهنده بهره خود ر ،رد يا زيان كندنگرفته است و چنانچه قرض گيرنده سود ب

شود كه تفاوت اين دو فقط در  در تطبيق و مقايسه رباي قرضي با مضاربه به وضوح روشن ميظريف اين تفاوت 

از نرخ سود (يا  يسهم دومي كند ولي در اين است كه اولي از پيش نرخ دريافت بهره را مشخص و دريافت مي
                                                                 

پژوهشكده پولي و  ،ثم موسايي)، ميقتصادي معاصر وع ربا از ديدگاه فقهي (با توجه به روابط اضنگاه كنيد به تبيين مفهوم و مو - 42

  .15-16هاي  صفحه ،بانكي
  .39آيه  -سوره نجم به انسان نيست مگر چيزي كه با سعي او ايجاد شده باشد. ]متعلق[ - 43
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يا باقي عقود اسالمي تعيين نرخ از قبل به معني اين تلقي  . در مضاربهنمايد دريافت ميزيان) فعاليت اقتصادي را 

عي خواهد شد و اين از لحاظ كلي با قريزي شده برابر سود وا شود كه بدون هيچ كم و كاستي رقم سود برنامه مي

ضوع نيز به اين موكامالً مغاير است.  ،تواند صفر باشد گذاري در اقتصاد نمي توجه به اينكه نرخ ريسك سرمايه

قابل استنباط است. به اين معني كه  ٤٤ةً فَ اعَ ضٰ ًا مُ افَ عٰ ضْ أا بٰ لرِّ ٱوا لُ كُ أْ اتَ ٰـ ل واْ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱا هَ يـُّ أا ٰـ يوضوح از معني آية شريفه 

افتد كه وام گيرنده از عهدة بازپرداخت  نمايد و اين حالت زماني اتفاق مي حق دريافت بهره بر بهره را ممنوع مي

پردازد. به عبارت ديگر اين حالت زماني مصداق دارد  اصل و فرع وام برنيامده است و به ناچار ربح مركب مي

بازده بوده يا  ر منفعت يا زيان شريك نيست، ثانياً وام صرف خريد كاالئي شده است كه بيكه اوالً وام دهنده د

گذاري نبوده است. به  گذاري منتج به بازدهي نشده است يا به بيان ديگر وام مصرفي بوده و وام سرمايه سرمايه

عدم دريافت اصل و بهره  ٤٥مْ كُ لَ  رٌ يْـ وا خَ قُ دَّ صَ تَ  نْ إ وَ  ةٍ َسر يْ ي مَ لِ إِ  ةٌ رَ ظِ نَ فَـ  ةٍ رَ سْ وعُ ذُ  انَ كٰ   نْ إِ همين دليل است كه در آية 

كند كه اگر از وام گيرنده در عسرت او دريافت نشود بهتر است. و در تأييد  وام را به عنوان صدقه مشخص مي

 وَ . و بر همين اساس خوردن اين مال را در آية ٤٦اتِ قٰ دَ لصَّ ٱي بِ رْ يَـ  ا وَ بٰ لرِّ ٱ هللاُ ٱ قُ حَ مْ يَ اين صدقه است كه فرمود 

  باطل و اخذ ربا ذكر فرمود كه منهيه است.  ٤٧لِ اطِ بٰ ٱلْ بِ  اسِ َأْمٰواَل ٱلنّٰ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ ُه نْ وا عَ هُ نُـ ْد قَ  ا وَ بٰ لرِّ ٱ مْ هِ ذِ خْ أ

 لُ ثْ مِ  عُ يْ ٱلبَـ ا مٰ نَّ إِ وا ـالُ قٰ در ذيل آية بيان السعاده في مقامات العبادة  استدالل و توضيحات ذكر شده در تفسير

كاشف اين موضوع است كه تلقي ربا در عرب نه عين تعبيرات مذكور در  ٤٨اٰـ بلرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ  عَ يْ لبَـ ٱهللا ُ ٱ لَّ حَ أَ  ا وَ بٰ لرِّ ٱ

                                                                 
  .مخوريد ضافة مضاعفاه اني كه ايمان آورديد ربا را باي كس، 130ةآي ،سوره آل عمران - 44
، و چنانچه بدو ببخشيد براي شما بهتر است اگر به او دهيد مهلتي پس تا فراخ دستي بوداگر تنگدست ، 280ة آي ،سوره بقره - 45

  بدانيد.
  كند. ربا را نابود و صدقات را افزون مي وند،خدا، 276آيه  ،سوره بقره - 46
  .خوردند و اموال مردم را به باطل مي ده بودند از آنش گرفتند و نهي ربا مي، 161آيه  ،سوره نساء -47
  كرده است.الل و ربا را حرام حربا است و خدا داد و ستد را  ثلگفتند: داد و ستد م، 275آيه  ،سوره بقره - 48
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كند. در  متون فقهي است بلكه به نوعي دريافت جريمة تأخير در تأديه دين بوده است كه معامالت را ربوي مي

پس ربا صحيح است  در زيادي، ستا گفتند كه بيع با زياد كردن قيمت كاال مثل ربا: «٤٩آمده استاين تفسير 

اصل در  صحيح است. پس تشابه بين آن دو در زيادي عوض واقع شده است و همانطور كه بيع (خريد و فروش)

بيع پس شايسته بود كه صحت  در صحت نيست تا اينكه ايراد شود كه اصل در و تشبيه اين زيادي همان رباست،

 عبي ،شد ربا مثل بيع است نه اينكه بيع مثل ربا است. پس اين ايراد صحيح نيست. و اينكه در زيادي قيمت گفته مي

را به ربا شبيه دانسته است كنايه از تشبيه رباست به بيع از لحاظ حالل بودن بيع و اينگونه تشبيه براي آن است كه 

خداوند بيع را حالل  و »عَ يْ لبَـ ٱ هللاُ ٱ لَّ حَ أَ  وَ «و فرمود: كرد نان را باطل آپس خداوند قياس  .نان رساتر بيان شودآنظر 

 فساد يعني صحت و ربا را حرام كرد، و »اٰـ بلرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ « عطف است. اين عبارت حال است به تقدير قد يا ،قرار داد

وقتي كه  اند: بعضي گفته نهي خداست. امر وبلكه صحت و فساد به سبب  نيست، آنبه شبيه بودن در صورت 

مدت را زياد  گفت: كرد، بدهكار مي رفت و مطالبه مي و قرض دهنده مي رسيد قرضي را كه داده بودند مي ةوعد

وقتي كه به ايشان گفته  كردند، كردند و به همان ترتيب عمل مي كن و من در مال زياد كنم و با هم تراضي مي

گفتند هر دو يكي است، مقصودشان اين بود كه زياد كردن قيمت كاال هنگام فروختن و  شد اين رباست مي مي

در جاهليت مردم اينگونه تجارت كرده و  .كردن در وام به سبب طوالني كردن مدت هر دو مساوي هستند زياد

آن وقت  يز هست.چنانكه رسم اهل زمان ما ن ،دادند جستند كه مالي را تا مدت معيني با سود معلومي مي سود مي

 ،معطل مانده است گيريم در مقابل اين است كه مال ما از تجارت كردن ايستاده و گفتند اين سودي كه ما مي مي

شتر از آنچه كه يب دانند تا وقت خرمن گندم و جو، و آن موقع يا اينكه جنسي از قبيل گندم و جو را به قرض مي

                                                                 
. ترجمة محمد 1346، چاپ دانشگاه تهران، بيان السعاده في مقامات العبادةحضرت حاج مال سلطانمحمد بيدختي گنابادي،  - 49

، تهران، 149-150اهللا رياضي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، جلد سوم، صفحات  رضاخاني و حشمت

1377 .http://www.sufi.ws/MysticalBooks(1).php   
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نقدي آن ده درهم است مثالً، پس صحيح است كه نسيه بفروشيم به  گفتند كه قيمت و مي، گرفتند داده بودند مي

اين عمل تمام تكيه بر سود است و در پانزده درهم و صحيح نيز هست كه قرض بدهيم به پانزده درهم. چون 

و  هو قواي بدن در طلب معاش كه از بزرگترين اقسام عبادات است باز ايستاد ءتوكل بر خدا ترك شده، و اعضا

و به بدهكار ضرر زده ه است درخواست از او باز ايستادو نفس از تضرع و پناه بردن به خدا  شده است، و تعطيل

 گردد. و شود، و آن كار خوب و نيكو يعني قرض الحسنه ترك مي شده است كه مال او بدون عوض گرفته مي

و در  تعالي از ربا نهي كند، همه اين امور كه مخالف با اراده خداوند بر بندگانش است موجب شده كه خداي

  .»مورد فاعل ربا شدت عمل به خرج دهد

توان بحث را به اينجا خالصه نمود كه اگر منابع مالي  با اين تفاسير در مورد حكمت حرام بودن ربا مي

گذاري شود  شود و اگر صرف سرمايه و حرام تلقي مي ،استقراضي صرف مصرف شود پرداخت مازاد ربا

داليل فوق داللت بر اين دارد كه حكمتي كه شارع مد نظر قرار  گردد. سود و حالل تلقي مي ،پرداخت مازاد

  شود: هاي توليدي شكل گيرد در موارد زير خالصه مي داده تا فعاليت

  سهيم باشد. گيرنده وام در سود و زيان فعاليت اقتصاديبايد دهنده  وام .1

ان نرخ بازدهي سرمايه را از قبل قطعاً مشخص نمود نبايد از تو به دليل اين كه نمينرخ دريافت مازاد (بهره)  .2

 پيش مشخص و شرط شود.

  50 شود. هاي مصرفي ربا تلقي مي گرفتن مازاد در قرض .3

توجه به حكمت تحريم ربا بوده كه برخي از فقهاي شيعه و همين رسد كه بر اساس  اينطور به نظر مي

                                                                 
مخالف اين عبارت صدق و شمول تام ندارد. به عبارت ديگر مفهوم مخالف از نوع مفهوم شرط است و انتفاء شرط به  مفهوم 50

به شرط حصول شرايط مذكور در فوق » هاي غيرمصرفي ربا نيست گرفتن بهره در قرض«معني انتفاء موضوع است. يعني عبارت 

  غيرربوي است.
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حيل فرار از  ازاند. گرچه برخي اين نظر را  گذاري شده سرمايههاي  همچنين اهل تسنن قائل به عدم ربا در قرض

دانند ولي جمع ادلة مختلف و دقت در جزئيات اشارات آيات قرآن كريم و احاديث و اخبار اين استنباط  ربا مي

ل اي براي فرار از ربا نيست بلكه حكمت شارع در باب علت تحريم ربا را شام نمايد كه اين نظر حيله را قوي مي

حكمت تحريم ربا از وجوه اجتماعي نيز مكرر ذكر شده كه در اينجا از ذكر آن خودداري البته  شود. مي

اين گروه بر اين باورند كه در زمان پيامبر اكرم (ص) و هنگام تشريع حرمت ربا، در عربستان ربا فقط . 51شود مي

تأمين نيازهاي مصرفي بود و اسالم نيز چنين ها در آن زمان براي  قرض بيشتر و ،هاي مصرفي جريان داشت در وام

. به طور مثال 52ربا خارج هستند دلةمور توليدي از شمول ا هاي با بهره در ا اين وام بر هايي را حرام كرده بنا قرض

برد و كامالً  بخرد در واقع از اين پول سود مي منزليگيرد تا  گيرد تا ساختماني بسازد يا وام مي كسي كه وامي مي

طقي است كه سهمي از اين سود را به وام دهنده بپردازد. اين سهم ممكن است صدي چند از فايده باشد و يا من

اين كه در اول كار به صورت عقد صلح اين سهم به مبلغ مقطوعي يا صدي چند مقطوعي از سرمايه مورد توافق 

د عقد صلح قرار داد. به اين طريق در اين توان مور قرار گيرد. زيرا حقوقي را كه هنوز تحقق نيافته است نيز مي

  .53المثل عقد مضاربه و عقد صلح است ات فيررمقلت روابط وام دهنده و وام گيرنده تركيبي از  حا

همين  ،اند داده ه و سني نيز در باب خريد و فروش اسكناسعماي مذاهب شيلنظرات فقهي و فتاوايي كه ع

ارائه شده در حد كامالً موافق و كامالً مخالف مطرح است. به اين معني  زيرا نظريات ،نمايد را تقويت مي ديدگاه

خريد و فروش  ،كه بسياري از فقها به دليل اينكه اسكناس معدود است و قابل شمارش و مكيل و موزون نيست

                                                                 
، 1377 حقيقت،. انتشارات 152-155 ات. صفحگنابادي رضاعليشاه ثاني تابنده حسيننسلطاحضرت حاج  ،رسالة رفع شبهات - 51

  http://www.sufi.ws/MysticalBooks(4).php چاپ پنجم.

  .233ص .3عبدالرزاق سنهوري: مصادر الحق في الفقه االسالمي، ج - 52
، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 115، ص مجذوبعليشاه ورعلي تابندهندكتر حضرت حاج اجتماعي،  و مجموعه مقاالت فقهي - 53

1380. http://www.sufi.ws/MysticalBooks(6).php   
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روش خريد و فء، اند و عدة ديگري از فقها اند. زيرا آنها اسكناس را كاال توجيه نموده آن را حالل دانسته

دانند چون رباي قرضي است و استدالل اين گروه بر اين است كه اسكناس وسيلة خريد و  اسكناس را حرام مي

  فروش كاال و نمايندة شمارش ارزش كاال است و به خودي خود ماليت ندارد.
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   قرض الحسنه

  مقدمه
هايي كه در عمليات بانكي بدون ربا به عنوان روش اعطاي تسهيالت در نظر گرفته شده  يكي از روش

الحسنه عقدي است كه به موجب آن  قرض«نامه عمليات بانكداري بدون ربا  الحسنه است. از لحاظ آيين قرض

ده مثل و يا در صورت گيرن كند كه قرض گيرنده تمليك مي دهنده مقدار معيني از مال خود را به قرض قرض

يا قيچي دن يبر يدر لغت به معن قرض قرضايقرض از باب » قرض«. »نمايد رد دهنده امكان قيمت آن را به قرض

ملك يامو در اصطالح فقهي آن قطع بخشي از  54ند.يگو ميكه برّنده است، مقراض  يچيبه قلذا  استكردن 

   است.

 يگريشود. تحقق قرض دادن به د يگريون ديمد ياست كه به واسطه آن كس يدر اصطالح عقد قرض

رنده مال قصد ياده در بازپرداخت مال نداشته و گيكه دهنده وام شرط ز يجاب و قبول است، به شرطيمنوط به ا

حق تصرف در آن را دارد، و مال  يرنده وام، ويمال به گ يمحض واگذار را داشته باشد. بدهيبازپرداخت 

ملزم به  مقروضزمان در بازپرداخت وام، كردن در صورت شرط  .رديگ ميقرار  يون ويمفروض در زمره د

و  در زمان مشخص است وگرنه به محض طلب قرض دهنده، ملزم به بازپرداخت مال است. قرضبازپرداخت 

از ين رو اقسام گوناگونيباشد. از ا يگريد يبرا ياست كه در عهده كس يرماليا غي ين عبارت از هر حق ماليد 

مؤجل است وقتي ن يد گردند. مين يع سلم و سلف، قرض، رهن و ضمان موجب ديه، بيع نسيمعامالت همچون ب

ون ملزم به پرداخت ين، مديبا درخواست دا باشد و در صورت غيرمؤجل ميبازپرداخت  يبرا ينيمهلت مع يدارا

  شود.  مي زيمختلف ن يكاالها شامل و ستيبه قرض پول نمنحصر قرض دادن . است

                                                                 
  .216، ص7ق، ج1405ا، ج الحوزه، بي العرب؛ نشر ادبي منظور، لسان ابن  54
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  قرآن رقرض الحسنه د 
يكديگر را دركارهاي نيك و « 55فرمايد: ها را مورد تأكيد قرار داده و مي قرآن كريم ياري در نيكي

ياري در  .»د و از خدا بترسيد كه عقوبت او شديد استنمائين ياريرگناه و تعدي دپرهيزگاري ياري كنيد و 

نيكي بسيار متنوع است و براساس آيات ديگر قرآن قرض الحسنه يا وام نيك با عنوان حسنه تعيين و نه تنها به 

تا آن را براي او  ،نيكو يقرض ،كيست كه به خدا قرض دهد: «56مسلمين بلكه به همه مردم اعالم شده كه

همانطور كه ». به اوست تانبخشد و بازگشت يگيرد و يا م مضاعف سازد به اضعاف بسيار و خداست كه تنگ مي

در راه ها  شامل انواع هزينه قرض دادن به خداواضح است اين آيه مخصص به مسلمين نيست و عام است. معني 

كمك به  در تمام كارهاي خيرشود كه مصداق عيال اهللا هستند.  و به عبارت ديگر هزينه براي خلق او مي خدا

مفهوم اين آيه به صور ديگر در آيات ديگر آمده است.  .شود محسوب ميدن به خدا دا قرضبندگان خدا نوعي 

براي او اجري بزرگ ن برابر گرداند و يكو دهد تا خدا بر او چنديست كه به خدا قرض نيآن ك« 57فرمايد: مي

و براي شما ببخشايد ن برابر گرداند و يشما چند يد خدا برايكو دهياگر به خدا قرض ن« 58فرمايد: و مي .»است

به دهد و  قرار مياز قرض دهنده در اين آيه خود را در مقام تشكركننده خداوند  »است. حليم ر ووشكوند خدا

  .دهد ميآن را بشارت جبران  مادي و معنويرد و با پاداش يپذ ميآن را  يكين

دون به وام بمنظر ن يآمده است. از از ين» َحسناً «به دنبال آن كلمه اشاره دارند قرض  بهدر قرآن آياتي كه 

شود هرچند معني لغوي قرض به معناي قطع كردن است و مفهوم آن به اين عبارت  فته ميگ»قرض الحسنه«بهره 

                                                                 
  ِديُد اْلِعَقابِ َوتـََعاَونُوْا َعَلي اْلبرِّ َوالتـَّْقَوي َوَال تـََعاَونُوْا َعَلي اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه شَ . 2سورة مائده، آيه  ٥٥

  .َفيضِعَفُه َلُه َأْضعافاً َکثيرًة والّلُه يْقِبُض َو يْبُسُط َو ِإلَيِه تـُْرَجُعونْ َمْن َذا الَِّذي يْقِرُض الّلَه قَـْرضاً َحَسناً . 264سورة بقره، آيه   56

  »َمْن َذا الَّذي يْقِرُض الّلَه قـَْرضاً َحَسناً َفيَضِعَفُه َلُه َو َلُه َاْجٌر َکريمٌ « .11آيه  ،سوره حديد  57

  .»يضِعْفُه َلُکْم َو يْغِفْرَلُکْم َو الّلُه َشُکوٌر َحليمٌ  ِإْن ُتْقِ◌رُضوا الّلَه قـَْرضاً َحَسناً « .17سوره تغابن آيه   58
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ها قبول  هاي نيك داشته باشد و منجملة اين نيكويي نزديكتر است كه قرض الحسنه قرضي است كه ويژگي

كه د باشكو يد به صورت نيانگر آن است كه قرض دادن بايبيا ريسك و مخاطره عدم برگشت اصل آن است. 

  وجوه متنوع از شكل و ماهيت و قصد و آثار و انجام يكي يا همه را در بر گيرد.  دتوان مي ييكويناين 

خدا از فرزندان اسرائيل پيمان گرفت و از آنان دوازده سركرده  در حقيقت« 59 :فرمايد ديگري مي هيدر آ

خدا فرمود من با شما هستم اگر نماز برپا داريد و زكات بدهيد و به فرستادگانم ايمان بياوريد و برانگيختيم و 

زدايم و شما را به باغهايي كه از زير آن ياريشان كنيد و وام نيكويي به خدا بدهيد قطعا گناهانتان را از شما مي

د در حقيقت از راه راست گمراه شده آورم پس هر كس از شما بعد از اين كفر ورزنهرها روان است در مي

است.  شده و ياري آنها آورده رسوالن خدابه مان ينماز و زكات و ا در رديفه قرض الحسنه ين آيدر ا». است

قبل از ظهور ن دستور در ياگردد كه  از سوي ديگر اشاره به شرايط اخذ ميثاق دارد كه از شرايط بيعت تلقي مي

 در حقيقت« 60و با توجه به آيه:بوده است.  وند و شرايط بيعتمهم خدا تستورااز دسلف ان ياداسالم هم در 

خدا از مؤمنان جان و مالشان را به [بهاي] اينكه بهشت براي آنان باشد خريده است همان كساني كه در راه خدا 

عهده اوست و شوند [اين] به عنوان وعده حقي در تورات و انجيل و قرآن بر كشند و كشته ميجنگند و ميمي

ايد شادمان باشيد و اين همان اي كه با او كردهچه كسي از خدا به عهد خويش وفادارتر است پس به اين معامله

و مفهوم لغوي قرض به معناي قطع كردن، قرض الحسنه مفهوم اعطاي مال و نفس در راه ». كاميابي بزرگ است

                                                                 
َنْي َعَشَر نَِقيًبا َوَقاَل الّلُه ِإنِّي َمَعكْم . 12سورة مائده، آية   59 ْيُتُم الزَّكَوَلَقْد َأَخَذ الّلُه ِميثَاَق بَِني ِإْسَرائِيَل َوبـََعثْـَنا ِمنُهُم اثـْ اَة َلِئْن َأَقْمُتُم الصََّالَة َوآتـَ

ُكفَِّرنَّ َعنكْم َسيَِّئاِتكْم َوُألْدِخَلنَّ  َرْضُتُم الّلَه قـَْرًضا َحَسًنا ألَّ كْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنـَْهاُر َفَمن كَفَر بـَْعَد َذِلك َوآَمنُتم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهْم َوَأقـْ

َقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيلِ    :ِمنكْم فـَ

فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه  ِإنَّ الّلَه اْشتَـَري ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الّلهِ . 111سورة توبه، آية   60

  ِبَعْهِدِه ِمَن الّلِه َفاْسَتْبِشُروْا بِبَـْيِعكُم الَِّذي بَايـَْعُتم ِبِه َوَذِلك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  َحقًّا ِفي التـَّْورَاِة َواِإلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفي



 

37 

د و يد و زكات را ادا كنيو نماز را برپا دار « 61ريم در آيهقرآن كدهد. لذا شايد از اين وجه است كه  خدا را مي

  نمايد.  برد و به اين قرض و در رديف اقامة نماز و ايتاء زكات امر مي فعل امر بكار مي» ديبه خدا قرض الحسنه ده

ولي از بررسي آيات قرآن اينگونه دانند  ميطلح الحسنه را در قبال برگشت اصل مال مص فقها قرض

يات متعددي در قرآن كريم ر آد .لحسنه پرداخت بالعوض و بدون برگشت است ا شود كه قرض مي استنباط

الحسنه ذكر شده است كه همه اين آيات پشت سر آياتي هستند كه در مورد انفاق، صدقه يا زكات يا قتال  قرض

هاي بالعوض از مال يا  همان پرداخت  الحسنه توان اين تفسير را نمود كه قرض ت ميحكنند و به ص تكليف مي

مال يا جان (بريدن و قطع كردن مال از خود) با صرف نظر كردن از بدن   باشد كه به معني لغوي قرض جان مي

سوره بقره  244-245آيات باشد. در  مي ؛ج استمراه خدا است كه حسنه آن در آن منددر  قتال خود در

حسنه  ) كسي كه به خدا قرض دهد قرضهشنواي داناست (بفرمايد: در راه خدا قتال كنيد و بدانيد كه خدا  مي

سوره مائده  12ه ي. در آ62پس به چند برابر بر او اضافه خواهد شد و خداوند است كه تنگنا يا فراخي دهنده است

فرمايد: خداوند گفت اگر نماز بپا داريد و زكات دهيد و به رسوالن من ايمان آوريد و ياري آنها نمايند و  نيز مي

فرمايد:  سوره حديد مي 11و  10در آيات . 63حسنه به خداوند قرض دهيد محققاً من با شما خواهم بود يها رضق

ها و زمين از آن خداوند است  كنيد (در حالي كه) ميراث آسمان شود كه در راه خداوند انفاق نمي شما را چه مي

ها از درجه برتري نسبت به كساني كه بعدًا آن ،ستياز شما قبل از فتح انفاق و قتال كرد مساوي ن كه و كسي

كنيد  انفاق و قتال كردند برخوردارند و خداوند به هر دوي آنها نيكويي وعده كرده و خداوند به آنچه عمل مي

افه خواهد شد و براي او پاداشي ضدهد پس بر او به چند برابر ا حسنهقرضي  ندآگاه است. كيست به خداو

                                                                 
  َو َأِقيُموا الصَّالَه َو آُتوا الزَّكاَه َو َأْقِرُضوا اللََّه قـَْرضًا َحَسناً . 20سوره مزمل آيه   61

 .»يَبُسطُ  وَ  ضُ قبِ يَ  اهللاُ  وَ  هٍ رَ يثِ اً كَ افَ ضعَ أ هُ لَ  هُ فَ اعِ ضَ يُ فَـ  َحَسناً رضاً قَ  اهللاَ  ضُ قرِ ي يُ ذِ الَّ ذَ  َمن يمٌ لِ عَ  عٌ يمِ  سَ اهللاَ  نَّ أوا مُ اعلَ وَ  اهللاِ  يلِ بِ ي سَ وا فِ لُ اتِ قَ  وَ « -62

 .»َو َاقَرضُتُم اَهللا َقرَضاً َحَسناً  َقاَل اهللاُ إنِّي َمَعُکم َلِئن أَقمُتُم الَصَلوَه و آتَيُتُم الزََّکوَه َو آَمنُتم ِبُرُسِلي َوَعزَّرُتُموُهم« -63
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دهنده و آنها كه به خداوند  فرمايد: همانا مردان و زنان صدقه همين سوره مي 18 در آيه .64بزرگ خواهد بود

سوره  20ه در آي .65دهند دو برابر براي آنها خواهد شد و براي آنها پاداش بزرگي است قرض نيكوئي قرض مي

نزد خدا كنيد و آنچه خوبي  حسنهفرمايد: و نماز بپا داريد و زكات دهيد و قرض دهيد به خدا قرضي  مزمل مي

  .66كنيد و آن خوبي و پاداش برتري است يشتر نسبت به خودتان ميپ

توان به معناي ايثار مال و جان تفسير نمود  الحسنه را از لحاظ قرآني مي به هر حال با اين وصف كلمه قرض

در عبارات آن كمتر » وام نيك«شايد استعمال كلمه  .رسد كه خيلي منوط به مسماي وام باشد و به نظر نمي

ر اسمي از لحاظ بانكي همانطور هآسيب تشريعي به فقه وارد آورد. به هر حال اين نوع اعطاي وام تحت عنوان 

تواند بانك را دچار زيان كند زيرا نه تنها سودي  كه در اعداد منابع مالي بانك ذكر شد از لحاظ اقتصادي مي

  بر است. القاعده هزينه نمايد كه علي دارد بلكه زمان و منابع مالي بانك را نيز صرف ميبراي بانك ن

  و تسهيالت  گذاري سپردهدر  قرض الحسنه
هاي ديگر اقدام به  ها و همچنين با نهادن سپرده خود نزد بانك بانك با دريافت سپرده از مردم يا بانك

نرخ بهره اگر همان طور كه به طور خالصه در مصاديق ربا گفته شد  .كند هاي مالي مي اي از فعاليت مجموعه

گذار از قبل  باشد. به عبارت ديگر سپرده ميشروع مگذاري و دريافت مازاد  توسط مديون مشخص شود سپرده

  شرط ننمايد. ،گيرنده اي را براي سپرده نرخ بهره

                                                                 
ُ◌ا تُنِفُقوا ِفي َسِبيِل اِهللا َوِللَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواَالرِض الَيسَتِوي ِمنُکم َمن أنَفَق ِمن قَ « -64 بِل الَفتَح َو قـََتَل ُاوَلِئَک َاعَظُم َدرََجًه َوَما َلُکم َالَّ

اِعَفُه َلُه َو َلُه َاجٌر  َقاتـَُلوا وَُکّالً َوَعَد اُهللا الُحسَني َواُهللا ِبَما َتعَمُلوَن َخِبيٌر*َمن َذا الَِّذي يُقِرُض اَهللا َقرَضًا َحَسنًا فـَُيضَ ِمَن الَِّذيَن اَنَفُقوا ِمن بَعِد َو 

 ».َکرِيمٌ 

 ».م َو َلُهم َاْجٌر َکرِيمٌ ِانَّ اْلُمصَِّدقيَن َو اْلُمصَّدِّقاِت َوَاقَرُضوا اَهللا َقرَضاً َحَسناً ُيَضاَعُف َلهُ « - 65

ُموا ِألنُفِسُکم ِمن َخيٍر َتِجدُ « - 66  .»وُه ِعنَداِهللا ُهَو َخيَراً َو َاعَظَم َاجَراً َوَاِقيُموا الصََّلوَه َو آُتوا الزََّکوَه َو اَقَرُضوا اَهللا َقرَضاً َحَسناً َو َما تـَُقدِّ



 

39 

گذاري به يك حيله  بهره در سپردهدر نظام بانكداري فعلي براي گريز از مشخص و شرط كردن نرخ 

هاي  اين نوع حيله ه) مفصالً بحث شد1382جويند كه همانطور كه در بيدآباد و هرسيني ( شرعي توسل مي

مدت و بلندمدت به  گذاري كوتاه هاي سرمايه شرعي نوعي كاله گذاردن سر خداوند است. نحوه عمل در سپرده

شود و در پايان سال غالباً  الحساب از طرف بانك اعالم مي ود علياين شكل است كه نرخ بهره به عنوان نرخ س

نمايند.  ميقطعي تسويه حساب پرداخت و هاي مزبور را  رقمي زير يك درصد به اين نرخ افزوده و بهره سپرده

 ٦٨»ودللقص ةابعتالعقود «و  ٦٧»االعمال بالينات«قاعده كلي  والذكر به آن اشاره شد د همان طور كه در مقاله فوق

  كند. به وضوح اين عمل را حيله شرعي قلمداد مي

انداز در پايان دوره جوائزي به صورت تصادفي به  الحسنه و پس هاي مشهور به قرض گذاري در سپرده

شود ولي اگر  شخص و شرط نميمشود. گرچه چون در اين روش نرخ بهره از قبل  ها پرداخت مي صاحبان سپرده

الحسنه كمتر از نرخ بهره الزم براي پرداخت باشد عمالً در  هاي قرض سپرده ايبرميزان جوائز بانك  شارز

ر باشد به منابع مالي بانك زيان رسانيده. حال حتي فرض كنيم بيشتو اگر  شدهگذار اجحاف  مجموع به سپرده

د كه قاعدتاً اي باش كند مساوي نرخ بهره الحسنه پرداخت مي هاي قرض اي كه بانك به صاحبان سپرده نرخ جايزه

اي كه از لحاظ  خواهيم كرد ـ نرخ بهره بحثكرد ـ در باب اين نرخ كه چه بايد باشد بعداً  بايست پرداخت مي

كند برابر اميد رياضي نرخ جايزه است. به عبارت ديگر دريافت  گذار به تنهايي صدق مي رياضي براي هر سپرده

كند كه اين تابع توزيع هر چند هم از نوع  كشي از يك تابع توزيع احتمال پيروي مي جايزه به دليل قرعه

تواند باشد. وقوع اين پديده به معني  يافت جايزه هر فرد متفاوت از ديگري ميطراحي شود باز در 69يكنواخت

گذارند  را در بانك سپرده مي مساوينفر مساوي هم و در مدت زمان مساوي وجهي  وعدم عدالت است. يعني د

                                                                 
 ت است.انيبر  مبتنيل ااعم - 67

 قصدهاست.عقدها تابع  - 68

69 Uniform Distribution Function 
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و پرداخت گذاري  توان گفت اين نوع سپرده ولي دريافتي آنها از بابت جايزه يكسان نيست. با اين استدالل مي

و تالزم بين  ٧٠»رعالشَّ ِه بِ  مَ كَ قل حَ العَ ِه بِ  مَ كَ ا حَ مَ لَّ كُ «كلي  يابرجايزه به اين نحو غيرعادالنه است و براساس ك

منطقي آن يعني غيرعادالنه بودن  صغراي توان باشد مي كلمه عقل و شرع كه از مباحث اصلي در اصول فقه مي

  ا ابراز داشت.الحسنه و نامشروعيت آن ر هاي قرض سپرده

الحسنه جاري كه با اعطاي دسته چك يا كارت الكترونيك يا هرگونه  هاي قرض گذاري انواع سپرده

گذارد چنانچه  را در اختيار او مي فرد بانك منابع مالي ؛گذار وسيله صدور حواله و برداشت از حساب به سپرده

توان يافت. ولي در حال حاضر برخي از انواع  اي صورت نگيرد اشكال فقهي در آن نمي هاي بهره پرداخت

باشند  الحساب مي شود كه شامل دريافت سود (بهره) علي اي مشاهده مي الحسنه هاي جاري قرض گذاري سپرده

   كند كه درباره آن قبالً گفتگو شد. يدا ميگذاري را پ هاي سرمايه كه مصداق سپرده

ت آن بيشتر دح باشد بلكه شدت و گذاري بانك نزد بانك ديگر نيز شامل موارد مذكور در فوق مي دهسپر

اي از قبل طي قراردادهايي شرط شود كه به  هاي بهره بايست تمام ريز پرداخت القاعده مي چون علي .است

  كند. نيز كمك مي صره با نرخ مشخشرط پرداخت به تر كردنِ محكم

هايي كه در عمليات بانكي بدون ربا به عنوان روش اعطاي تسهيالت در نظر گرفته شده  يكي از روش

الحسنه عقدي است كه به موجب آن  قرض«نامه عمليات بانكداري بدون ربا  الحسنه است. از لحاظ آيين قرض

گيرنده مثل و يا در صورت  كند كه قرض گيرنده تمليك مي دهنده مقدار معيني از مال خود را به قرض قرض

  . »نمايد رد دهنده امكان قيمت آن را به قرض

تواند جاي بهره را بگيرد و اين حيله شرعي نيز نبايد  بايد به اين موضوع اشاره كرد كه كارمزد نمي

ير يابد. به عبارت ديگر بانك با ارائه القاعده نبايد با تغيير ميزان اسمي پول تغي جايگزين بهره گردد. كارمزد علي

                                                                 
 ترديد شرع نيز حكم خواهد كرد. عقل حكم كند بي كهبر چيزي  - 70
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كند و اين فروش خدمت نبايد ارتباطي با رقم اسمي موضوع خدمت  يك خدمت اقدام به فروش آن خدمت مي

اي كه براي بانك  داشته باشد. براي مثال عمل دريافت و پرداخت يا حواله پول به بانك ديگر از لحاظ هزينه

ت يا پرداخت حواله يكسان است. نقض اين موضوع در زماني قابل قبول است هاي درياف كند براي رقم ايجاد مي

كه بانك مستدالً داليلي مبني بر اين موضوع داشته باشد كه مثالً حواله پول بيشتر هزينه بيشتري را براي بانك 

  .71نمايد ايجاد مي

بايست حداقل  دولتها مي است. از آنجا كه» قطع بخشي از مايملك«الحسنه همانطور كه آمد به معني  قرض

بايست منابع مورد نياز اين حداقل معيشت توسط دولـت از محـل    معيشت افراد جامعه را تامين نمايند، از اينرو مي

ماليات و يا در حكومت اسالمي از محل زكات تامين شود. از اينرو با توجـه بـه اهـداف اسـتراتژيك يـك بنگـاه       

تـوان انتظـار داشـت كـه      ار پول و پرداخت بالعوض منافات دارد و نمـي اقتصادي كه همانا كسب سود است با ايث

  دار باشد. يك بنگاه اقتصادي هرچند غيرربوي وظيفه تامين اجتماعي را عهده

هـاي ازدواج، تهيـه جهيزيـه، درمـان، تعميـرات مسـكن،        هزينه شاملتواند  نياز به وام براي نيازهاي اوليه مي

لفظ وام در اين موارد بـا مسـمي   و ايجاد مسكن براي روستائيان و ... باشد. كمك هزينه تحصيلي، و كمك براي 

  الحسنه به معني پرداخت وجوه به نيازمندان بصورت بالعوض است. نيست، زيرا همانطور كه اشاره شد، قرض

د در توان در صورتيكه بانكداري غيرربوي نوين بخواهد اين نوع از محصوالت را به مشتريان ارائه نمايد مي

توانـد بـه يكـي از     قالب عقودي مانند هبه و يا عاريه وارد معامله شود بطوريكه منابع مالي ايـن نـوع محصـول مـي    

  روشهاي زير تامين مالي شود:

تواند براي اقدامات تأميني اجتماعي افراد نيازمند بخشي از منابع خود را در قالب هبه از طريق  دولت مي .1

 هاي مصرفي قرار دهد.  وامبانكها در اختيار نيازمندان 

                                                                 
 شود. ارد ميوبر وجوه مالي بر ميزان مبلغ اسمي آن  مؤثرمجزا از كارمزد است زيرا مخاطرات  ،وجوه مهارائه خدماتي نظير بي - 71
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گذاران (در صورتيكه  الحسنه سپرده تواند وامهاي مصرفي را از محل سپرده قرض بانك غيرربوي مي .2

 عوض بودن وامهاي مصرفي ملغي شود) در اختيار نيازمندان قرار دهد.  فرض بال

شته و افراد نيازمند از اي را نزد بانك گذا گذاران باشد به نحوي كه سپرده تواند از سوي سپرده هبه مي .3

العملكاري بانك بر  گيرندگان بدون مازاد دريافت نمايد. حق اين منابع استفاده و اقساط آن را از وام

 شود. اساس بهاي تمام شده خدمات بانك از يك طرف يا هر دو طرف معامله طبق قرارداد دريافت مي
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  اوراق قرضه غيرربوي

  مقدمه
تحريم ربا در اديان الهي و بويژه در اسالم مانع از بكارگيري آن دسته از ابزارهاي مالي متعارفي است كه 

شود  اي است كه به نحوي نرخ بهره در محاسبات وارد مي در آنها شبهه ربا وجود دارد. غالب اين ابزارها به گونه

با رعايت حرمت ربا ابداع و بانكي هاي پولي  سياستو لذا بايد ابزارهاي مالي جديدي منطبق با شرع براي اجراي 

  نمود. 

به رغم نيازهاي مالي و اقتصادي به انواع اوراق مبتني بر بدهي، معامالت اين اوراق در فقه سنتي كمتر 

. بطور كلي 72مورد توجه بوده و به تبع اين ابرازهاي مالي در بازارهاي مالي اسالمي كمتر استفاده شده است

ف آراء و فتاوي فقهي در معامالت اوراق مانع از گسترش و توسعه معامالت اين نوع ابزارهاي مالي وجود اختال

اين موضوع در سالهاي اخير بيشتر مورد توجه اقتصاددانان اسالمي و فقها قرار  73در بازار سرمايه بوده است.

گرفته است، اما با اين حال هنوز در بين فقها اعم از عامه و خاصه اجماع رادعي بر معامالت اوراق مبتني بر بدهي 

  وجود ندارد.

هيت ربوي اوراق قرضه تا حد هاي پولي و ابزارهاي آن در شرايط بانكداري بدون ربا به دليل ما سياست

توان مورد استفاده قرار داد. لذا الزم است تا با  بسيار زيادي قابليت استعمال ندارند و فقط ابزار محدودي را مي

                                                                 
  جهت اطالع ببشتر مراجعه شود به : 72

Muhammad Arham, Islamic perspectives on marketing, Journal of Islamic Marketing Volume: 1 Issue: 2,  2010. 
73 Azizi bin Che Seman, "Bay' al-Dayn, Bay' al-'lnah and IPDS in the Malaysian Islamic Capital Market", 

http://myais.fsktm.um.edu.my/7491/1/Bay'_al-Dayn,_al-

'Inah_and_IPDS_in_the_Malaysian_Islamic_Capital_Market.pdf 
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  74طرح اوراق قرضه غيرربوي ابزارهاي جايگزيني براي بانكداري مركزي بدون ربا ابداع نمود.

كه در طرح حاضر به آن  75ابداع اوراق قرضه بدون ربا گرديدتحقيقات وسيعي در اين امر نهايتاً منجر به 

  شود.  پرداخته مي

  ابزارهاي سياست پولي
شود كه جهت تحقق اهداف اقتصادي  اي از سياستهايي اطالق مي بطور كلي سياستهاي پولي به مجموعه

به كار گرفته كالن يا كاهش خسارات ناشي از عملكرد نظام پولي جهت كنترل حجم نقدينگي در اقتصاد 

توان به طور كلي  كنند كه مي هاي متفاوتي استفاده ميرشود. مقامات پولي براي كنترل حجم نقدينگي از ابزا مي

يآنها را به دو گروه ابزارهاي كم  پولي از طريق مكانيزم   يو كيفي پولي طبقه بندي نمود. معموالً ابزارهاي كم

و  باشد. شوند. مكانيزم بسط پولي عمالً شيوه خلق پول در اقتصاد مي سبب تغيير در حجم پول مي 76بسط پولي

شود كه نحوه توزيع اعتبارات را به طرف بخشهايي از اقتصاد كه  ابزارهاي كيفي به تمهيدات پولي اطالق مي

  كند.  دهند هدايت مي ل ضروري تشخيص ميئومقامات مس

باشد  ي به عنوان يك متغير كه تعيين آن منتج از عرضه و تقاضاي منابع پولي ميدر متون اقتصاد بهرهرخ ن

                                                                 
  جهت اطالع بيشتر مراجعه شود به : 74

Fouad H. Al-Salem, Islamic financial product innovation, International Journal of Islamic and Middle Eastern 

Finance and Management Volume: 2 Issue: 3 2009 

اوراق قرضه غيرربوي (ريالي و ارزي) و ابزارهاي پولي بانكداري مركزي  بيدآباد، بيژن، محمود اللهياري فرد و مهناز ربيعي،  75

  fa.pdf-bond-banking-http://www.bidabad.com/doc/Islamic. 1389بدون ربا، 

Bidabad, Bijan, M. Allahyarifard, M. Rabiei, Usury-Free Bonds and Islamic Central Banking Monetary 

Instruments. 2010. http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-en.pdf 

Bidabad, Bijan, Abul Hassan, Ben Ali Mohamed Sami, Mahmoud Allahyarifard. Interest-Free Bonds and 

Central Banking Monetary Instruments. International Journal of business and Management Science. Vol. 3, no. 

3, August 2011. 
76 - Monetary Expansion Mechanism. 
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اين كه توانايي بسياري   ولي نظر به شود از ديد اقتصاددانان به عنوان يك ابزار پولي تلقي نميو گردد  تعريف مي

افزايش نرخ بهره تقاضا براي  ا اهميت باشد. به عبارت ديگر بانكها بابتواند در اقتصاد  در تخصيصي منابع دارد مي

تاً سبب افزايش منابع جدهند و نتي اندازي را به سمت خود افزايش مي منابع پولي را كاهش داده و عرضه منابع پس

منجمد شود عمالً سيستم بانكي يا دچار مازاد بانكي در سيستم  بهرهشوند. چنانچه نرخ  آزاد سيستم بانكي مي

هرچه نرخ بهره در اقتصاد باالتر باشد بانكها بشتر منابع خود را در قالب بع خواهد شد. منابع يا مواجه با كسري منا

دهند لذا بايد گفت كه عرضة پول تابع مثبتي از نرخ بهره  تسهيالت بانكي به متقاضيان اين تسهيالت ارائه مي

د كرد و عرضة پول در اقتصاد باشد. به عبارت ديگر با افزايش نرخ بهره مكانيزم بسط پولي فعالتر عمل خواه مي

  را بيشتر خواهد نمود.

نمايد. نحوه عمل  از طريق گردش پول بين افراد و بانكهاي تجاري و تخصصي عمل ميمكانيزم بسط پولي 

ريال اوراق قرضه يا اوراق يا اسناد بهادار 100بدين صورت است كه فرض كنيد بانك مركزي اقدام به خريد 

اي خود  ريال دريافتي خود را در حسابهاي سپرده 100د. فروشندگان اين اوراق به ميزان نماي دولتي از بازار مي

قدرت وام دارند. با اين پرداخت پول به بانكهاي تجاري و تخصصي  نگاه مينزد بانكهاي تجاري و تخصصي 

باشد. اين بانكها كل مبلغ ه وام به افراد وجود نداشته ئيابد. اگر مانعي در ارا دهي آنان به همان ميزان افزايش مي

نمايند. مجدداً افراد يا مؤسسات  ريال را به صورت اعتبار به افراد و مؤسسات به صورت وام پرداخت مي 100

گردد. به  منتقل نموده كه باز سبب افزايش قدرت وام دهي بانكها مي خوداخير مبلغ دريافتي را به حسابهاي 

شود. حال  ميخلق نكهاي تجاري و تخصصي و افراد و مؤسسات پول ريال بين با 100تعداد دور چرخش مبلغ 

هايي  كند كه به ميزان درصد خاصي از سپرده فرض كنيد بانك مركزي بانكهاي تجاري و تخصصي را ملزم مي

گذارند را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي به صورت امانت بگذارند. اين درصد  كه افراد نزد آنان مي

درصد باشد در بار اول ميزان پولي  20كنيد نرخ ذخيره قانوني فرض  .شود خ ذخيره قانوني ناميده ميخاص نر

ريال است كه بانك مركزي در مقابل خريد اوراق پرداخت نموده  100شود برابر همان  كه در اقتصاد ايجاد مي
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ريال  20مبلغ  هانك دريافت كنند. بگيرد قرار مينزد بانكهاي تجاري و تخصصي  منابعاست. اين رقم به صورت 

را به صورت وام آن ريال  80دارد و مابقي  ه مياهاي قانوني خود نزد بانك مركزي نگ از آن را در حساب سپرده

ريال به نقدينگي اقتصاد اضافه شد. در  100+ 80=180دهد. پس تا اينجا مبلغ  در اختيار افراد و مؤسسات قرار مي

گردد و سبب  به صورت وام به افراد و مؤسسات داده شده بود به سيستم بانكي برمي ريال كه 80دور بعد مبلغ 

ريال است را نزد  16ريال كه مساوي  80درصد از  20شود، بانكها مبلغ  جديد در بانكها مي منابعريال  80ايجاد 

 64تاً به حجم نقدينگي دهند. نتيج ريال را وام مي 64ه داشته و مابقي ابانك مركزي به صورت سپرده قانوني نگ

ريال خريد اوراق توسط بانك مركزي به مبلغ  100ريال ديگر اضافه شده و كل افزايش نقدينگي در اثر 

برابر با نهايتاً اين عمل چرخش بسيار زياد تكرار شود كل ميزان نقدينگي   رسد. چنانچه ريال مي 180+ 64=244

  . 77خواهد شد 100:  20/0=500ريال 

  78بازار بازعمليات 

گذارند. از  ير ميثر حجم نقدينگي در اقتصاد تأبسط پولي بمكانيزم از طريق پولي   يكليه ابزارهاي كم

اين ابزارها عمليات بازار باز است. در اين روش مقامات پولي اقدام به خريد و فروش اوراق قرضه يا مهمترين 

پول پرقدرت از طريق همانطور كه گفته شد دهند و  ميرا در اقتصاد تغيير  79و حجم پول پرقدرتبهادار نموده 

هاي متعارف پولي خريد و فروش  شود. در نظام مكانيزم بسط پولي سبب تغيير در حجم نقدينگي در اقتصاد مي

شود و به عنوان يك ابزار  گيرد و از اين لحاظ وارد حريم ربا مي اوراق قرضه بر مبناي نرخ بهره صورت مي

  .80كند و نتيجتاً قابليت استفاده در بانكداري اسالمي را پيدا نمي ربوي شناخته شده

                                                                 
77 - B. Bidabad (1994) General Monetary Equilibrium, http://www.bidabad.com/doc/monetary-ed8.pdf  
78 - Open Market Operations 
79 - High Powered Money 

) سياستهاي پولي مناسب جهت تثبيت فعاليتهاي اقتصادي در ايران، مرحله اول، وزارت 1371اني، اكبر و بيژن بيدآباد (جكمي - 80

   vol1.pdf-http://www.bidabad.com/doc/siyasathayepooli  نت امور اقتصادي.وامور اقتصادي و دارايي، معا
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  هاي خود به صورت اوراق قرضه دارايينگهداري درصدي از الزام بانكها به 

هاي خود  داراييبانكها را ملزم به نگهداري درصدي از مقامات پولي براي كنترل حجم نقدينگي گاهي 

كاهش منابع آزاد اين سياست جلوگيري از بسط پايه پولي از طريق  نمايند. هدف از به صورت اوراق قرضه مي

  باشد.  بانكها مي

  نرخ تنزيل مجدد

پولي نرخ تنزيل مجدد است. بانكهاي تجاري به منظور رفع نياز نقدينگي   ييكي ديگر از ابزارهاي كم

شود  تعيين ميمشخصي كه توسط بانك مركزي  بهرهتوانند اوراق و اسناد بهادار موجود خود را با نرخ  خود مي

نرخ در ذخاير سيستم بانكي و قدرت اعتباردهي به بانك مركزي ارائه و تنزيل نمايند. بانك مركزي با تغيير اين 

است كه توسط آن بانك مركزي اسناد و  اي بهرهنرخ تنزيل مجدد نرخ به عبارت ديگر  گذارد. آنها اثر مي

دهد. اين ابزار در زماني كه بانكها جهت تأمين  اين اسناد وام مي لنمايد و به آنها در قبا مي بروات بانكها را تنزيل

 باشد ديد منابع اعتباردهي بانكها ميجاحتياج به وام از بانك مركزي باشند ابزار بسيار خوبي جهت ت نقدينگي

  . شود ولي به دليل استفاده از نرخ بهره همچنان ربوي تلقي مي

  قانوني نرخ ذخيرة

نرخ ذخيره قانوني كه به ترمز اعتبارات تشبيه شده است براي مهار اعتبارات بانكي از توانايي زيادي 

ر اقتصاد دارد لذا تغيير اين نرخ يكي دسيعي بر حجم نقدينگي واثرات بسيار  قانوني ذخيرهبرخوردار است. نرخ 

. اين گردد تلقي مي در اقتصاد نقدينگي  نهايتاً از اهرمهاي مهم پولي در جهت كنترل حجم تسهيالت اعتباري و

و وارد در حريم ربا نيست ولي افزايش آن  گردد مينرخ عمالً به صورت يك الزام قانوني در مورد بانكها اعمال 

                                                                                                                                                                                                       
- 52ماره نهم، سال دوم، خرداد، صفحات ش) يك دهه تحوالت نظام بانكي در ايران، مجله مجلس و پژوهش 1373بيدآباد، بيژن (

17. tahavolat.pdf-daheh-http://www.bidabad.com/doc/yek    



 

48 

  نمايد. باشد زيرا حجم زيادي از منابع آنها را نزد بانك مركزي مسدود مي براي بانكها پرهزينه مي

  ابزارهاي كيفي

ديگري از ابزارهاي پولي به نام ابزارهاي كيفي پولي بوده كه با ايجاد محدوديتهاي اعتباري و منظور  دسته

كردن اولويت در امر اعطاي اعتبارات بانكي در مورد بخشهاي خاص اقتصادي عمالً اقدام به جهت دهي 

، تعيين در اعطاي تسهيالت د. محدود كردن بانكهانماي ل ميئواعتبارات به سمت بخشهاي مورد نظر مقامات مس

. شوند نيز از ديگر ابزارهاي كيفي تلقي ميها  تعيين نحوه مصرف وجوه سپردههاي اعتباري براي بانكها و  سقف

را مقامات پولي كشور در چارچوب اهداف كلي اقتصاد  بهابزارهاي كيفي توانايي الزمه براي ياري رساندن 

  .ردندا

 در شرايط بانكداري بدون ربا گفت كه ابزارهاي پولي بانكداري متعارف ذكر شده بايدبا توجه به مباحث 

بايد رسيم كه  اين نتيجه مي  بنمايد. لذا به در كنترل حجم نقدينگيبه بانك مركزي تواند كمك چنداني  نمي

موافق با شرايط تحريم ربا ابزارهاي پولي جديدي ابداع نمود زيرا اجراي سياستهاي پولي و ابزارهاي آن براي 

  هاي اقتصادي در عصر كنوني امري اجتناب ناپذير است.  تنظيم فعاليت

  هاي غيرربوي  تجربه اوراق با ديدگاه
وي مبتني بر بدهي از مهمترين قراردادها در استفاده از خريد دين و خريد عين در معامالت اوراق غيررب

دانند در  روند. معامالت اوراق بهادار مبتني بر بدهي بر خالف نظر فقها كه آن را ربوي مي مالزي به شمار مي

كه در  81شود. خريد عين بيعي است مالزي در قالب عقودي چون مرابحه، مشاركت، سلف و اجاره انجام مي

فروشد آنگاه مجددا خريدار، همان كاال را  يي را به نسيه به قيمت معين به خريدار ميحالت اول، فروشنده، كاال

                                                                 
81 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 3rd ed., Vol. 4, Damascus: Daral-Fikr, p. 466; 

Muhammad Wafa, Abraz suwar al-buyu al-fasidah, Egypt, 1984, p. 40. 
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به قيمت كمتر به فروشنده اوليه بصورت نقدي خواهد فروخت. در حالت دوم با ورود شخص ثالث به معامله، 

مان كاال را به فروشد، آنگاه خريدار ه فروشنده اوليه، كااليي را به قيمت مشخص به خريدار بصورت نسيه مي

قيمت كمتر به شخص ثالث بصورت نقدي خواهد فروخت، و در مرحله آخر خريدار ثالث، نيز كاالي مورد نظر 

را مجدداً به همان قيمت خريد بصورت نقدي به فروشنده اوليه فروخته و مبلغ بدهي خود را به خريدار اوليه 

د صحت اين نوع معامله اختالف نظر وجود دارد برخي نمايد. بين فقهاي حنفي و شافعي نيز در مور پرداخت مي

صحيح اما مكروه  82آنرا در صورت وجود شخص ثالث صحيح و برخي بدون شخص ثالث و تحقق اركان بيع

آنچه مبرهن است آن است كه در هر  83دانند. دانند. از طرفي فقهاي مالكي و حنبلي نيز اين عقد را باطل مي مي

مشهود  84بوده و فقط شكل ظاهري آن تغيير كرده و با توجه به قصد و نيت معاملهدو مورد اساس عمل يكسان 

  است كه اين عمليات نوعي حيله شرعي است. 

اوراق اسالمي در مالزي بر مبناي خريد و فروش دين است. بطوركلي، دين، تعهد پرداخت پول و يا مثل 

گويند. خريد دين به دو صورت نسيه  دين ميآن است، و به عبارت ديگر فروش بدهي به شخص ثالث را خريد 

شود كه به نظر فقها اين  به نسيه فروخته مي شود. در روش نسيه بدهي شخص خريدار مجدداً و نقدي انجام مي

در روش نقد خريد دين، فروش بدهي به شخص ثالث به  86تلقي شده و باطل است. 85نوع معامله كالي به كالي
                                                                 

موسوعة فقهيه، محمد علي انصاري، مجمع فكر اسالمي چاپ شود. نگاه كنيد به  مي متعاقدانو عوضين  ،عقد بيع شاملسه ركن  82

   .152، ص 7ج ، قمري، قم 1427اول، 
83 Wahbah al- Zuhayli, Vol. 4, p. 468; AI-Mausu'at al-Fiqhiyyah, Vol. 9, p. 96. 

ملكي  ،اسرارالصلوه، اند اند و برخي آن را نصف علم دانسته اين روايت را متواتر شمرده، اهل حديثانما االعمال بالنيات:  84

  روح اهللا موسوي خميني. كشف االسرارشهيد ثاني،  المريد ةمني 168 ،تبريزي
پس از تصويب قانون اساسي حداقل در ولي  دارد.در قانون مدني راجع به بيع كالي به كالي يا بيع دين به دين تصريحي وجود ن  85

  .كردبه فتاوي فقهي عمل توان  ميمواردي كه قانون ساكت يا متعارض است براي حل نزاع در دادگاهها 
بيع نسيه به نسيه و بيع مؤجل به مؤجل  و بيع دين به دين عناوينبه و بيع كالي به كالي، از زبان عربي به ادبيات حقوقي وارد شده  86
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معامله بين فقها اختالف نظر وجود دارد بطوريكه برخي اين نوع معامله را  صورت نقدي است كه در صحت اين

اي (فقهاي شافعي) آن را مجاز دانسته و فقهاي مالكي اين نوع معامله را با رعايت شرايطي  ممنوع دانسته، و عده

  87دانند. صحيح مي

الت سلف براي يك براي تسهي 1990) در سال IPDS( 88اولين اوراق بدهي خصوصي اسالمي در مالزي

كنندگان منابع مالي، منابع مربوطه را در قالب يك نوع دارايي  شركت چند مليتي صادر گرديد. گروهي از تامين

بصورت اوراق خريداري و مجددا با قيمت باالتر كه شامل هزينه و حاشيه سود بود به صادركنندگان اوراق 

د عين صورت گرفت. در اين راستا صادركننده، دو نوع فروخته شد. اين معامله در حقيقت بر اساس عقد خري

كنندگان مالي از صادر كننده بود  اوراق منتشر نمود: اوراق مالي اوليه: كه شامل قيمت خريد دارايي توسط تامين

                                                                                                                                                                                                       
است وآن را به معناي حفظ و مراقبت كردن و نظارت داشتن » كال«ء اسم فاعل يا مفعول از ماده ا كالييشود. كالي نيز استعمال مي

(ص) كه  پيامبر روايتي ازاستناد به  ااين نوع معامله باست. نظر  آن تقريبا اتفاقلغوي در معناي  و دار بودن دانستهو يا تاخير و مهلت

هرچند بطالن قطعي آن از لحاظ اجماع فقهي مستند به روايت مزبور  –شمرده شده است باطل » الكالي بكالينهي عن بيع «فرمود 

بوده  لثعهده طرفين يا شخص ثا ربصورت دين ب معاملهاز  ه ثمن و مثمن هردو قبلشود ك زماني واقع مي اين نوع بيع محرز نيست.

نويسان لغت و عرف بعنوان بيع كالي به كالي يا دين به دين مرتكز در ذهن فرهنگكه  شوند. آنچهواسطه عقد بيع مبادله بو اشد ب

به دين بعد از عقد  اًاست كه قبل از عقد ثمن و مثمن بصورت دين باشند و اين معنا ارتكازوقتي ، اند شمردهرا ممنوع  و آنشده 

توان بيع را از مصاديق دين به دين ممنوع دانست كه در صورتي مياست. نظر بسياري از فقها بر اين است كه  شدهسرايت داده 

بيع دين به دين بر  وعوضين قبل از عقد هر دو بصورت دين باشند ولي اگر بواسطه عقد بيع ثمن و مثمن دين شوند ممنوع نيست 

. فصلنامة بررسي اعتبار بيع كالي به كالي در حقوق ايران و منابع فقهي، نژادسلطانيهدايت اهللا . نگاه كنيد به: كندآن صدق نمي

  نگاه كنيد به: ، قم. همچنين6مفيد، شماره 

Wahbah al-Zuhayli, Bay' al-Dayn.fi al-Shart'at al-Islamiyyah, p 23. 
87 Al-Sadiq 'Abd al-Rahman al-Gharyani, Al-Mu'amalat Ahkam wa_Adillah, 2nd ed., 1992, pp. 190; Muhammad 

Tawfiq Ramadan al-Buti, Al-Buyu' al-Sha 'i'ah wa Athar Dawabit al-Mabi ala Shar'iyyatiha, Beirut: Dar al-Fikr 

al-Mu'asir, 1998, pp.370-378. 
88 Islamic Private Debt Security (IPDS) 
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گرفت. از طرفي اين اوراق در  كنندگان مالي تعلق مي و اوراق ثانويه: كه نشانگر اقساط سودي بود كه به تامين

. لذا اوراق مبتني بر بدهي به دو گروه قابل تقسيم است: 89ر ثانويه بر مبناي عقد خريد دين قابل معامله بودبازا

  91و اوراق اسالمي بدون كوپن. 90اوراق اسالمي داراي كوپن

  اوراق اسالمي با كوپن

 92رابحهكوپن مشخص كننده سهم سود ناشي از انتشار اوراق مبتني بر بدهي است كه بر پايه تسهيالت م

)MuNif( 93) و سلفABBAشود. به دارندگان اين اوراق طي دوره انتشار تا سررسيد به صورت شش  ) صادر مي

) براساس عقد خريد SPV( 95در مرحله اول دارايي توسط باني به ناشر اوراق 94گيرد. ماهه سود ثابت تعلق مي

ثانويه شامل اصل مبلغ و سود) را با نظارت امين منتشر شود، و در مرحله دوم ناشر، اوراق (اوليه و  عين فروخته مي

گذار فروخته و بعد از آن امكان معامله اين  نمايد. در مرحله سوم بر اساس عقد خريد دين، اوراق، به سرمايه مي

  شود. اوراق در بازار ثانويه فراهم مي

  اوراق اسالمي بدون كوپن

به بازارهاي مالي معرفي شد. اين اوراق فاقد هر  1982ل اوراق بدون كوپن متعارف با بازدهي ثابت در سا

گذاران و  باشد. در مقابل، سرمايه اي بهره در طول دوره انتشار تا سررسيد مي هاي دوره گونه كوپن براي دريافت

كنند. به بيان  خريداران اين اوراق در زمان سررسيد عالوه بر اصل سرمايه مبلغي را به عنوان بهره دريافت مي

شود و در زمان سررسيد به مبلغ اسمي  ديگر اين اوراق به مبلغي كمتر از مبلغ اسمي به خريداران فروخته مي

شود ولي تا  گردد. در تعيين ميزان تنزيل قيمت اسمي اين اوراق از نرخ بهره استفاده مي توسط ناشر بازخريد مي
                                                                 
89 Abdul Murad Khalid, ibid. 
90 Islamic Coupon Bond 
91 Islamic Zero Coupon Bond 
92 Al-Murabahah Notes Issuance Facilities  
93 Al-Bai’-Bithaman Ajil Islamic debt securities (ABBA) 
94- Muhammad Arham, Islamic perspectives on marketing, Journal of Islamic Marketing Vol. 1 Issue: 2, 2010. 
95 Special Purpose Vehicle (SPV) 
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به افزايش يا كاهش نرخ بهره بسيار حساس گردد. قيمت بازاري اين اوراق  زمان سررسيد سودي پرداخت نمي

  يابد.  است. با افزايش نرخ بهره قيمت (ارزش بازاري) اين اوراق كاهش و با كاهش نرخ بهره، افزايش مي

نوع غيرربوي اين اوراق همانند اوراق بدون كوپن متعارف فاقد هر گونه كوپن براي پرداخت سود از 

باشد. هرچند در طي دوره مذكور  مي 96انتشار اين اوراق نيز بر پايه تنزيلزمان انتشار تا سررسيد بوده و اساس 

و قيمت تنزيل شده محاسبه  97توان نرخ بهره اين اوراق را از تفاوت قيمت اسمي شود ولي مي بهره پرداخت نمي

بيع نمود. تفاوت اوراق اسالمي بدون كوپن و اوراق قرضه متعارف در آن است كه اين اوراق بر اساس عقد 

شوند. اين موضوع از نظر برخي از فقها بدليل استفاده از نوعي حيله شرعي فاقد وجاهت  خريد و فروش مي

  شرعي است.

  )MBS( 98اوراق رهني

ن بار در سال ياولاين اوراق به منظور افزايش قدرت نقدينگي بانكها از محل فروش وامهاي رهني براي 

دولت وقت آمريكا يكي از سازمانهاي دولت را مامور نمود تا اقدام به استفاده گرديد. كا يدر آمر يالدمي 1938

گذاران نمايد. در ايران نيز، مقررات احتياطي تبديل  خريد وامهاي مسكن از بانكها و فروش مجدد آن به سرمايه

داماه به تصويب كميته اعتباري بانك مركزي رسيد و در مر 1387مطالبات رهني به اوراق بهادار در آبانماه 

. مطابق اين مقررات، اهداف نظري توسعه بازار اين اوراق شامل 99به تاييد شوراي عالي بورس رسيد 1388

افزايش قدرت نقدينگي، كاهش ريسك اعتباري ناشي از نكول و افزايش نرخ كفايت سرمايه بيان گرديد. در 

باشند  كه داراي شخصيت حقوقي مي سازوكار عملياتي اين اوراق، تضمين اصل و سود اين اوراق توسط ضامنين

                                                                 
96 Discount 
97 Par Value 
98 Mortgage Back Securities (MBS) 

  http://www.econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=108111جهت اطالع بيشتر مراجعه شود به:  99
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ولي دستورالعملي مبني بر شرايط ضامنين و محل تامين سرمايه جهت ضمانت در نظر  100تكليف شده است،

گرفته نشده است. با بررسي فرآيندهاي معامالتي مندرج در قانون با تضمين سود، شبهه ربوي اين اوراق مشهود 

گذار معين  از وصول مطالبات بين بانك، دارنده اوراق و سپرده باشد و از طرفي نسبت تقسيم سود ناشي مي

  101نگرديده است.

  زهيالحسنه بدون جا اوراق قرض

هرچند تحت  يا ، ناشر اوراق جز برگرداندن اصل مبلغ قرض داده شده پرداخت اضافهاوراق ن نوعيدر ا

اوراق اين دولت اقدام به انتشار  ان دارد.يجر ين اوراق در كشور مالزيكند. ا ميزه را تعهد نيعنوان جا

ه بكار يريالمنفعه و خ عام يپروژها ين مالميده و وجوه حاصل از آنها را در تأنمومدت  الحسنه كوتاه قرض

خود به صاحبان اوراق  يا از محل بودجه ساالنه بدهيد يد اوراق از محل انتشار اوراق جديرد و در سررسيگ مي

  كند.  ميه يرا تسو

  زهيالحسنه با جا قرضاوراق 

را  يرنقديغيا و  ينقد يزيشده جوا ن نوع اوراق، ناشر افزون بر برگرداندن اصل مبلغ قرض دادهيدر ا

ان دارد. يمصر و سودان جر ين اوراق در كشورهايكند. ا ميع ين دارندگان اوراق توزيب يكش بصورت قرعه

 يآور جمع منابعزه كرده و يالحسنه با جا ها، اقدام به انتشار اوراق قرض پروژه يبرخ ين مالميتأ يبرا دولت

  102 .رنديكند. صاحبان اوراق، حق دارند هر زمان بخواهند به ناشر اوراق مراجعه و پولشان را پس بگ مي

                                                                 
  شمل موارد زير است: ضامنين در اين دستورالعملاز مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني به اوراق بهادار.  2ماده  12بند  100

  كند. البات رهني موسسه اعتباري را در صورت لزوم به نفع ناشر تضمين ميشخص حقوقي است كه مط -الف

 "كند. شخص حقوقي است كه اصل و سود اوراق را به نفع خريداران اوراق رهني تضمين مي -ب

  markazi3-gozaresh/1446-anki.ir/akhbar/205http://bجهت اطالع بيشتر مراجعه شود به :  101

  .368و  355ص ، ص2001يسري، احمد عبدالرحمن؛ قضايا اسالمية معاصرة في انقود و انبوك و التمويل، مصر، دارالجامعيه،   102
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  اوراق قرضه بدون ربا
اوليه و ثانويه با فرآيندهاي فروش اوراق بدون كوپن اسالمي به قيمتي كمتر از قيمت اسمي در بازارهاي 

صوري به دليل ربوي بودن معامالت اين اوراق مبتني بر بدهي قابليت استفاده در بانكداري مركزي بدون ربا را 

گيرد. از طرف ديگر اوراق بدون  اي تعلق نمي ندارد، هرچند كه به اين اوراق در طي دوره انتشار تا سررسيد بهره

اركان معامله و استفاده از عقود خريد عين و خريد دين در معامالت اين اوراق و  كوپن اسالمي نيز برغم وجود

صحت معامله، بدليل استفاده از حيله به منظور شرعي جلوه دادن معامله مورد اشكال است. شبهه ربوي اوراق 

نمايد. لذا  ستفاده ميرهني با سازوكارهاي در نظر گرفته شده نيز اين نوع اوراق را از لحاظ ربوي بودن غيرقابل ا

براي اعمال ابزار مناسب سياست پولي كه اكثريت آنها بر خريد و فروش اوراق قرضه متكي هستند ابداع مالي 

  جديدي الزم است تا ضمن شرعي بودن كارائي الزم را نيز دارا باشد.

شوند.  بندي مي طبقه 104و اوراق غيرقابل معامله 103بطور كلي اوراق بهادار به دو گروه اوراق قابل معامله

شود كه توسط  ) آن دسته از اوراق قابل معامله و غير قابل معامله را شامل ميPDS( 105اوراق بدهي خصوصي

هاي زماني مشخص به اضافه اصل  ها منتشر شده و صادركننده آن متعهد به پرداخت سود ثابت در دوره شركت

از طرفي اوراق بدهي خصوص به دو گروه اصلي اوراق  مبلغ در پايان سررسيد به دارندگان اوراق خواهد بود.

قابل تقسيم است. تفاوت اين دو نوع اوراق در  107و اوراق بدهي غيرمتصل به سرمايه 106بدهي متصل به سرمايه

توانند به عنوان  اين است كه اولي قابل تبديل به سرمايه شركت صادركننده اوراق است و دارندگان آن مي

كننده محسوب شوند در صورتيكه در نوع دوم امكان تبديل به سرمايه نيست و سهامداران شركت صادر

                                                                 
103 Negotiable Securities  
104 Non- Negotiable 
105 Private Debt Security (PDS) 
106 Equity-Linked Debt Security 
107 Non- Equity Linked Debt Security  
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تواند از طريق بازار سرمايه با انتشار اين اوراق تامين  صادركننده به منظور تامين مالي كوتاه، ميان و بلندمدت مي

  باشند.  مالي نمايد و اين اوراق از نوع بدهي و قابل معامله در بازار ثانويه مي

شود كه عالوه بر مطابقت با شريعت اسالم، و بدور  ين مقاله چهار نوع اوراق قرضه بدون ربا معرفي ميدر ا

از حيله شرعي، با متصل نمودن به داراييها به عنوان يك ابزار مالي مطمئن در بانكداري بدون ربا اعم از 

قرضه بدون ربا شامل موارد زير  بانكداري مركزي يا تجاري مورد استفاده قرار گيرد. اين چهار نوع اوراق

  باشند: مي

 باشد. كه ناشر آن بانك مركزي مي اوراق قرضه بانكي مركزي بدون ربا -1

اي و مؤسسات  . اين اوراق توسط بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعهاوراق قرضه بانكي بدون ربا -2

 يابد. پولي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي انتشار مي

  پذيرد. داري دولت صورت مي . انتشار اين اوراق توسط خزانهبدون ربااوراق قرضه خزانه  -3

. انتشار اوراق همراه با تضمينات خاصي توسط شركتها و مؤسسات اوراق قرضه تجاري بدون ربا -4

  شود. بخش خصوصي انجام مي

اوراق شود نوعي از اوراق قابل معامله و از نوع  كه در اين مقاله معرفي مي» اوراق قرضه بدون ربا«

و همينطور  108باشد. به عبارت ديگر اوراق پيشنهادي نوعي اوراق قرضه با پشتيبان دارايي غيرمتصل به سرمايه مي

توانند توسط بانك مركزي و بانكهاي تجاري و  گردند. اين اوراق مي نوعي از اوراق قرضه بدون كوپن تلقي مي

اي و همچنين موسسات و  ري، تخصصي و توسعهاي و خزانه دولت صادر و به بانكهاي تجا تخصصي و توسعه

هاي پولي معتبر كه مشمول سپردن ذخيره قانوني و احتياطي نزد بانك مركزي هستند عرضه شود. اين  صندوق

اوراق تفاوت ماهوي خاصي با اوراق قرضه تجاري متعارف و اوراق متصل به سرمايه و اوراق قرضه با پشتيبان 

                                                                 
108 Asset-Backed Bonds (ABB). 
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ه بدون كوپن دارند. تفاوت اصلي اين اوراق اين است كه نرخ بهره از قبل دارايي و همينطور اوراق قرض

حق برداشت «با » وام معادل قرض آتي«و يا » قرض معادل وام آتي«شود و منابع فقط به صورت  مشخص نمي

 شود. اين اوراق قابليت خريد و فروش بين بانكها و موسسات ذكر در اختيار طرف مقابل قرار داده مي» زماني

شده را دارد و قيمت اوراق در خريد و فروش در بازار ثانويه قابليت تغيير دارد و نتيجتاً نرخ بازده اوراق متناسب 

يابد. از طرفي اين  هاي آن ماهيت ربوي نمي با نرخ بازدهي سرمايه در اقتصاد متغير است و با توجه به ويژگي

  . 109هاي مصرفي را نيز با خود به همراه ندارد با در وامهاي مصرفي نبوده و معيار حرمت ر اوراق در حيطة وام

داري  اي و يا خزانه توسط بانك مركزي يا بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعه» اوراق قرضه بدون ربا«

شود. بانكهاي تجاري و  دولت و در شرايط خاصي توسط بخش خصوصي به قيمت اسمي مشخص صادر مي

هاي احتياطي و قانوني  هاي مالي كه داراي ذخيره و اعتباري و صندوقاي و موسسات پولي  تخصصي و توسعه

هاي خاص) با خريد اين اوراق ذيحق  باشند و يا فعاالن بخش خصوصي (با رعايت ضمانت نزد بانك مركزي مي

گردند تا نسبت به ميزان خريد اوراق پس از سررسيد به همان ميزان و براي همان مدت از وام بدون بهره  مي

  تفاده نمايند و در پايان، وجه قرض گرفته شده را به صادر كننده پرداخت نمايند.اس

شود در تاريخ سررسيد يعني در  ماه خريدار محق مي Nريال اوراق با سررسيد  Aبدين ترتيب با خريد 
                                                                 

گذاري و كاستيهاي فقه متداول در  اقتصادي ربا در وامهاي مصرفي و سرمايه -تحليل فقهي عبدالرضا هرسيني،بيدآباد، بيژن و  - 109

  . 1382، دانشگاه تربيت مدرس، . ارائه شده به همايش دوساالنه اقتصاد اسالمي، پژوهشكدة اقتصادكشف احكام شارع

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf  
پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي  مباني عرفاني اقتصاد اسالمي، پول، بانك، بيمه و ماليه از ديدگاه حكمت.، بيدآباد، بيژن

   islami.pdf-eqtesade-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabaniران. ، ته1383ايران، 

Bidabad, Bijan, Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and contemporary 

jurisprudence shortages in exploring legislator commandments. Proceeding of the 2nd International Islamic 

Banking Conference. Monash University of Malaysia. 9-10 September 2004. Reprinted in: National Interest, 

Journal of the Center for Strategic Research, Vol. 2, No. 1, winter 2006, pp. 72-90. Tehran, Iran. 

http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf  
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روشنده اوراق ماه بدون بهره وام از فروشنده اوراق وام بگيرد. خريدار و ف Nريال را براي  Aمبلغ  Nانتهاي ماه 

اي انتخاب كنند تا خريدار بتواند كسرهاي كوچكتر،  ماه را به گونه Nريال و  Aنمايند كه تركيبي از  توافق مي

ماه چنان انتخاب كند كه همواره ميزان حاصلضرب وجه  Nريال را در تناسب با  Aمساوي يا بزرگتر از يك از 

 2Nريال را براي  A/2ريال مبلغ  Aتواند در عوض  ريدار ميثابت باشد. به عبارت ديگر خ A˟Nدر زمان مساوي 

وام بگيرد. كه  Nماه در پايان ماه  3Nريال را براي  A/3ريال مبلغ  Aوام بگيرد. يا در عوض  Nماه در پايان ماه 

خواهد شد. يا  A˟Nمقدار ثابت برابر با  A˟N=(3N)˟(A/3)=(2N)˟(A/2) :مقدار عبارت در هر دو حال نتيجتاً

تواند هر عدد  مي kوام بگيرد. پارامتر  Nماه در پايان ماه  kNريال را براي  A/kريال مبلغ  Aبطور كلي در عوض 

   تواند هر عدد مورد نظر خريدار باشد. مورد توافق طرفين باشد و يا مي

  

  

ماه از زمان  Nشود. دوره اول به ميزان  عمالً در اين اوراق دو دورة زماني و دو تاريخ سررسيد استفاده مي

 (kN+N)تا زمان بازدريافت منابع  (N)فروش اوراق تا زمان سررسيد اول است و دورة دوم از زمان سررسيد اول 
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ده اوراق موظف است وجه وام گرفته را به باشد. سررسيد اول هنگامي است كه فروشن يا زمان سررسيد دوم مي

 Nماه به خريدار وام دهد. پس سررسيد اول در زمان  kNريال براي  A/kماه و يا به ميزان  Nريال براي  Aميزان 

اتفاق خواهد افتاد. سررسيد دوم هنگام اختتام معامله و زماني است كه فروشنده اوراق منابع خود را در زمان 

kN+N كند.  مان فروش اوليه اوراق بازدريافت ميماه پس از ز  

بانكها به دليل داشتن حساب ذخيره و احتياطي نزد بانك مركزي دچار نكول از پرداخت وام اخذ شده 

» بازار ثانويه اوراق قرضه بدون ربا«توانند اوراق خود را در  نخواهند شد و همچنين با توجه به اين موضوع مي

اي و موسسات  ران و فروشندگان در اين بازار بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعهخريد و فروش نمايند. خريدا

باشند و دولت  هاي احتياطي و قانوني نزد بانك مركزي مي هاي مالي كه داراي ذخيره پولي و اعتباري و صندوق

  و بخش خصوصي با رعايت شرايط خاص خواهند بود.

  اوراق قرضه بدون ربا ارزي
قرضه بدون ربا ارزي همانند اوراق قرضه بدون ربا ريالي نيز فراهم است. در اين  امكان انتشار اوراق

باشند. صادركنندگان و  ارتباط نيز چهارنوع اوراق مذكور در فوق بصورت ارزي قابل صدور و انتشار مي

اي  مالحظه خريداران اوراق قرضه بدون رباي ارزي نيز همانند اوراق قرضه بدون ربا ريالي بوده و تفاوت قابل

تواند يك ارز و يا دو ارز باشد. در هر دو حالت و مشخصاً در  ندارند بجز اينكه مبالغ اسمي در دو دوره مي

حالت دوم يعني خريد اوراق قرضه بدون رباي ارزي به يك ارز در دورة اول و بازپرداخت آن به ارز ديگر در 

بندي فوق همچنان چهار نوع اوراق قرضه بدون  براساس تقسيم كند. لذا دورة دوم نيز شبهة ربا را وارد معامله نمي

  توان تعريف نمود: رباي ارزي را به شكل زير مي

 باشد. كه همچنان ناشر آن بانك مركزي مي اوراق قرضه بانكي مركزي بدون رباي ارزي  -1

ت اي و مؤسسا كه توسط بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعه اوراق قرضه بانكي بدون رباي ارزي -2



 

59 

يابد. در اين ارتباط بانكهاي خارجي نيز  پولي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي انتشار مي

 هاي قبلي با بانك مركزي وارد اين بازار شوند.  توانند در صورت توافق مي

  پذيرد. داري دولت صورت مي كه انتشار آن توسط خزانه اوراق قرضه خزانه بدون رباي ارزي -3

كه همانند قبل همراه با تضمينات خاصي توسط شركتها و  ن رباي ارزياوراق قرضه تجاري بدو -4

  شود.  مؤسسات بخش خصوصي انجام مي

آثار پولي انتشار اوراق قرضه بدون رباي ارزي نيز همانند آثار پولي انتشار اوراق قرضه بدون رباي ريالي 

قتصاد خواهد داشت و بانك مركزي خواهد بود و بعالوه آن قابليت تثبيت عرضه و تقاضاي ارز را نيز در ا

تواند از اين طريق اقدام به تنظيم و مديريت نرخ ارز نيز بنمايد و با تغيير عرضه ارزهاي مختلف نرخ برابري  مي

اين ابزار در زماني كه مبالغ اسمي در دو دوره يك ارز و يا دو ارز باشد  .مدت متاثر سازد آنها را نيز براي كوتاه

ر تنظيمات ارزي و تثبيت نرخ ارز دارد. وقتي مبالغ اسمي در دو دوره يك ارز باشد تمهيدي اثرات متفاوتي د

براي تأمين ارز مورد نياز خريدار در دورة دوم بوده و نوعي پوشش ريسك و مقابله با نوسانات آتي نرخ ارز 

و چنانچه خريد اوراق قرضه بدون رباي ارزي در دورة اول به يك ارز و بازپرداخت آن  110گردد محسوب مي

در دورة دوم به ارز ديگر باشد همين پوشش ريسك تغييرات نرخ ارز را درباره ارز مورد نظر در دورة دوم 

نند از اين پوشش توا خواهد داشت. به غير از بانك مركزي باقي خريداران اوراق قرضة بدون رباي ارزي نيز مي

  ريسك ارزي استفاده نمايند. 

  آثار پولي انتشار اوراق قرضه بدون ربا
براي بررسي آثار انتشار اوراق قرضه بدون ربا بر حجم نقدينگي الزم است تا تبعات انتشار اين اوراق 

خصوصي به اي و خزانه دولت و يا بخش  توسط بانك مركزي، ساير بانكها اعم از تجاري و تخصصي و توسعه

                                                                 
110 - Hedging 
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  تفكيك بررسي شوند. 

  انتشار اوراق توسط بانك مركزي (اوراق قرضه بانكي مركزي بدون ربا)

چنانچه اوراق توسط بانك مركزي انتشار يابد در دورة مالي اول عمالً بخشي از منابع آزاد بانكها را 

نمايد كه مجدداً  زي ايجاد ميدهد و اين تعهد را براي بانك مرك كاهش داده و در اختيار بانك مركزي قرار مي

به ميزان اوراق فروش رفته در دورة مالي دوم به همين ميزان منابع آزاد بانكها را افزايش دهد و پس از سررسيد 

شوند. در اين حالت چون اين اين عمليات  دوم با بازدريافت منابع مزبور از بانكها اوراق منتشره از رده خارج مي

گيرد در دورة اول آثار انقباضي پولي و در دورة دوم آثار انبساطي پولي خواهد  بر پول پرقدرت صورت مي

  داشت. 

  انتشار اوراق توسط بانكها (اوراق قرضه بانكي بدون ربا) 

ها صادر و عرضه شود ضمن اينكه حجم اين اوراق قابل معامله  چنانچه اوراق قرضه بدون ربا توسط بانك

منجر به افزايش حجم نقدينگي نخواهد شد. زيرا اين عمليات به معني استقراض دهد  را در بازار افزايش مي

تأخيري بانكها از يكديگر بوده و به همان ميزان كه منابع آزاد بانك فروشنده اوراق را در دورة مالي اول افزايش 

دورة مالي دوم به دهد. و بالعكس در  دهد منابع آزاد بانك خريدار اوراق را در همان دوره اول كاهش مي مي

دهد منابع آزاد بانك خريدار اوراق را افزايش  همان ميزان كه منابع آزاد بانك فروشنده اوراق را كاهش مي

آورد كه منابع مازاد  يابد و فقط امكان آن را فراهم مي دهد. نتيجه اينكه حجم نقدينگي در اقصاد تغيير نمي مي

ها را تثبيت و تنظيم  اند منتقل گردد و ريسك نقدينگي در بانك شده بانكها به بانكهائي كه دچار كمبود منابع

باشند. چنانچه دولت و يا بخش خصوصي  نمايد. در اين حالت خريدار و فروشنده هردو از صنف بانك مي مي

اقدام به خريد اوراق قرضه بانكي بدون ربا نمايند نيز تغييري در حجم نقدينگي اتفاق نخواهد افتاد ولي اگر 

بانك مركزي اقدام به خريد اين اوراق نمايد در دورة اول اثرات انبساطي پولي و در دورة دوم اثر انقباضي پولي 

  خواهد داشت.
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  انتشار اوراق توسط خزانه دولت (اوراق قرضه خزانه بدون ربا) 

د و تواند توسط خزانه دولت صادر و عرضه شو همانطور كه ذكر شد اوراق قرضه خزانه بدون ربا مي

نمايد. در اين حالت  هاي پولي انقباضي و انبساطي را اعمال مي بانك مركزي با خريد و فروش اين اوراق سياست

داري دولت شرايط الزم براي تأمين مالي دولت نيز از لحاظ  يعني انتشار اوراق قرضه بانكي توسط خزانه

تواند  لف با خريد و فروش اين اوراق ميهاي مخت هاي مالي دولت فراهم خواهد آمد و دولت در زمان سياست

  اي و مالي خود را تنظيم نمايد. هاي بودجه سياست

چنانچه خريدار اوراق قرضه خزانه بدون ربا بانكها يا بخش خصوصي باشند و دولت منابع مالي كسب 

كزي اقدام به شده را در اقتصاد هزينه نمايد عمالً تأثيري بر حجم نقدينگي نخواهد داشت و چنانچه بانك مر

خريد اين اوراق نمايد در دورة اول اثرات انبساطي پولي و در دورة دوم اثرات انقباضي پولي بر اقتصاد خواهد 

  داشت.

  انتشار اوراق توسط بخش خصوصي (اوراق قرضه تجاري بدون ربا)

در اين  پذير است. ها و موسسات خصوصي نيز امكان امكان انتشار اوراق قرضه بدون ربا توسط شركت

صورت بايد مكانيزمي براي اطمينان از بازپرداخت وجوه ايجاد نمود تا احتمال نكول از بازپرداخت به صفر 

برسد. در اين حالت فروشنده اوراق در ابتداي دورة زماني اول همراه با صدور اوراق قرضه بدون ربا اقدام به 

نمايد.  ر هنگام فروش آن را به خريدار اوراق تسليم مينامه بانكي به ميزان اسمي اوراق نموده و د ارائة ضمانت

در ابتداي دورة دوم خريدار موظف است عين همين ضمانتنامه را نزد بانك ابتياع و به فروشنده اوراق تسليم 

گردد و در سررسيد  نمايد. در سررسيد اول پس از بازگشت وجوه از فروشنده به خريدار ضمانتنامه اول باطل مي

  شود.  ز بازگشت وجوه از خريدار به فروشنده ضمانتنانه دوم نيز ابطال ميدوم پس ا

براي اينكه اوراق قرضه تجاري بدون ربا بتواند كارايي معامالتي در بازارهاي ثانويه مبتني بر فناوري 

دور و افزارهاي اين بازارها طراحي نمود كه هنگام ص هاي خاصي را در نرم اطالعات داشته باشد بايد مكانيزم
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  ها را نيز از بانك مورد وثوق خريداري و مبادله نمود.  خريد و فروش و تسويه اوراق بتوان ضمانتنامه

توان وثايق ديگر را نيز بكار گرفت ولي اين موضوع به راحتي امكانپذير  به جاي ضمانتنامه بانكي مي

توان تأسيس  منظور موسسات ثالثي ميدهد. بدين  نيست و كارائي معامالت اوراق تجاري بدون ربا را كاهش مي

نمايند كه صادر  دار وظيفة ضمانت اوراق برمبناي وثائق شوند. اين مؤسسات بدين شكل عمل مي كرد كه عهده

كند و طبق قرارداد  كننده اوراق با ارائه وثائق به اين مؤسسات اقدام به اخذ برگة ضمانتنامه به نفع خريدار مي

از پرداخت وجوه در سررسيد اول نكول نمود مؤسسه مزبور مالكيت وثيقه را به چنانچه صادركننده اوراق 

نمايد. و همچنين در ابتداي دورة دوم مؤسسه مزبور از خريدار به همان ميزان وثيقه به نفع  خريدار منتقل مي

گردد. اين  كند و در پايان معامله و پس از بازپرداخت در سررسيد دوم ضمانت ابطال مي فروشنده دريافت مي

  توانند همانند دفاتر اسناد رسمي زيرمجموعة قوة قضائيه باشند و تحت نظارت اين قوه عمل نمايند. مؤسسات مي

اثر انتشار اوراق قرضه تجاري بدون ربا در حجم نقدينگي خنثي خواهد بود و عمالً سبب انتقال منابع از 

  شود. هاي فعال اقتصاد مي هاي راكد به بخش بخش

  هاي تورم، بهره و ارز  قرضه بدون ربا و نرخاوراق 
گيرد داراي  به دليل اينكه عمليات بانك مركزي در خريد و فروش اين اوراق بر پول پرقدرت صورت مي

باشد. لذا بانك مركزي با توجه به  اثر انقباضي پولي در دورة مالي اول و اثر انبساطي پولي در دورة مالي دوم مي

و  111اظ قرار گرفتن اقتصاد در مراحل رونق، شكوفائي، ركود و بحران در سيكل تجاريموقعيت اقتصاد از لح

را مشخص نمايد تا از شدت تموج  kو يا  Nو  Aتواند ميزان  زمان استقرار اقتصاد در هركدام از مراحل مزبور مي

                                                                 
  اخالق. اقتصاد و زيان و سود در مشاركت بانكداري با تجاري ادوار بيدآباد، بيژن، تثبيت 111

 http://bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf 
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در بانكداري مركزي متعارف عمل  112سيكل تجاري و دامنة آن بكاهد. اين سياست مشابه سياست تنظيم پولي

  كند. مي

از طرف ديگر به دليل اينكه اين اوراق در بازار ثانويه خريد و فروش اوراق بانكي بدون ربا قابليت معامله 

توانند اثرات تنظيمي خودكار از طريق ارتباط قيمت اوراق با نرخ بهره داشته باشند. هر زمان كه نرخ  دارند مي

كند تا  مت معامالتي اوراق در دورة مالي اول پائين آمده و انگيزة بيشتري براي بانكها ايجاد ميبهره باال باشد قي

منابع خود را به اميد دريافت منابع در دورة دوم (با خريد اوراق) نزد بانك مركزي بسپارند. نتيجتاً در هنگام 

نمايد و از بزرگ شدن دامنة سيكل  دود ميهاي بهره باال است منابع آزاد بانكها را مح شكوفائي اقتصاد كه نرخ

كاهد. و بالعكس هر زمان كه نرخ بهره پائين باشد قيمت اوراق در دورة مالي اول باال رفته و انگيزة كمتري  مي

كند تا منابع خود را به اميد دريافت منابع در دورة دوم (با خريد اوراق) نزد بانك مركزي  براي بانكها ايجاد مي

نمايد و  هاي بهره پائين است منابع آزاد بانكها را منبسط مي يجتاً در هنگام بحران در اقتصاد كه نرخبسپارند. نت

تواند با  دهد كه دامنة سيكل عريض شود و بحران تشديد گردد. از طرف ديگر بانك مركزي مي اجازه نمي

ل پرقدرت بر حجم نقدينگي و تنظيم عرضه اوراق از طريق قيمت اوراق و همچنين از طريق تغيير در عرضة پو

تواند جايگزين اوراق قرضه متداول در  نتيجتاً نرخ بهره اثر بگذارد. بدين شكل اوراق قرضه بدون ربا مي

  بانكداري متعارف در سيستم بانكداري مركزي بدون ربا باشد.

متفاوت باشد  هاي مالي اول و دوم در شرايطي كه نرخ تورم انتظاري و نرخ بهرة مورد انتظار در دوره

اي متفاوت از فوق خواهد شد. چنانچه نرخ انتظاري بهره طبيعي در دورة مالي دوم  تحليل عملكرد اوراق به گونه

بيشتر يا كمتر از دورة مالي اول باشد آثار آن بر عرضه و تقاضاي اوراق قرضة بانكي بدون بهره متفاوت خواهد 

ه مالي دوم بيشتر باشد قيمت اوراق در دورة مالي اول افزايش بود. هرچه نرخ طبيعي بهره انتظاري براي دور

خواهد يافت و بالعكس هر چه نرخ طبيعي بهره انتظاري براي دوره مالي دوم كمتر باشد قيمت اوراق در دورة 
                                                                 
112  Fine tuning 
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هاي مناسب پولي جهت  مالي اول كاهش خواهد يافت. اين موضوع از لحاظ بانك مركزي براي تنظيم سياست

شود تا انتظارات نقشي اساسي در  هاي اقتصادي بسيار حائز اهميت است و از طرف ديگر باعث مي تتثبيت فعالي

كنترل رفتار اعتباري بانكها داشته باشد. يعني چنانچه بانكها توقع افزايش (يا كاهش) نرخ طبيعي بهره را در دورة 

ند. اين مكانيزم از لحاظ اقتصادي و با گير بعد داشته باشند سياست افزايش (يا كاهش) عرضه اوراق را پيش مي

تواند  هاي تجاري مي توجه به تغييرات نرخ طبيعي بهره در دوران رونق، شكوفائي، ركود و بحران در سيكل

  دامنة سيكل تجاري باشد. 113عاملي براي كوتاه كردن

نرخ تورم انتظاري  يابد. اگر در شرايط تورم مداوم و باثبات مكانيزم صدور اوراق قرضه تفاوت زيادي نمي

در دو دورة اول و دوم يكسان باشد تورم در معامالت اوراق تأثيري نخواهد داشت ولي چنانچه نرخ تورم 

هاي اول و دوم بيشتر يا كمتر از دورة ديگر باشد بايد انتظار داشت تا قيمت اين اوراق در  انتظاري در دوره

زير را براي اوراق قرضه مختلف كه در اين مقاله معرفي  بازارهاي ثانويه متفاوت باشد. بدين ترتيب حاالت

توانيم مد نظر قرار دهيم. در حالتي كه با فرض ثابت بودن نرخ بهره متوسط نرخ تورم انتظاري در  شدند را مي

دورة اول كمتر از متوسط نرخ تورم انتظاري در دورة دوم باشد قيمت اوراق در دوره اول باالتر از قيمت اوراق 

دورة دوم خواهد شد و اگر متوسط نرخ تورم انتظاري در دورة اول بيشتر از متوسط نرخ تورم انتظاري در در 

دورة دوم باشد حالتي برعكس اتفاق خواهد افتاد و قيمت اوراق در دوره اول كمتر از قيمت اوراق در دورة دوم 

  خواهد شد.

بل توجهي در عرضه و تقاضا و قيمت اوراق قرضه ها و تسهيالت اعتباري نيز اثرات قا هاي بهره سپرده نرخ

ها و  هاي اول و دوم براساس طول دوره بدون ربا در بازار ثانويه خواهند داشت كه ميتوان اثرات آنها را در دوره

  هاي پولي كرد. هاي مختلف سيكل تجاري از پيش بررسي نمود و اقدام به تنظيم سياست قرار گرفتن در موقعيت

يابد.  اوراق قرضه بدون ربا بر نرخ ارز از طريق آثار پولي ايجاد شده به بخش ارزي تسري ميآثار انتشار 
                                                                 
113 - Oscillation dampening 
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بدين شكل كه تغييرات عرضه پول داخلي در تقابل با عرضه ارز خارجي اثرات خود را از كانالهاي پولي و 

   114ت.هاي بهره داخلي و خارجي در اقتصاد بر جاي خواهد گذاش هاي ايجاد شده در نرخ تفاوت

  فناوري اطالعاتبر ني تمعامالت اوراق قرضه بدون ربا در بازارهاي ثانويه مب
) (بازار اوليه) NSSSS(115اين اوراق به قيمت اسمي معين در سامانه سيستم تسويه اوراق بهادار غير ربوي

زماني را براي پايان  يابد. صادر كننده اوراق كه فاقد قيمت پايه باشد انتشار مي اي به منظور فروش به روش مزايده

مزايده در نظر گرفته تا پيشنهادات رقابتي خريداران به منظور خريد دريافت شود. در پايان زمان مزايده، اوراق بر 

شد. از آنجاكه صادركننده اين اوراق (فروشنده)  اساس قيمت پيشنهادي باالتر به خريداران فروخته خواهد 

، معامله دياب مي ي از پيش تعيين نكرده و تمامي شرايط و اركان بيع تحققهيچگونه قيمتي را كمتر از قيمت اسم

تواند در سامانه سيستم تسويه  از نظر شرعي نيز صحيح و فاقد شبهه ربوي است. اوراق خريداري شده مجدداً مي

و ثانويه)  ) (بازار ثانويه) بصورت نقدي خريداري شود. در هر دو بازار (اوليهNSSSSاوراق بهادار غيرربوي (

  شوند. اوراق بر اساس عقد بيع و بر اساس فرآيندهاي مزايده معامله مي

هاي فناوري اطالعات از جمله زير سيستم  معامالت اوراق قرضه بدون ربا مستلزم وجود زيرساخت

NSSSS116، سامانه تسويه ناخالص )RTGS( 117)، سامانه اتاق پاياپاي الكترونيكACH ،( سامانه تسويه اوراق

                                                                 
 پول). بيژن بيدآباد و مهناز ربيعي، رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ايران (ارزيابي مجدد و توسعة نظرية مقداري - 114

  .96-67)، صفحات 32ياپي پ )1(( 9، 1388 بهار ،پژوهشنامه اقتصادي

 http://www.bidabad.com/doc/nerkhe-arz-bahreh-1.pdf  

واحد علوم  ،دانشگاه آزاد اسالميمهناز ربيعي، رابطة نرخ بهره و نرخ ارز در ايران، رسالة دكتري اقتصاد، به راهنمائي بيژن بيدآباد، 

  .1385و تحقيقات، تهران، 
115 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS)  
116  Real Gross Settlement System (RTGS)  
117  Automatic Clearing House (ACH)  



 

66 

، گواهينامه ديجيتالي و امضاي ديجيتالي IBAN(118المللي (شبا) ( ، شناسه حساب بانكي بينبهادار الكترونيكي

)PKIتوانند  هاي الكترونيك صادره كننده گواهي و امضاي ديجيتالي خواهد بود. اين اوراق مي ) و دفترخانه

در بازار اوليه، اين اوراق به قيمت اسمي  انتشار يابند. NSSSSبصورت ريالي يا ارزي در محيط وب و زيرسيستم 

هاي پذيرنده در  بايست صرفا داراي يكي از كارت رسد. خريداران مي توسط صادره كننده اين اوراق بفروش مي

المللي (در صورت توافق) به منظور امكان احراز هويت  هاي معبتر ارزي بين شبكه شتاب و يا يكي از كارت

تواند  نيز مي NSSSS) به منظور معامله اين نوع از اوراق در سيستم IBANسترش شبا (مشتريان باشند. توسعه و گ

به منظور پرداخت الكترونيك و ساير فرآيندهاي بازپرداخت مورد استفاده قرار گيرند. پس از خريد اين اوراق 

ظور انجام سفته بازي گيرد. مشتريان به من شكل مي NSSSSدر بازار اوليه، بازار ثانويه اين اوراق در سيستم 

هاي رقابتي پيشنهادي معامله نمايند.  توانند در اين بازار وارد شده و اين اوراق را قبل از سررسيد به قيمت مي

قابل رهگيري است. اين اوراق در  NSSSSركوردهاي معامالتي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي در سيستم 

به  RTGSو  ACHرسند. نقش  در دورة اول و دوم به فروش مي هاي پيشنهادي بازار ثانويه به باالترين قيمت

  .اجتناب ناپذير خواهد بود IBANهاي خرد و كالن بر منباي  منظور تسويه بين بانكي پرداخت

   

                                                                 
118  International Bank Account Number (IBAN) 
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  بررسي حقوقي اوراق قرضة بدون ربا
  

  مقدمه
اسالمي و بانكداري مالحظات ربا همواره يكي از نكات اساسي در ايجاد تمايز بين بانكداري در يك نظام 

بررسي تورات و انجيل و ساير كتب آسماني نيز همگي داللت بر حرمت ربا دارند  .119ها بوده است در ساير نظام

آراء  القول هستند كه ربا حرمت دارد ولي در اينكه ربا چيست اختالف فراوان است. فقط اگر و همگي متفق
                                                                 

صول اشتباه است زيرا اسالم به معني تسليم امر نبي يا ولي يا وصي بودن است وگرنه پيروان همه انبياء اال گرچه اين تمايز علي - 119

َو َمن يَبَتِغ َغيَر االسالِم ِديَنًا فـََلن « :ز اسالم ديني در عالم نيست و فرمودو اولياء واوصيا عليهم السالم همگي مسلمان هستند بلكه غير ا

) به اين معني كه هر كس غير از تسليم (امر) شدن روش ديگري را 85آيه  ،(سوره آل عمران» يُقَبَل ِمنُه َو ُهَو ِفي االِخَره ِمَن الَخاِسرينَ 

ا نّ مَ آل قُ «: فرمايد در آيه قبل از اين آيه مي ،رت از زيانكاران است. به بيان ديگرگزيند پس هرگز از او قبول نخواهد شد و در آخ

 قُ رِّ فَ نُـ ال وَ م هِ بِّ رَ  ِمن ونَ يُّ نَّبِ ال ي وَ يسَ عِ  ي وَ وسَ مُ  َو َما ُاوِتي اَالسباطَ وَ  وبَ عقُ يَ  وَ  قَ احَ إس وَ  يلَ عِ اسمَ إ وَ  يمَ اهِ برَ إي لَ عَ  لَ نزِ ا اُ مَ  ا وَ ينَ لَ عَ  لَ نزِ اُ  امَ  وَ  اهللاِ بِ 

حاق و يعقوب و سابراهيم و اسماعيل و ا هيعني بگو ما به خداوند و آنچه بر ما نازل شد و آنچه ب» ونَ مُ سلِ مُ  هُ لَ  حنُ نَ  م وَ نهُ مِ  دٍ حَ أَ  ينَ بَ 

گذاريم و ما  نميگارشان داده شده ايمان داريم و هيچ فرقي بين هيچكدام آنها دها و آنچه به موسي و عيسي و پيامبران از پرور سبط

موسي و  هاي (يعقوب) و تسليم شدگان به امر او هستيم. به عبارت ديگر كليه اديان ابراهيم واسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبط

عيسي و ساير پيامبران همه اسالم بوده و هركس در زمان خود تسليم امر آنها يا صاحبان اجازه از طرف آنها شده باشد مسلمان 

 اً رهَ كَ   وَ  اً وعَ طُ  رضِ االَ وَ  واتِ امَ السَّ  ين فِ مَ  مَ سلَ أ هُ لَ وَ  ونَ بغُ يَ  اهللاِ  ينِ دِ  يرَ غَ فَـ أ« د:فرماي تري را مي قبل از اين دو آيه موضوع كلياست. در آيه 

است و به  ها و زمين است چه بخواهد و چه نخواهد مسلمان هركس در آسمان ؟گيرند آيا جز دين خدا را مي«يعني  »ونَ عُ رجَ يُ  يهِ لَ إ وَ 

 اتكند كه ما همه مردم كره زمين بر اساس آي مي متبادرذهن  به. دقت در مفاهيم آيات فوق اين مطلب را »گردد سوي او باز مي

قرار و يا اسالم تشريعي يا تكليفي االمر رسيديم در اسالم خاص  يم اوليلستمرحله بيعت و به به له اسالم قرار داريم و اگر نحفوق در 

 فت.خواهيم گر
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دانند قبول نماييم هيچ بانكداري در عالم  شمردن آن جايز ميفقهايي كه خريد و فروش اسكناس را با معدود 

 .120است فقه باز كردهاين باب در جديدي را در  هست كه سرفصل ربوي نخواهد بود. اين آراء آنقدر زياد هم

الم است و بسياري از الس از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه فقه و شريعت ما نوع متكاملي از دين موسي عليه

فقهي در قرآن ذكر نشده ولي در فقه آمده است مثالً رجم يا سنگسار كردن در قرآن نيامده ولي در موارد 

. به طور كلي شريعت محمد (ص) در تكميل شريعت انبياء سلف بوده 121تورات آمده و از آنجا اخذ شده است

استناد به  دونره شما بل حضرت با عالم نمايان دين يهود بر اين بوده كه هموااو مستقل نيست بلكه حتي جد

م نتُ ن كُ إا وهَ اتلُ فَ  اتِ ورَ تَّ وا بالاتُ فَ «: فرمايد است و در اين باب مي فالخداريد و اين  تورات احكام شريعت را بيان مي

و  اساس است هاي شما بي د تورات را بياوريد و بخوانيد (تا ببينيد كه حرفئيگو يعني اگر راست مي ١٢٢»ينَ قِ ادِ صَ 

                                                                 
هاي مصرفي و  ـ اقتصادي ربا در وام ) تحليل فقهي1382عبدالرضا هرسيني ( در اين باب نگاه كنيد به بيدآباد، بيژن و - 120

  پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ايران.. هاي فقه متداول در كشف احكام شارع گذاري و كاستي سرمايه

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf  
Bidabad, Bijan, Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and contemporary 

jurisprudence shortages in exploring legislator commandments. Proceeding of the 2nd International Islamic 

Banking Conference. Monash University of Malaysia. 9-10 September 2004. Reprinted in: National Interest, 

Journal of the Center for Strategic Research, Vol. 2, No. 1, winter 2006, pp. 72-90. Tehran, Iran. 

http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf  

 در جمع مريدانش نشسته بود. گروهى، زنى را كه مرتكب گناه شده بود آوردند. در ع در انجيل يوحنا آمده است كه عيسى -  121

ماند  ع رمود: هركس از شما گناهكار نيست، حكم را اجرا كند. همه رفتند، عيسىبه آنان فع  تورات حكم آن گناه رجم بود. عيسى

به آن زن فرمود: كسى عليه تو فتوائى ندارد؟ زن گفت: نه. پس فرمود: بنابراين من هم بر تو فتوائى ندارم، برو و  ع و آن زن. عيسى

ام تا احكام تورات را در ميان مردم زنده كنم. گمان  فرموده: آمده ع در اناجيل ديگر آمده است كه عيسى ديگر مرتكب گناه مشو.

ام تا آنها را در جامعه رواج  ام تا تورات و صحف انبياء را از ميان بردارم و يا از كار اندازم و باطل سازم، بلكه آمده نكنيد كه آمده

 ه.سورة مائد 23همچنين نگاه كنيد به تفسير مجمع البيان در ذيل آية  دهم.

 .93آيه  ،سوره آل عمران - 122
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(يعني كالمي خالف امر خداوند در تورات ) پس هركس بعد از اين بر خدا افترا بندد مطابقت نداردبا تورات 

(كه در تورات آمده و  حنيفبگو خدا راست گفت پس از آيين ابراهيم  )اي پيغمبر( ظالم است وبگويد) 

  . 123شيدپيروي كنيد و از مشركين نباام)  اند و من هم بر آن رويه پيامبران سلف بر آن بوده

با نگاهي گذرا به ابواب فقه بسياري از مسايل عبادات، فرايض، حدود، احكام و غيره در تمامي اديان  

باشد. زيرا انبياء با امضاء احكام قبل يا تاسيس احكام جديد اقدام به طرح راه حل متناسب با عصر  مشترك مي

شوند. احكامي تأسيسي به علت تغيير  سيم مياند. اصوال احكام به دو دسته تأسيسي و امضائي تق خود نموده

شود و احكام امضايي احكام پيامبران سلف است كه پيامبر  مقتضيات زماني يا مكاني توسط پيامبر عصر ابداع مي

 یُکِتَب َعَلْيُکم الّصيام َکما ُکِتَب َعلَ «نمايد. اشاره در اينجا به احكام امضائي است. مثل آيات:  بعدي آن را تأييد مي

 یاعط«...: 126. نقل شده است١٢٥»نُوح َو النَّبييِن ِمْن بـَْعِدهِ  یِانّا َاوَحْينا الَْيَک َکما َاوَحْينا ِال« و ١٢٤»الَِّذيَن ِمن َقبِلُکم

عليهم السالم التوحيد و االخالص و خلع االنداد و الفطره و  یو عيس یمحمدًا (ص) شرايع نوح و ابراهيم و موس

چون انبيا سلف نسبت به جناب : « 127فرمايند در بيان شريعت حضرت ختمي مرتبت (ص) مي »الحنيفه المسحه...

ختمي مĤب (ص) ناقص و شريعت و منهاج آنها نسبت به شريعت و منهاج آن بزرگواران ناتمام بود هر يك به 

ريك و اقتضاي وقت خداوند براي آنها شريعتي و منهاجي قرار داد و شريعت هريك غير ديگري و طريقت ه
                                                                 

 يمَ اهِ برَ إ ةِ ِملَّ وا تَِّبعُ افَ  اهللاُ  قَ دَ ل صَ قُ  ونَ مُ الِ الظَّ  مهُ  كَ ئِ ولَ اُ فَ  كَ الِ ذَ  عدِ ن بَ مِ  بَ ذِ الكَ  ي اهللاِ لَ ي عَ رَ فتَـ إن مَ فَ «.94-95سوره آل عمران آيات  -  123

 .»ينَ كِ شِر المُ  نَ مِ  انَ ا كَ مَ  وَ  َحِنيَفاً 

 .. روزه را برا ي شما مقرر كرديم همانطور كه براي كساني كه قبل از شما بودند مقرر نموديم183بقره، آيه سوره  - 124

 . (اي محمد) همانا به تو وحي كرديم همچنانكه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم.163نساء، آية  سوره - 125

ز جناب صادق ع از كتاب ايمان و كفر كافي. مجمع السعادات، حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي. حديث مروي ا - 126

   http://www.sufi.ws/MysticalBooks(1).php، تهران. 1378انتشارات حقيقت، 

  .، تهران1378مجمع السعادات، حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي سلطانعليشاه، انتشارات حقيقت،  - 127

http://www.sufi.ws/MysticalBooks(1).php  
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كرد شريعت سابق را و  بود و از اين جهت بود كه نبي الحق نسخ مي آداب سلوك آنها جدا از سابق و الحق مي

در ». داد آداب سلوك آن سابق را، تا رسيد مرتبه به خاتم االنبيا كه مقام آن حضرت مقام اطالق بود... تغيير مي

نوح «... نويسند:  خ به پرسشي در مورد پيامبران اولوالعزم ميادامه با استناد به روايتي از جناب صادق (ع) در پاس

مبعوث شد به كتابي و شريعتي و هركس بعد از نوح آمد كتاب نوح را گرفت و شريعت و منهاج او را تا اينكه 

  ».حضرت ابراهيم آورد صحف را عازم شدن بر ترك كتاب نوح را، نه از جهت كفر و كفران به كتاب نوح...

بود كه تا وقتي ربا تشخيص داده نشود مشاجره بر موضوع اين شرح ل اين توضيحات در جهت به هر حا

ث ربا و تحقيق در اين باب و دقت در اصل حمبدر سر بانكداري اسالمي و غيراسالمي اتالف وقت است. 

تعريف داند محدوده ربا را  حكمت در اصول فقه كه شريعت شارع را مبتني بر قواعد عقلي مستحكم مي

 حصولعمليات بانكي قابل  مالحظه زير در چهارتمييز عمليات ربوي و غيرربوي با لذا بر اين اساس  128.گرديد

  است.

  گيرنده سهيم باشد.  دهنده در سود و زيان فعاليت اقتصادي وام اول: وام

  نبايد از پيش مشخص و شرط شود. )بهره(دوم: نرخ دريافت مازاد 

  رفي ربا است.صهاي م سوم: گرفتن بهره در قرض

  چهارم: خريد و فروش ارز به معني تبديل پول داخلي به اسعار خارجي ربا نيست.

                                                                 
هاي مصرفي و  ـ اقتصادي ربا در وام ) تحليل فقهي1382عبدالرضا هرسيني ( در اين باب نگاه كنيد به بيدآباد، بيژن و - 128
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نوعي اوراق  ونوعي از اوراق قابل معامله و از نوع اوراق غيرمتصل به سرمايه  129»اوراق قرضه بدون ربا«

توانند  گردد. اين اوراق مي و همينطور نوعي از اوراق قرضه بدون كوپن تلقي مي 130قرضه با پشتيبان دارايي

اي و خزانه دولت صادر و به بانكهاي تجاري،  توسط بانك مركزي و بانكهاي تجاري و تخصصي و توسعه

 هاي پولي معتبر كه مشمول سپردن ذخيره قانوني و احتياطي اي و همچنين موسسات و صندوق تخصصي و توسعه

نزد بانك مركزي هستند عرضه شود. اين اوراق تفاوت ماهوي خاصي با اوراق قرضه تجاري متعارف و اوراق 

متصل به سرمايه و اوراق قرضه با پشتيبان دارايي و همينطور اوراق قرضه بدون كوپن دارند. تفاوت اصلي اين 

وام «و يا » قرض معادل وام آتي«صورت  شود و منابع فقط به اين است كه نرخ بهره از قبل مشخص نميدر اوراق 

شود. اين اوراق قابليت خريد و  در اختيار طرف مقابل قرار داده مي» حق برداشت زماني«با » معادل قرض آتي

فروش بين بانكها و موسسات ذكر شده را دارد و قيمت اوراق در خريد و فروش در بازار ثانويه قابليت تغيير 

هاي آن  اوراق متناسب با نرخ بازدهي سرمايه در اقتصاد متغير است و با توجه به ويژگي دارد و نتيجتاً نرخ بازده

هاي مصرفي  هاي مصرفي نبوده و معيار حرمت ربا در وام يابد. از طرفي اين اوراق در حيطة وام ماهيت ربوي نمي

  . 131را نيز با خود به همراه ندارد

                                                                 
اوراق قرضه غيرربوي (ريالي و ارزي) و ابزارهاي پولي بانكداري مركزي  بيدآباد، بيژن، محمود اللهياري فرد و مهناز ربيعي،  129

  fa.pdf-bond-banking-http://www.bidabad.com/doc/Islamic. 1389بدون ربا، 

Bidabad, Bijan, M. Allahyarifard, M. Rabiei, Usury-Free Bonds and Islamic Central Banking Monetary 

Instruments. 2010. http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-en.pdf 

Bidabad, Bijan, Abul Hassan, Ben Ali Mohamed Sami, Mahmoud Allahyarifard. Interest-Free Bonds and 

Central Banking Monetary Instruments. International Journal of business and Management Science. Vol. 3, no. 

3, August 2011. 
130 Asset-Backed Bonds (ABB). 

گذاري و كاستيهاي فقه متداول در  اقتصادي ربا در وامهاي مصرفي و سرمايه -تحليل فقهي عبدالرضا هرسيني،بيدآباد، بيژن و  - 131

  . 1382ت مدرس، . ارائه شده به همايش دوساالنه اقتصاد اسالمي، پژوهشكدة اقتصاد، دانشگاه تربيكشف احكام شارع
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حق كامالً مساوي و معادل را بين متعاملين تعريف اوراق قرضه بدون ربا در اصل سندي است كه دو 

نمايد به همان ميزان و مدتي كه از منابع طرف مقابل  نمايد. فروشنده اوراق قرضه بدون ربا در اصل تعهد مي مي

نمايد درست به همان ميزان و مدت منابع خود را در اختيار طرف ديگر قرار دهد. بيان ساده اين  استفاده مي

گيرند دارائي مشخص خود را براي مدتي مساوي به صورت  ين شكل است كه دو نفر تصميم ميموضوع به ا

سپارد و طرف دوم  عاريه نزد طرف ديگر بسپارند. نفر اول وجهي مشخص را براي مدتي معين نزد طرف دوم مي

يچگونه مازاد مادي گذارد. در اين حالت ه عيناً همان مقدار وجه را براي همان مدت نزد طرف اول به امانت مي

شود. از سوي ديگر چون دارنده اين گواهي ذيحق  و يا امتياز اضافه براي هيچكدام از طرفين در نظر گرفته نمي

توان از طريق اينترنت و به صورت  تواند حق خود را به فرد ثالث بفروشد. اين گواهي را مي گردد مي مي

  ديجيتالي خريد و فروش نمود.

مبلغ اول همان در تاريخ سررسيد تا شود  خريدار محق مي شخصد اوراق با سررسيد مبدين ترتيب با خري

نمايند كه  بدون بهره وام از فروشنده اوراق وام بگيرد. خريدار و فروشنده اوراق توافق مي همان مدترا براي 

اوي يا بزرگتر از يك اي انتخاب كنند تا خريدار بتواند كسرهاي كوچكتر، مس را به گونه مبلغ و مدت تركيبي از

براي هر دو قرض چنان انتخاب كند كه همواره ميزان حاصلضرب وجه در زمان  مدترا در تناسب با  مبلغاز 

از زمان مربوط شود. دوره اول  مساوي باشد. عمالً در اين اوراق دو دورة زماني و دو تاريخ سررسيد استفاده مي

و دورة دوم از زمان سررسيد اول مقرض و نفر دوم مقترض است  كه نفرفروش اوراق تا زمان سررسيد اول است 

                                                                                                                                                                                                       
پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي  مباني عرفاني اقتصاد اسالمي، پول، بانك، بيمه و ماليه از ديدگاه حكمت.، بيدآباد، بيژن
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  . باشد كه نفر اول مقترض و نفر دوم مقرض مي باشد اول تا زمان بازدريافت منابع يا زمان سررسيد دوم مي

  اوراق قرضه بدون رباجواز 
دوم به كه يك طرف، كاالي هم جنس مكيل و موزون را به طرف است  رباي معاملي عبارت از اين

 .استحرام  شرعاً اي بخاطر زياده عيني يا حكمي، ربوي است و زياده عيني يا حكمي معامله كند. چنين معامله

نظر  طول زمان مد دربه مازاد در ميان نيست بلكه معاوضه در طول زمان  معاوضه به ميزان ثابت معاملي در رباي

شود زيرا عمليات مالي  از اين جهت است كه اوراق قرضه بدون ربا وارد حريم رباي معاملي يا قرضي نمي. است

 دربا ميزان ثابت معاوضه گيرد و  معاوضه صورت ميطول زمان نيست و بلكه  دربه مازاد معاوضه آن برمبناي 

    رد.گي از اين معاوضه هيچ مازادي به مقرض تعلق نمي شود. طول زمان واقع مي

و دهد  ميجنس يا پولي را قرض  فردرباي قرضي در  رباي قرضي نيز مشابه همان رباي معاملي است و

الزم نيست منفعت از جنس همان چيزي در رباي قرضي گيرد.  ميمنفعتي بيش از آنچه كه قرض داده  سپس

قرضه بدون ربا مشمول رباي اوراق . شود را شامل مي هر چه كه منفعت تلقي شود و باشد كه به قرض داده شده

 »كل ما يجر نفعا«و در اصطالح گيرد و  قرض تعلق نميمشود زيرا هيچ منفعت مازادي از قرض به  قرضي نمي

 . شود ) را شامل نميهر چه كه نفعي در برداشته باشد(

 .شود ميبندي  طبقه قرض بر دو نوع استهالكي و استنتاجي  .يابد موضوعيت مي اصل ربا در رباي قرضي

هاي  وامكه به كند  قرض ميگيري نمايد  از آن نتيجه وقرض استنتاجي شخص براي اينكه آن را استنتاج كند در 

براي  ي است كهقرض استهالكي قرض. نه براي اينكه خود عين را صرف كندگذاري معروف است و  سرمايه

دله شرعي در باب ربا متوجه ا .مصرف كردن و براي رفع احتياجات ضروري زندگي قرض گيرنده باشد

از اين لحاظ است كه  .نيستگذاري  يا سرمايهقرضهاي استهالكي يا مصرفي است و ناظر به قرضهاي استنتاجي 



 

74 

  .132»َيْمَحُق الّلُه اْلرِّبَا َويـُْرِبي الصََّدقَاتِ « فرمايد: است و ميآورده در مقابل صدقه را ربا كريم قرآن 

اوراق عملياتي  صحت 133»فَـَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ «فرمايد:  مي اشاره معنوي اين آيه كه

رأس مال در سررسيد اول در اين اوراق »  فَـَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكمْ «كند. زيرا طبق  قرضه بدون ربا را تأييد مي

قرض مقرض نيز واقع شود به همان ميزان و مدتي كه » َوَال ُتْظَلُمونَ َال َتْظِلُموَن «شود و براي اينكه  برگردانده مي

يَا َأيـَُّها الَِّذيَن «فرمايد:  باشد. در آيات قبل و بعد آن مي گيرد كه كامالً منطبق با مفهوم اين آيه مي داده قرض مي

فَِإن لَّْم تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِإن تـُْبُتْم فَـَلُكْم ُرُؤوُس . ِمِنينَ آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّؤْ 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنتُ  .َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ  ُقوْا َخيـْ َواتـَُّقوْا يـَْوًما . ْم تـَْعَلُمونَ َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَـَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأن َتَصدَّ

   134».تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى الّلِه ثُمَّ تـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُمونَ 

  عقود معين و قرارداد و اوراق قرضه بدون ربا
نيست. زيرا هركدام اي براي عقد اوراق قرضه بدون ربا مقدور  از تفسير مضيق قانون مدني استحصال نحوه

شوند. لذا در اينجا به  از عقود معين ناظر بر شرايط خاصي هستند كه شامل خصوصيات اوراق قرضه بدون ربا نمي

  نمائيم. هاي عقود پرداخته و امكان تطبيق آنها را با اوراق قرضه بدون ربا بررسي مي بررسي ويژگي
                                                                 

  دهد را افزايش مي صدقاتكند و  يخداوند ربا را نابود م .267آيه بقره، سورة   132
ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است آورده : اى كسانى كه ايمان.278-281آيات بقره، سورة   133

هاى شما از خودتان ايد؛ و اگر توبه كنيد، سرمايهواگذاريد. و اگر (چنين) نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته

باشد، پس تا (هنگام) گشايش، مهلتى (به او دهيد)؛ و اگر  بينيد. و اگر (بدهكارتان) تنگدستكنيد و نه ستم مى. نه ستم مىاست

شويد، سپس به هر كسى اگر بدانيد. و بترسيد از روزى كه در آن، به سوى خدا بازگردانده مى، بخشيد آن براى شما بهتر استب

  گيرند. آنچه به دست آورده، تمام داده شود؛ و آنان مورد ستم قرار نمى
فوق در مورد مهلت دادن و يا بخشيدن وام به تنگدستان در نحوة تسهيالت دهي گواهي قرض الحسنه  موارد مورد نظر آيات  134

  پردازيم. انداز مطرح خواهد بود كه در اينجا به آن نمي پس
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 ويژه آثار و احكام و دارد مشخص و خاص نام قانون، و فقه در كه اشاره دارد قراردادهايي به معين عقود

ن جواز آشود كه بر اساس نياز جامعه  قرارداد به ساير عقودي گفته مي مقابل، در است. شده بيان تفصيل به آنها

 طبق بر پيمان هر آثار و شرايط و ندارند ويژه صورت . قراردادهابخشد و قانون بر آن اثر حقوقي ميشده داده 

  شود. مي معين اراده حاكميت اصل و قراردادها عمومي قواعد

 عقود در. اند شده تقسيم عهدي و تمليكي گروه دو به عقد اثر و نتيجه به توجه با قراردادها و عقود

 از عبارت قرارداد نتيجه عهدي، عقود در ولي است عيني حقوق ساير يا مالكيت انتقال عقد، مستقيم اثر تمليكي،

 آنها اقتصادي هدف و موضوع به توجه با قراردادها و عقود ديگر سوي است. از تعهدات سقوط يا انتقال ايجاد،

 متقابل تمليك يا تعهد دو درآنها كه هستند عقودي معوضه عقود. شوند مي تقسيم مجاني و معوض دسته دو به

 به ديگري تعهد يا مال گيرند، مي برعهده كه ديني يا دهند مي كه مالي برابر در طرف دو از هريك يعني باشد.

 تمليكي عقود .باشند يم يا تمليك تعهد يك بردارنده در تنهاعاريه  و مانند هبه مجاني عقود آورند. مي دست

 حق يا منفعت آن در كه عقودي و قرض و بيع مانند يابد مي انتقال عين مالكيت آنها در كه به عقودي نيز معوض

 135.شوند بندي مي عمري طبقه و اجاره عقد مانند شود داده مي انتفاع، انتقال

 ديگر منتقل نفر به شده، زمانبندي صورت عوض به در مقابل عين يك مالكيت اوراق قرضه بدون ربا، در

ولي كامالً با  دارد شباهت عين، معوض و تمليكي عقود به آثار، و ماهيت نظر از قراردادي چنين بنابراين. شود مي

 .هاي اين عقود منطبق نيست همة ويژگي

 اين. شود مي تمليك ديگري به معوض صورت به عين آنها، كه در است عقد سه تنها معين، عقود ميان از

 همهتوان  مي گي آنبابت گسترد از نيز صلح عقددر  اين، بر عالوه. قرض و معاوضه بيع، از عبارتند عقد سه

                                                                 
 ،انتشار. چاپ قرض –اجاره  -معاوضه  -بيع  -عقود تكميلي  -حقوق مدني: معامالت معوض  ،ناصر، كاتوزياننگاه كنيد به:   135

  ، تهران.1384
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از  عبارت قرضي مثال برا. باشد عين معوض تمليك براي قالبي تواند مي و لذا كرد منعقد آن قالب در را عقود

 بدون عين دو مبادله هدفشان تنها معاوضه طرفين معاوضه درشود و  تعريف مي مثل رد مقابل در مال تمليك

اوراق قرضه  با عقداز لحاظ مفهومي اين دو  .باشد ثمن ديگري و مبيع عوضين، از يكي كه اين مالحظه و توجه

  . زيادي دارند اشتراك معنايي بدون ربا

  قرضعقد 

اداي خود آن مال مقترض شرطي كه  ، بهاست در اصطالح حقوقي قرض عبارت از تمليك مال به ديگري

قرض عقدي است كه به «كه آمده است  136در قانون مدني را ضامن شود و تعهد كند. يا مثل آن و يا قيمت آن

كند كه طرف مزبور مثل آن را از  موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي

 ،در عقد قرض». حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر در مثل، قيمت يوم الرد را بدهد

قرض از عقود معوضه است  .باشد مياساسي جواز قرض  شرط بنابراين، بدون ربا بودن .شرط زيادي جايز نيست

 به عبارت ديگر گردد. مشغول مي  رضتقمشود و در برابر آن ذمه  قرض منتقل ميمكه در آن مال از ملك 

و تضمين بازپرداخت  نمايد مبدل مياعتباري  يعيني را به مالكيت امر يقرض، مالكيت امر توسطدهنده  قرض

مالك آن  دارد و با عقد قرض، مقترض  يكيت تمليقرض ماه 137عوضه بودن آن است.اصل مال نيز ناشي از م

ك ين، شرط تمليقبض موضوع د .باشد مي شود و موظف به پرداخت مثل آن مال كه قرض گرفته است يم

عقد قرض از عقود الزم است و  كه قبض در آن شرط صحت باشد. ينياست نه ع ياز عقود رضائ قرضست و ين

توان در  باشند و لذا قائلند كه مي برخي قائل بر جايز بودن عقد قرض ميرا فسخ كند.  آنتواند  قرض دهنده نمي

قائلند  برخي .رسيد اداي آن واجب استسركه در زمان  داردديني داللت بر شرط تأجيل آن شرط مدت كرد. 

                                                                 
  قانون مدني. 648ماده   136
  .625و ص  652، ص1تا، ج  اهللا؛ تحريرالوسيله، المكتبة العلمية االسالميه، بي سيدروح آيت اهللاموسوي خميني،   137
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ديگري صورت  ، مگر آنكه اين شرط در ضمن عقد الزمنيستآور  شرط تأجيل الزام و عقد قرض الزم است

به رغم شرط تأجيل در عقد هر زمان بخواهد  در اين صورتآور خواهد بود. گيرد كه در آن صورت الزام

كه:  دارد تصريح مي 138قانون مدنيرض را درخواست نمايد. تقمخود را مطالبه كند و ايفاي تعهد  تواند طلب مي

تواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را  ين شده باشد، مقرض نميمع ي، اجلياداء قرض، به وجه ملزم ياگر برا«

   اثر ندارد.يا قدرت خريد آن ارزش پول  اثر تغييردر قرض ». مطالبه كند

شرط ضمن عقد از جمله عناويني است كه در ابواب معامالت مطرح است. شرط زياده در قرض بدين 

عالوه بر باز پس دادن مال قرض داده شده،  قرض گيرندهكه  كندمعنا است كه قرض دهنده ضمن عقد شرط مي

ربا در لغت به معناي افزايش است. زياده  وشود تعبير مي »قرضي رباي«مقداري اضافه به وي بدهد كه از آن به 

زياده به معني افزايش در كيفيت. است، و يا حكمي عني افزايش كمي مال قرض داده شده به مگاهي عيني است 

كند. لذا  هرچند كميت ربا را ندارد ولي مصداق كيفي ربا را متبادر ميزياده حكمي عيني حكم ربا را دارد ولي 

اين شرط به دليل اينكه هيچگونه مازادي شامل  نمايد. آن را وارد حريم ربا ميقد قرض، عشرط منفعت در 

 139قانون مدنيتواند براي اين اوراق مورد استفاده واقع شود. و اين موضوع با  شود مي اوراق قرضه بدون ربا نمي

مقترض بايد مثل مالي را كه دريافت كرده، رد كند، اگر چه قيمتاً ترقي يا تنزّل كرده «دارد كه:  كه تصريح مي

  .همخوان است »باشد

 عقد بيع 

 .قابليت استفاده در اوراق قرضه بدون ربا را دارد ،با اشتراط است تمليكي دوعق مهمترين كه از بيع عقد

 نموده ايجاد آن مصاديق از برخي در را ترديدهايي آن، شرايط و ويژگيها و بيع عقد تعريف در فقها اختالف

                                                                 
  قانون مدني. 651ماده   138
  قانون مدني. 650ماده   139
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 نظر به سرقفلي انتقال و منافع و حقوق انتقال مثال عنوان به. ندارند اساسي اختالف بيع ماهيت در هرچند است

   .است بيع از خارج ديگر برخي نظر به و بيع قيدامصاز  ،بعضي

 در مقابل را مبيع بايع،. است معوض و تمليكي عقود از بيعدر اين است كه  بيع عقد اساسي هاي ويژگي

 مانند اذني و عقود حواله و جعاله مانند عهدي عقود از را بيع عقد ويژگي، اين. كند مي تمليك مشتري به ثمن،

از  .گرداند مي متمايز هبه، مانند باشد مي رايگان مالكيت انتقال بر مبتني كه عقودي عاريه وو  وديعهمكالت، 

 ويژگي، اين. است عوض مقابل در عين انتقال بيع، موضوع به عبارتي .شود مي معامله مال عين بيع، عقد طرفي در

هاي  لزوم و دوام بيع از ديگر ويژگي. سازد ميعين، متمايز  غير تمليك در مورد عقود ساير و اجاره از را بيع عقد

 . اند نكرده مورد آخر را تصريح اًغالب بيع است كه

غيرموقت  صورت به عين تصور است. اول اينكه بيع قابل صورت سه زمان، با بيع انطباق از كلي طور به

 مبيع دائمي مالك بيع، از پس گردد و مشتري مي منتقل ديگري به عين استمراري مالكيت اين حالت، در باشد.

 بشرط مالكيت، توقيت به نسبت ولي است البشرط استمرار، و دوام به نسبت بيع در اين حالت،. بود خواهد

باغ براي  يك ميوه فروش مانند كرد استفاده زمان از بايد آن ميزان تعيين براي كه اعياني دوم اينكه بيع. الست

 بلكه نيست موقتي تمليك، نفس لذا،. ملكيت قيد نه باشد و مي مملوك زمان، قيد اين مورد، در. مدت معين

 عين يعني گيرد. مي صورت موقتي صورت به موقت است و تمليك سوم اينكه بيع .است زمان به مقيد مملوك،

 شده ابراز موقت، بيع بطالن براي اساسي دليل دو كلي طور به 140.شود مي فروخته ديگري به موقت صورت به

 موقت موقت،تمليك بيع اثر بنابراين. كند مي تمليك مشتري به موقت صورت به را مبيع بايع، اول اينكهاست. 

 شناخته شده نيست و لذا بيع اسالم در حقوق بودن، معقول بر فرض و است نامعقول موقت، تمليك و است

 بدان اما است، زمان به مقيد غير مستمر و تمليك تمليك، شايع و رايج معناي چه ولي اگر .است باطل نيز موقت

                                                                 
  ی.عروة الوثق ،يزدي كاظم محمد سيد 140
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 كامالً موقت مالكيت و تمليك بلكه. باشد نامشروع و اعتبار بي اسالم شريعت در موقت تمليك كه نيست معنا

 عنوان توان مي درصورتي زيرا. است فقه خارج در مصطلح بيع عنوان از بيعي دوم چنين .است مشروع و معقول

 جوامع رواج در ميان باز دير از بيع عقد. باشد صحيحدر عرف  اطالقي چنين كه كرد اطالق معامله يك بر را بيع

 فاقد بيع لفظ لذا و فقط امضاء شده و اسالم نبوده مقدس و تأسيسي شارع مخترعه عقود دارد و از و داشته

 نظري و فقهي متون به مراجعه با 141.است باقي خود عرفي معناي همان به و است متشرعه و شرعيه حقيقت

 كه شود مي اطالق قراردادي به اصطالح در نيز و عرف در بيع اصطالح كه شود مفهوم مي مردم عرف به اجمالي

 بين مالكيت رابطه و گردد مي قطع مال، با بايع رابطه و شود منتقل ديگري به عوض مقابل در مال عين درآن،

 موقت انتقال و است بيع عقد الزم هاي ويژگي از عين دائمي انتقال در اين حالت. شود مي برقرار عين و مشتري

و چون در عرف اين ادراك و شعور ناخودآگاه نسبت به اين معلومات به عمق ذهن  .نيست بيع مصداق از عين

كه  رسد مي نظر ست؛ لذا بهيق روشن نيش آن براى آنان به تحقيدايافراد جامعه رسوخ كرده است، و منشأ پ

موقت،  بيع لذا است مشتري براي زمان به غيرمقيد و نامحدود داللت بر ملكيت بيع مفهوم باره در عرفي ارتكاز

اوراق قرضه قرارداد بررسي  دانست. بنابراين، بيع توان نمي را موقت بيع و باشد مي آن عرفي مفهوم برخالف

 و بلكه نيست مصطلح بيع نوعي اساساً قرارداد لذا اين. تواند باشد نمي قبول قابل بيع، عقد عنوان تحت بدون ربا

 بودن اين موضوع يعني موقت 142.باشد ميمالكيت  موقت انتقال آن مفاد كه است قراردادي ويژه و توافق نوعي

 زيرا شود. در اوراق قرضه بدون ربا با بيع مي قرارداد ماهوي تمايز اوراق قرضه بدون ربا باعث قرارداد در تمليك

                                                                 
 صادق موقت بيع بر بيع، عنوان عرفا كه است آن موقت بيع بطالن علت :نويسد الوثقي مي در عروة يزدي كاظم محمد سيد  141

  .دانست بيع مصاديق از را آن توان نمي هم باز باشد مشكوك اي معامله برچنين بيع عنوان عرفي اگرصدق و نيست

 انشاء را هميشگي و مطلق ملكيتي بيع، عقد در بايع و است مطلق زمان حيث از بيع عقد انشاي ترديد نويسد: بي مي خويي اهللا آيت

  .كند مي
  .25شماره  -مجله فقه اهل بيت براي تشابه موضوعات بحث شده با مبحث تايم شر نگاه كنيد به: سعيد شريعتي، بيع زماني،   142
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كند و  مي منتقل طرف مقابل به محدودي مدت براي را عين مالك بدون ربا،مرحله اول معامله اوراق قرضه  در

 منتقل طرف اول به محدودي مدت براي را افتد و مالك دوم عين در مرحله دوم نيز عكس اين موضوع اتفاق مي

  .نيست سازگار موقت تمليك با بيع عقد ماهيت اما كند، مي

عقد نباشد، شرط  يكه برخالف احكام شرع و مقتضا يشرط ع، هريدر ضمن عقد بتوانند  مين يمتعاقد

فقط  واقعدر  و شود يفروشنده شرط م يبرا ع شرطيار در بيخشود.  اين معامله، بيع شرط ناميده مي ند.ينما

 لادار بر ميت سلطة خريفروشنده موجب محدود يار برايد خيقو استفاده كند  ازين امتيتواند از ا يفروشنده م

كه  يع تصرفيتواند در مب ينم يع شرط مشتريدر ب« باشد. يپرداخت ثمن م اين خيارشرط استفاده از  .شود يم

را  ه بدون رباقرضاوراق بيع شرط قابليت استفاده در  143».ديره بنمايل نقل و انتقال و غيقب ار باشد، ازيخ يمناف

گرفته شده در سررسيد به ميزان همان  مقترض ضمن پرداخت مبلغ قرضتوانند شرط كنند كه  . متعاملين ميدارد

  مدت همان مبلغ قرض گرفته شده را به مقرض اول قرض دهد و سپس در سررسيد دوم باز ستاند.

با توجه به اينكه در قالب قرارداد  بيع متقابل نيز در اين راستا قابل طرح و بررسي است وليقراردادهاي 

   144پردازيم. مطرح است به آن نمي

  عقود اذنيه 

احتياج به قبول و باشد  مي هيك طرفو اذن ايقاع است شوند.  عقود اذنيه شامل وكالت، عاريه و وديعه مي

بر اين باورند كه و فقها عقود مزبور را از مصاديق اذن دانسته،  به دليل شباهت اين عقود با اذن، بعضى از. ندارد

اذن   145يابندبدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مىباشند، بلكه همانند اذن عقد نمى وكالت، وديعه و عاريه،

                                                                 
  .460قانون مدني ماده   143

  ، قم.6. فصلنامة مفيد، شماره كالي در حقوق ايران و منابع فقهيبررسي اعتبار بيع كالي به ، نژادهدايت اهللا سلطانينگاه كنيد به:   ١٤٤

  .5، مسئله 120ص  ،2 محمد كاظم طباطبايى يزدى، تكمله عروة الوثقى، ج  145
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يابند كه مورد قبول طرف عقد مى كه اين عقود، زمانى تحققحالى شود، دربه صرف انشاى اذن دهنده واقع مى

چنانچه طرف  لحاظ،در بقاى آنها نيز مؤثر است. به همين  اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه و قرار گيرند

 .گردد. ولى، در اذن، رد يا قبول مأذون در وقوع يا بقاى آن نقش نداردفسخ مى اده كند، عقود مذكورديگر ار

باشد مورد عاريه و وديعه صرفاً مال مىدر اذن،  مورد ديگر اذن و عقود اذنيه موضوع آنهاست. موضوع و فاوتت

كه  يحال در 146.نجامدانابودى عين ني انتفاع بهقرار گيرد كه  تواند مورد عاريهمالى مى فقطعاريه،  و حتى در

شود  ساقط مياذن با فوت يا جنون اذن دهنده  طور كههماندر عقود اذنيه  .مال و غيرمال است مورد اذن، اعم از

  .ندگردطرفين منفسخ مى با فوت ياجنون يكى از اين عقود نيز

وكالت «در قانون مدني و  147ديگري است.وكالت به معني واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به واژه 

وكالت . 148»نمايداست كه به موجب آن يكى از طرفين، طرف ديگر را براى انجام امرى نايب خود مى عقدى

   .توانند آن را فسخ كنند و هر يك از طرفين در هر وقت خواسته باشند مي باشد ميجايز  يعقد

 عاريه شخص به عنوان تبرع كسى رادر  و ستد باشد.عاريه به معناي هر چيزي است كه قابل داد واژه 

عاريه عقدي است كه بموجب «قانون مدني در  .كند تا او از آن عين استفاده كند ميمسلط بر عينى از اموال خود 

عين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه  دهد كه از آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه مي

عاريه دهنده عالوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشدكه عاريه « 150همينطور 149».مستعير گويندگيرنده را 

عاريه  تواند موضوع عقد دهد اگرچه مالك عين نباشد. هر چيزي كه بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد مي مي

                                                                 
  ».گردد تواند موضوع عقد عاريهكه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى هر چيزى«قانون مدني:  637ماده   146
  .1362ناشر: انتشارات اسماعيليان تهران، چاپ اول، المنجد، لويس معلوف؛   147
  قانون مدني. 656ماده   148
  قانون مدني. 635ماده   149
  قانون مدني. 638و  637و  636مواد   150
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 ».جائز عاريه، عقدي استگردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقالئي باشد. 

  . منفسخ نمايندتوانند هرگاه كه بخواهند آن را  بنابراين طرفين عقد مي

وديعه عقدي است كه بموجب آن يك « 151قانون مدنيباشد. در  يسپرده و امانت م يعه به معنيودواژة 

گير را مستودع يا  گذار مودع و وديعه نگاه دارد. وديعه سپارد براي آنكه آن را مجاناً مال خود را به ديگري مي نفر

باشد و الّا اجاره است و  يد مجانيعه بايود». گويند. در وديعه قبول امين الزم است اگرچه به فعل باشد امين مي

حفاظت مال قرار داده باشد، اجرت  يدر ضمن عقد برا يپاداشمودع اگر  يشود، ول ير محسوب ميز، اجين نيام

لذا هركدام از مودع و مستودع هر زمان كه بخواهند،  152.»جائز است يعه عقديود« شود. ينم يتلق يدارامانت

  .منفسخ نمايندتوانند آن را  يم

هرچند هركدام از اين عقود به وجهي با مشخصات اوراق قرضه بدون ربا انطباق دارند، جائز بودن عقود 

ه كافي است كه نتوان آنها را در قرارداد اوراق قرضة بدون ربا استعمال كرد.  اذني  

   هعقد هب

هبه عقدي است كه به موجب آن «در قانون مدني  باشد. هبه به معني انعام، بخشش، هديه و صدقه ميواژة 

متهب، مالي را كه كند. تمليك كننده واهب، طرف ديگر را  يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي

اختالف  بودن عقد هبه يا الزم در جايز154 يابد. با قبض تحقق مي هبه 153».گويند مورد هبه است عين موهوبه مي

                                                                 
  قانون مدني. 608و  607مواد   151
  قانون مدني. 611ماده   152
  قانون مدني. 795ماده   153
  ».با قبض متهب و قبضي مؤثر است كه با اذن واهب باشدشود مگر  هبه واقع نمي«قانون مدني.  798ماده   154
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هبه « ».بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست«دارد كه:  تصريح مي 155. قانون مدنينظر وجود دارد

به او در مقابل هبه تمليك كند يا عمل مشروعي را  تواند معوض باشد و واهب شرط كند كه متهب مالي را مي

در هبه معوضه عوضي كه در آن قرار در اين است كه  تفاوت هبه معوضه با عقود ديگر 156».مجاناً به جا آورد

باشد. در عقود ديگر مثل بيع،  شود در مقابل مال موهوب نيست بلكه عوض در مقابل شرط واهب مي داده مي

و قبض عين موهوبه  عالوه بر ايجاب احتياج به قبول نيز دارد ،هبه جزء عقود است باشد. عوض در قبال عين مي

 يد. هبه عقدياب نمياطالق اگر متهب عين موهوبه را قبض نكند حكم ملكيت بر آن  وباشد  شرط صحت آن مي

مدني تصريح منفسخ نمايند مگر در موار خاصي كه قانون توانند آن را  هر يك از طرفين ميو  جائز است

  كه در آن عوض داده شده باشد.باشد  مي اي هبه معوضه كه منجملة اين موارد 157دارد مي

داشت هبة معوضه در انشاء قرارداد  در صورتي كه در اوراق قرضه بدون ربا منفعت مازادي وجود مي

منتج از قرض اول يا قرض دوم اوراق قرضه بدون ربا قابل استفاده بود ولي چون در اين اوراق مازاد و عوضي 

هبه كه عقدي جائز است عقد شود لذا معوضي وجود ندارد و وقتي معوض غايب باشد اين عقد به  حاصل نمي

    يابد. و هبة معوضه كاربرد حقوقي در اين نوع قرارداد نميگردد  تبديل مي

                                                                 
  قانون مدني. 805ماده   155
  قانون مدني. 801ماده   156
  تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل:  قانون مدني: بعد از قبض نيز واهب مي 803ماده   157

  درصورتي كه متهب پدر يامادر يا اوالد واهب باشد.  )1

 درصورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.  )2

درصورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه متهب  )3

 به واسطه فلس محجور شود خواه اختياراً مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود. 

  حاصل شود.در صورتي كه در عين موهوبه تغييري  )4
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  عقد معاوضه

 در .شود گفته مييا دارائي و مال خدمت ، كاالمبادله كردن و در اصطالح به مبادلة به معني معاوضه واژة 

گيرد  تحت عنوان بيع قرار ميشود و مبادلة كاال با پول  گفته مي عينبه عين اصطالح حقوقي معاوضه به مبادلة 

قانون مدني تمليك  158شد. مي باشد كه قبل از اختراع پول بكار برده اي مي در حقيقت تكامل يافته معاوضهكه 

، با اينكه تميز اين دو آثار مهمي يستبين معاوضه و بيع قائل ن يفرقكند و  ميبيع تعريف را  عين بعوض معلوم

توان طبق  نمي 159ندارد وجودمثل خيار تأخير ثمن، ويژة بيع است و در معاوضه  تخيارااقسام بعضي از  دارد و

شناخت  در كرد. حميلتآثار خاص آن را  صورت گرفته تامعاوضه بيع يا اين تعريف تشخيص داد كه آيا 

هيچ  طرفين بخواهند دو چيز را بي چنانچه، و نمودبه قصد طرفين و عرف مراجعه  توان ميماهيت بيع و معاوضه 

اين باشد كه يكي از آن بر هرگاه قصدشان و  مبادله كنند اين تبادل، تابع عقد معاوضه است.يكديگر امتيازي با 

  160بر آن نمود.بيع حكم دو مبيع، و ديگري ثمن باشد، بايد 

عقود  ء، در حالي كه قانون مدني آن را جزديآ به حساب نميد معين وعنوان عق تحتدر فقه، معاوضه 

معاوضه عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين مالي « 161قانون مدنيبراساس  شمار كرده است.معين 

كه يكي از عوضين مبيع و ديگري  اين  كند بدون مالحظة دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي مي

                                                                 
در غرب تركيه با  (Lidia)قبل از ميالد آغاز رايج شد. در آن زمان بشر براي اولين بار در شهر ليديا  752مفهوم بيع از سال   158

هاي طال و نقره پرداخت. قبل از آن بيع به صورت عقد معاوضه و يا مبادله كاال با كاال صورت  مفهوم پول آشنا شد و به ضرب سكه

  گرفت. مي
  ».در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست«قانون مدني:  465مادة   159
كتابخانه گنج دانش، چاپ سيزدهم، ، تهران، 1 دورة مقدماتي حقوق مدني، درسهائي از عقود معين، جلدكاتوزيان، ناصر؛   160

1389.  
  قانون مدني. 464 ماده  161
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-بيع خاصه دارد كه احكام  مقرر مي 163قانون مدني 162.پس فرق معاوضه با بيع در قصد طرفين است». ن باشدثم

 حفظبراي  تخيارا يفلسفه وجودهرچند در معاوضه جاري نيست.  -خيارات و قبل از تسليم از قبيل تلف مبيع

از تعادل اقتصادي برهم  معامله. اگر طرفين در معاوضه قصد سود داشته باشند و اگر استعدالت معاوضي 

معين . اين حق فسخ ناشي از عدالت معاوضي 164گردد طرف مقابل حق فسخ دارداحراز ل غبن امثو براي بخورد 

احكام بيع از قبيل تلف مبيع قبل از اوراق قرضه بدون ربا را مشمول عقد معاوضه بدانيم قرارداد اگر است.  شده

عدالت و  -مگر در موارد خاص -همانند عقد بيع وجود ندارد  اوراق قرضه بدون ربادر ذاتاً خيارات  و تسليم

براي  165توان حق شفعه همچنين در معاوضه نمي در اوراق قرضه بدون ربا وجود دارد.بطور ذاتي  معاوضي

كه اين موضوع انطباق عقد  اري نيستسحق شفعه از احكام خاص بيع است و در معاوضه  وشريك قائل شد 

احكام كلي بيع مثل حق حبس، لزوم تسليم مورد ولي  .نمايد اوراق قرضه بدون ربا بيشتر ميقرارداد معاوضه را با 

اعمال قواعد بيع در  جاريست.نيز همانند بيع معامله و قدرت بر تسليم آن و اهليت طرفين و ... در معاوضه 

انفساخ عقد، تلف مبيع قبل از قبض و حق فسخ در اثر اعسار خريدار، در معاوضه مورد ترديد نظير  معاوضه

بر  ضه مثل صلح، مبتني بر مسامحه است و طرفين فقط قصد مبادله دارند، و خيار غبنعقد معاو . از طرفياست

تفاوت ديگر عقد معاوضه و بيع اين است كه در بيع، مبيع بايد   166.مبتني بر مسامحه باشد راه نداردكه عقدي 

                                                                 
   .هم جزء اين فرق استعين بودن مبيع انون مدني ق 338البته با استناد به ماده   162
  قانون مدني. 465ماده   163
  ، تهران.1388شهيدي، مهدي، حقوق مدني، نشر مجد،   164
هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دونفرمشترك باشدو يكي ازدوشريك حصه خود را به قصد بيع «قانون مدني:  808ماده   165

مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را  به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگرحق دارد قيمتي راكه

  ».گويند حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي
تواندآن را فسخ  صلحي كه درمورد تنازع يا مبني به تسامح باشدقاطع بين طرفين است و هيچيك نمي: «قانون مدني 761ماده   166
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اين تفاوت بكار بردن عقد معاوضه را  167تواند عين يا منفعت يا حق مالي باشد. عين باشد ولي در معاوضه مي

همانند عقد بودن و تمليكي بودن عقد معاوضه الزم بودن،  معوض نمايد. براي اوراق قرضه بدون ربا تسهيل مي

  باشند. اوراق قرضه بدون ربا همخوان و همسو ميهاي  ويژگيهاي ديگر اين عقد است كه با  از ويژگيبيع 

   قرارداد

د معين و قرارداد تقسيم وحقوقي كه حداقل به اراده دو شخص نياز دارند بر دو دسته عقمعامالت و اعمال 

تا  168متعاقدين بنابر اصل آزادي قراردادهاهرچند اگر اوراق قرضه بدون ربا در عقود معين هم نگنجد  .شوند مي

يا  دارند معامله خود را حاالًحق  نداشته باشند 169آنجا كه مخالفتي با نظم عمومي و اخالق حسنه و يا قواعد آمره

طرفين تعهد  مؤجل استعقد و چون اين  آنان الزم و واجب است. ةانجام دهند و در هر حال احترام اراد مؤجالً

ارادة مشترك طرفين مشخص  لذا ،انجام دهندده همتع بايد تعهدات متقابل خود را با رعايت تقارن كامل در زمان

غيرآمره هستند و  اوراق قرضه بدون رباقواعد و مقررات مربوط به قرارداد طرفي از  كنندة ماهيت قرارداد است.

 قرارداد توافق و تراضي طرفينمبتني بر  اًاساسزيرا گيرند  يا تعويضي قرار ميو تفسيري  ،در زمره قواعد تكميلي

تواند به صورت معاوضه، بيع، صلح، هبه يا ديگر  مي اوراق قرضه بدون ربانقل و انتقال مال در  آيند. به وجود مي

  كه موافقت تام با قانون مدني دارد. عقود به شخص ثالث باشد

                                                                                                                                                                                                       
  ».شرط يا اشتراط خيار كند اگرچه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف

  .، چاپ بيست و يكم1379امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، انتشارات اسالميه، نگاه كنيد به:   167
اند در صورتي كه مخالف صريح قانون  قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده«قانون مدني:  10ماده   168

  ». نباشد نافذ است
متوجه قواعد مربوط به نظم عمومي، قواعد مربوط به حفظ و حراست اخالق حسنه يا عفت عمومي در جامعه و قواعد آمره   169

  باشند. هاي عمومي دولت مي قواعد مربوط به سياست
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    عقد ثاستحدا

هر مساله جديد و بي سابقه را با مباني مورد اي باشد كه  به گونهمسائل مستحدثه و نو بايد شيوة برخورد با 

شناخته شد از اجرا و رواج آن جلوگيري  هاسنجيد و چنانچه مغاير آنحقوقي  اصول پذيرفته شده فقهي و قبول و

 مباني مسلم فقهي و و از سوي ديگر. تالش نمودقانونمند كردن آن  جهت در در غير اين صورت بايدكرد 

. بر اين اساس ساختمخدوش اصول پذيرفته شده حقوقي را نبايد در راه توجيه يا تصحيح يك پديده جديد 

  ديدي را براي مسئلة مستحدثة اوراق قرضه بدون ربا تعريف نمود.بايد عقد ج

شوند و تنها اوراق قرضه بدون  بسياري از عمليات پولي و بانكي از منظر قانون مدني مستحدثه قلمداد مي

طبق تعريف قانون مدني از قرض از در ارتباط با اين موضوع بايد گفت كه ربا نيست كه دچار اين اشكال است. 

شود، اطالق مقدار معين به وجوه ناشي از  هاي قرض الحسنه جاري در هر لحظه كم و زياد مي كه سپرده آنجا

ها، طرفين، عقد قرض را  معنا است، مگر آنكه در هربار تغيير در مانده اين حساب سپرده قرض الحسنه جاري بي

شود به قصد انشاء به  عقد محقق مي« 170از طرفي طبق قانون مدني .مجدداً منعقد كنند كه در عمل، شدني نيست

رسد حداقل در افتتاح حساب سپرده قرض  و به نظر نمي» شرط مقرون بودن به چيزي كه داللت بر قصد كند.

ها  در مورد اين حساب لذااعطاي قرض به بانك باشد.  شها دارنده حساب جاري، قصد الحسنه جاري در بانك

تواند بدون اخطار قبلي سپرده خود  كه صاحب حساب در هر زمان ميگردد. با توجه به اين عقد قرض محقق نمي

ها خالي از اشكال   الحسنه به اين سپرده لذا از اين جهت نيز اطالق صفت قرض  را بعضاً يا كالً دريافت كند،

ي تلق توان قرض الحسنه ديداري را نمي انداز و قرض هاي قرض الحسنه پس مراتب سپردهاين با توجه به  .نيست

هاي قرض  ، منافع حاصله از وديعه مال مالك است، بنابراين اگر حساب171ها طبق قانون مدني كرد. اين حساب

                                                                 
  قانون مدني. 191ماده   170
  قانون مدني. 623ماده   171
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انداز و  الحسنه ديداري را سپرده فرض كنيم، صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه پس

استفاده بانكها از  كه نيستند. ؛كارگيري اين وجوه توسط بانك شريك باشند الحسنه جاري بايد در منافع به قرض

عاريه عقدي است كه به موجب آن « 172همخوان است كه طبق تعريفبيشتر ها با تعريف عقد عاريه  اين حساب

در صورتي كه در عقد عاريه » منتفع شود. دهد كه از عين مال او مجاناً احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي

  عوض مقصود نشده است. 

به عقود اذنيه راه حلي براي اوراق قرضه بدون ربا به نظر برسد. مثالً عقد عاريه به  شايد نگاه تعريفي

صورت متقابل تعريف شود بدين وجه كه دو نفر تصميم بگيرند دارائي مشخص خود را براي مدتي مساوي به 

سپارد و  صورت عاريه نزد طرف ديگر بسپارند. نفر اول وجهي مشخص را براي مدتي معين نزد طرف ديگر مي

گذارد و هيچگونه مازاد مادي و  طرف دوم عيناً همان مقدار وجه را براي همان مدت نزد طرف اول به امانت مي

تواند در اين  عقد وديعه متقابل نيز به نحوي ميشود.  مييا امتياز اضافه براي هيچكدام از طرفين در نظر گرفته ن

بكارگيري عقد عاريه بصورت متقابل و عقد وديعه بصورت ارتباط تعريف شود. ولي جايز بودن عقود اذنيه 

نمايد. در مورد اخير  متقابل و هبة معوضه با مقدار هبة صفر را در ارتباط با اوراق قرضه بدون ربا دچار اشكال مي

يكي از استثنائات رجوع در عقد هبه آن است كه هبه معوض باشد و عوض هم داده شده همانطور كه ذكر شد 

اي غير از صفر در نظر گرفت لذا عوضي هم بعنوان هبه  توان هبه چون در اوراق قرضه بدون ربا نميباشد و 

وجود ندارد كه در صورت دادن عوض حق رجوع كان لم يكن گردد و لذا حق رجوع و فسخ عقد از طريق 

  واهب وجود دارد .

بيع مطلق، بيع  :ي از آن نظيرقانون مدني انواع عقد بيع را احصاء نكرده است و فقط به ذكر مصاديق

مشروط، بيع مؤجل، بيع نقد يا حال، بيع معاطاتي، بيع سلف و سلم، بيع منجز، بيع خياري، بيع صرف، بيع فضولي 

                                                                 
  قانون مدني. 635ماده   172
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اگر اوراق قرضه بدون ربا را با توجه به مشتركات آن با عقد بيع در قانون مدني، نوعي . 173 و ... پرداخته است

توان معين نمود،  ولي جز بيع شرط بيع خاصي را در اين ارتباط نمي ايم خطا نرفتهراه چندان عقد بيع بدانيم 

    .ماند هرچند شرط تمليك در اوراق قرضه بدون ربا معلق به زمان باقي مي

كنيم كه:  بر اين اساس تعريف ميمسمي نيست.  در اين ارتباط بي» عقد معاوضة زماني«استعمال واژة 

ديگر كه از  مؤجلدهد به عوض مال  عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين مالي مي زماني معاوضه«

از طرف ديگر اگر  ».ن باشدثمكه يكي از عوضين مبيع و ديگري  اين  كند بدون مالحظة طرف ديگر اخذ مي

را نيز به « زماني عقد قرض«توان  عقد قرض را بطور متقابل و با مالحظه زمان و بدون مازاد مد نظر قرار دهيم مي

قرض زماني عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را بطرف «اين شكل تعريف نمود: 

كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف در زمان مؤجل رد نمايد و در  ديگر تمليك مي

  174.قانون مدني نيز انطباق دارد 298ماده ا اين تعريف ب »صورت تعذر رد مثل قيمت يوم الرد را بدهد.

                                                                 
جود دارد كه در قانون مدني ايران از آنها نام برده نشده است. براي مثال بيع اموالي در قانون مدني فرانسه اقسام ديگري از بيع و  173

  قانون مدني فرانسه وجود دارد. 1601اند به دو شكل بيع به وعده، و بيع آينده، در ماده  كه هنوز ساخته نشده
تاديه مخارج مربوطه به نقل  شود كه با مياگرفقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل «قانون مدني:  298ماده   174

  ».موضوع قرض از محلي به محل ديگري يا به نحوي از انحاء طرفين حق تاديه در محل معين را ساقط نمايند
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 انداز گواهي قرض الحسنه پس

  مقدمه
 وام شرطرا شرط ي، زدانند مي ربا حريم در وارد را الحسنه قرض در وام شرط به يگذار سپرده بسياري

سپرده از شرط اخذ از اين سو  .ادخواهد دبر وجهي است كه وام گيرنده هنگام بازپرداخت به وام دهنده  ادهيز

به اين دليل اين شرط مازاد مورد اشكال است قرض الحسنه  يو صندوقها افت وام از بانكهايدر يان برايمشتر

ها تحت عنوان  شود. اين سپرده از قرض گيرنده وصول ميشرط و زيرا كه در ازاء قرض منفعتي مازاد بر آن 

ه سپرده نزد بانك بعد از مدتي وامي بيش از مقدار اند كه فرد با قرار دادن وج نامگذاري شده» سپرده وامخواه«

به آن اشاره ي رباي قرضدر مبحث همانطور كه در بخش نظري دارد.  گذاري شده از بانك دريافت مي سپرده

اع و فهرگونه زيادي كه در قرض شرط شود، اعم از اين كه آن زيادي عين يا كاال باشد، يا عمل باشد، يا انتشد 

به همينطور توضيح داده شد كه  .كند معامله را وارد حريم ربا مي باشد، يا آن كه زيادي صفت باشدمنفعت بردن 

كه است به اين معني  . خروج موضوعيتوان ازحريم ربا خارج شد مي خروج موضوعيو   دو نحو خروج حكمي

الح تخصصاً از موضوع ربا اي انجام شود كه موضوع و مفهوم ربا بر آن صادق نباشد، يعني به اصط عمل به گونه

فروشد تا زمان معين خريدار اصل كاال را عودت  كسي كاالئي را مي بيع شرطبراي مثال در خارج شده است. 

داده و وجه خود را دريافت كند. اين عمل نوعي وام است. در مقابل استفاده از اين وام فروشنده مبلغي را به 

پردازد. پس فروشنده دريافت كنندة وام، و خريدار پرداخت كنندة  ر ميعنوان اجاره يا استيفاء منفعت به خريدا

حتي  –باشد. ظرافت اين بيع در اين است كه پس از فروش كاال توسط فروشنده به قيمت تراضي شده  وام مي

اوليه قرار شود و سپس كاال را اسماً در اختيار فروشنده  خريدار اسماً مالك كاال مي -تر از قيمت بازار بسيار پائين

شود. آنگاه استفاده كننده مبلغي را به عنوان صلح يا  دهد در نتيجه فروشندة اوليه مجازاً استفاده كنندة كاال مي مي
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طرفين  معوضه هبهدر  175نمايد. باشد پرداخت مي اجاره يا استيفاء نفع به صاحب كاال كه در اينجا خريدار مي

. هبة 176 نمايد و يك طرف مازاد را به طرف ديگر معامله هبه ميكنند  مقدار مساوي و همجنس را معاوضه مي

   كمي از رباست.حمعوضه نيز نوعي خروج 

پردازيم هيچگونه منفعت مازادي از قرض گيرنده اخذ  اي كه در اين گزارش به آن مي ولي در رويه

شود و  تلقي مي» سپرده وامخواه«راه حلي براي خروج از مسئلة در اينجا در حقيقت روش ارائه شده  .نخواهد شد

همانطور كه در ارتباط با مباحث حقوقي اوراق قرضه بدون باشد.  عليرغم شباهت داراي تفاوت ماهوي با آن مي

نوعي نوعي بيع شرط است و به تعبيري ديگر انداز  ه يك تعبير گواهي قرض الحسنه پسربا توضيح داده شد ب

  شود. مينآن در نظر گرفته براي  عوضي كه و به تعبيري ديگر نوعي قرض مؤجل است است معاوضة زماني 

  انداز گواهي قرض الحسنه پس حقوقيابعاد 
در قانون عمليات بانكي بدون ربا هيچگونه تصريحي وجود ندارد كه در ارتباط با سپردة وامخواه تفاوتي 

هاي  نامه هاي تجهيز منابع وجود داشته باشد و اين قانون و آئين و ساير شيوهگذاري قرض الحسنه  ميان سپرده

مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مرتبط با آن، اين موضوع را مسكوت گذاشته است. 

مفاد به دهد  به بانك قرض الحسنه مهر ايران مي 20/5/1388مورخ  107438به شماره در دستوري كه مركزي 

مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري  177.نمايد قانون عمليات بانكي بدون ربا اشاره مي 4بند ج ماده 

                                                                 
  .36-37، صفحات 23در شرح اين موضوع مراجعه شود به: محمد حسن نجفي، جواهر الكالم، جلد  - 175
  ، تهران.1381، 127نگاه كنيد به: ربا و تورم، احمدعلي يوسفي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، چاپ اول، صفحة  - 176

 بانكها مكلف به«دارد كه  در صورتي كه ماده اخيرالذكر هيچ بندي در ذيل خود ندارد و ماده مزبور فقط اشعار مي -  177

هاي سرمايه گذاري مدت دار را  سپرده توانند اصل باشند و مي انداز و جاري) مي پس (هاي قرض الحسنه  بازپرداخت اصل سپرده

  ».تعهد و يا بيمه نمايند
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منوط نمودن اعطاي «دارد كه:  ابراز ميمستند به بند غايب ج و ماده فوق  بانك مركزي در دستور اخير الذكر

باشد و داراي برخي  با ضوابط و مقررات بانكي ميتسهيالت به وديعه گذاري متقاضيان در قالب سپرده مغاير 

شبهات ربوي است (ربا اعم از هر چيز از پيش تعيين شده است كه پرداخت تسهيالت يكي از موارد آن 

صدور حكم دچار در اين تفسير مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي ». باشد) مي

    .شود كه مصداق ندارد بدون ربا را هم شامل مي كه مورد اوراق قرضه شده استكلي 

بانكها «دارد كه  هاي تشويقي تصريح مي قانون عمليات بانكي بدون ربا ضمن تجويز اتخاذ روش 6ماده 

گذاران اعطا  ل به سپردهيازات ذياز امت يقيتشو يها، با اتخاذ روشها ز سپردهيبه منظور جذب و تجه توانند، يم

  ند: ينما

  الحسنه.  قرض يها سپرده يبرا يا جنسي ير ثابت نقديجوائز غ ياعطاالف ـ 

  ا حق الوكاله. يت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا معافيف و يب ـ تخف

در فصل  در موارد مذكور يبانك ييالت اعطاياستفاده از تسه يدادن حق تقدم به سپرده گذاران برا پ ـ

   ».سوم

 بانكها موظفند«همين قانون تصريح شده است كه:  14در فصل سوم مورد اشاره بند پ فوق در مادة  

الحسنه به  ق قرضياز منابع خود را از طر يبخش يقانون اساس 43اصل  9و  2 يجهت تحقق اهداف بندها

هاي قرض الحسنه شده  هدر ارتباط با سپرد» سپرده وامخواه«آنچه كه سبب تفسير منع » ان اختصاص دهند.يمتقاض

 توانند يبانكها م«دارد:  باشد كه تصريح مي مي بدون ربا يات بانكيعمل ننامه فصل دوم قانونيآئ 3است ماده 

ل را يازات ذيتمام امت ايك و يقرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار، هر  يها ز سپردهيبمنظور تجه

 : نديبه سپرده گذاران اعطاء نما

 .يا جنسي ير ثابت نقديجوائز غ ياعطا  -1

 .يت از پرداخت كارمزد خدمات بانكيا معافيف و يتخف -2
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ازات يزان، حداقل و حداكثر امتيم ، نوع،يبانك يالت اعطائياستفاده از تسه يدادن حق تقدم برا  -3

  » .ديرس پول و اعتبار خواهد يب شورايمذكور به تصو

از لحاظ مالي متضمن اين محتوا است مندرج در ماده فوق » با سپرده گذاربدون تعهد و قرارداد « عبارت

دادن  و يا  يت از پرداخت كارمزد خدمات بانكيا معافيف و يتخفو يا  يا جنسي يرثابت نقديجوائز غ ياعطاكه 

ارزشگذاري پولي تقويم و داراي ارزش مادي است و قابليت  ،يبانك يالت اعطائياستفاده از تسه يحق تقدم برا

و دارد و لذا اگر اعطاي اين امتيازات با قرض دهنده شرط شوند به اين مفهوم است كه مازادي از پيش معين 

سپرده وامخواه را وارد در حريم ربا است كه يابد. از اين جهت  گذار تعيين شده كه حكم ربا را مي براي سپرده

بلكه به دليل  شود گذاري نيست كه سپردة وامخواه ربوي تلقي مي صرف اعطاي وام به دليل سپرده لذا دانند.  مي

. حال اين شود گذار شرط و قرارداد مي اي است كه از طريق امتيازات فوق با سپرده شرط نمودن مازاد و اضافه

 انداز امتياز قرض الحسنه پس يانداز صادق نيست زيرا در گواه قرض الحسنه پس يگواهموضوع در مورد 

دادن  و يا  يت از پرداخت كارمزد خدمات بانكيا معافيف و يتخفو يا  يا جنسي يرثابت نقديجوائز غ ياعطا

 تقويمشود و لذا رقمي براي آن قابل  گذار شرط نمي با سپرده يبانك يالت اعطائياستفاده از تسه يحق تقدم برا

  شود. انداز وارد حريم ربا نمي قرض الحسنه پس يگواهگذار قرارداد و شرط شود و لذا  نيست كه با سپرده

قرض الحسنه پس انداز در اصل سندي است كه دو حق كامالً مساوي و معادل را بين متعاملين  يگواه

نمايد به همان ميزان و مدتي كه از  قرض الحسنه پس انداز در اصل تعهد مي ينمايد. فروشنده گواه تعريف مي

نمايد درست به همان ميزان و مدت منابع خود را در اختيار طرف ديگر قرار دهد.  منابع طرف مقابل استفاده مي

گيرند دارائي مشخص  بيان ساده اين موضوع در عقد عاريه قابل تعريف است بدين وجه كه دو نفر تصميم مي

ي معين خود را براي مدتي مساوي به صورت عاريه نزد طرف ديگر بسپارند. نفر اول وجهي مشخص را براي مدت

سپارد و طرف دوم عيناً همان مقدار وجه را براي همان مدت نزد طرف اول به امانت  نزد طرف ديگر مي

انداز  شود. در گواهي قرض الحسنه پس گذارد. در اين حالت هيچگونه مازادي بين طرفين در نظر گرفته نمي مي
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گيرد. از سوي ديگر چون دارنده  ميطرف اول اشخاص حقيقي و يا حقوقي هستند و در طرف دوم بانك قرار 

ق يتوان از طر را مي ين گواهيتواند حق خود را به طرف ثالث بفروش برساند. ا گردد مي اين گواهي ذيحق مي

  د و فروش نمود.يخر يتاليجينترنت و به صورت ديا

  انداز محاسن گواهي قرض الحسنه پس
اين ابزار مالي جديد را در سطوح مختلف  تواند مي» انداز گواهي قرض الحسنه پس«خاص هاي  ويژگي

بانكداري مركزي، بانكداري تجاري و خرده بانكداري در يك نظام بدون ربا جايگزين ابزار ربوي اوراق قرضه 

هاي اين ابداع جديد مالي از قرار  نمايد بدون اينكه شبهة ربا را در عمليات بانكي وارد نمايد. برخي از ويژگي

  زير است:

هاي خود از طريق  توانند براي تأمين مالي طرح ي و يا خصوصي ميدولتهاي مختلف  بخش :ين مالميتأ -1

 خود را تأمين مالي نمايند. يها طرحمنابع الزم براي از  يبخش انداز خريد گواهي قرض الحسنه پس

وانند ت مي انداز كم درآمد با خريد گواهي قرض الحسنه پسافراد  :درآمد كمخُرد افراد ه ين سرماميتأ -2

 سرمايه ضروري مورد نيازشان را تأمين نمايند.

منابع  انداز خريد گواهي قرض الحسنه پستوانند با  ميه يريمؤسسات خهاي خيريه: افراد و  تيفعال -3

 افراد ضعيف فراهم آورند.به الزم را براي اعطاء تسهيالت 

 ين مالميتأ يبرا يبعنوان ابزارتوسط دولت  انداز گواهي قرض الحسنه پس انتشار :ياست ماليابزار س -4

هاي انقباضي و  و بعنوان ابزاري كه توانايي اعمال سياست كار رود به موميع يها طرح يدولت در اجرا

 انبساطي مالي را دارد قابل استفاده خواهد بود.

تواند اقدام به  مي انداز بانك مركزي با خريد و فروش گواهي قرض الحسنه پس :ياست پوليابزار س -5

هاي پولي انقباضي و انبساطي كوتاه مدت در حجم نقدينگي نمايد. عمليات بازار باز كه  عمال سياستا
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در بانكداري بدون ربا عملي  انداز مهمترين ابزارهاي سياست پولي است توسط گواهي قرض الحسنه پس

  گردد. مي

در اقتصاد از تحقّق ربا  انداز گواهي قرض الحسنه پس جايگزيني ابزار غيرربوي در بازار سرمايه: -6

 .نمايد جلوگيري مي

تواند توسط افراد بعنوان تضمين  مي انداز گواهي قرض الحسنه پس :قهيوثضمانت بانكي و بعنوان  -7

 بانكي و يا وثيقه در معامالت مورد استفاده واقع شود.

ال محسوب از ابزارهاي با درجة نقدينگي با انداز گواهي قرض الحسنه پس :ينگينقددرجه باالي  -8

 شود و در بازار ثانويه براحتي قابل خريد و فروش است. مي

  انداز با قوانين انطباق گواهي قرض الحسنه پس
بررسي اهداف و وظايف بانكي مصرّح در قانون عمليات بانكي بدون ربا همه در راستاي موارد فوق 

 1باشد. ماده  انداز و نقش آن در بانكداري بدون ربا مي باشد كه خود مؤيد عملكرد گواهي قرض الحسنه پس مي

  رتند از:عبا ينظام بانك اهداف دارد كه:  قانون عمليات بانكداري بدون ربا تصريح مي

ح يم گردش صحي) به منظور تنظيضوابط اسالم حق و عدل ( با يبر مبنا يو اعتبار ياستقرار نظام پول -1

  كشور.  پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد و اقتصاد

 يبا ابزارها ياسالم يدولت جمهور ياقتصاد يها استها و برنامهيت در جهت تحقق اهداف و سيفعال -2

 .يو اعتبار يپول

ق جذب و جلب وجوه يقرض الحسنه از طر و يالت الزم جهت گسترش تعاون عموميتسهجاد يا -3

ط و امكانات ين شرايز آنها در جهت تاميج و تجهيبس ها و ها و پس اندازها و سپرده آزاد و اندوخته

 .ياصل چهل و سوم قانون اساس »9«و  »2«بند  يبه منظور اجرا يه گذاريكار و سرما
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 .يل مبادالت بازرگانيموازنه پرداختها و تسه د تعادل درجايحفظ ارزش پول و ا -4

كه بموجب قانون بر عهده  ير خدماتيمبادالت و معامالت و سا افتها ويل در امور پرداختها و دريتسه -5

 .شود يبانك گذاشته م

  عبارتند از:كند كه  را مشخص مي يف نظام بانكيوظاهمين قانون  2 مادهاز طرفي 

 ج كشور طبق قانون و مقررات.يرا يفلز يها سكهانتشار اسكناس و  -1

 ت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. يم، كنترل و هدايتنظ -2

دولت طبق قانون و  يارز ين پرداختهايا تضميو تعهد  ياليو ر يارز يبانك اتيه عمليانجام كل -3

 مقررات. 

مربوط به آنها  م مقرراتيارز و تنظران و يج اينظارت بر معامالت طال و ارز و ورود و صدور پول را -4

 طبق قانون.

 و مقررات. ات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانونيانجام عمل -5

 طبق قانون و مقررات. يو اعتبار يپول ياستهاياعمال س -6

 يو اعتبار يستم پوليق سيمصوب كه از طر ياقتصاد يها مربوط به آن قسمت از برنامه يات بانكيعمل -7

 رد.يگ انجام ديبا

مدت دار و  يه گذاريسرما يها و پس انداز) و سپرده يقرض الحسنه ( جار يافتتاح انواع حسابها -8

 ن و مقررات.يصدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوان

 وام و اعتبار بدون ربا ( بهره) طبق قانون و مقررات. ياعطا -9

قانون  43اصل  2جهت تحقق بند  يانونق يهايبه تعاون ير خدمات بانكيسا وام و اعتبار و ارائه ياعطا -10

 . ياساس

ن و يقوان تيكشور با رعا يو طال يو اداره ذخائر ارز يانجام معامالت طال و نقره و نگاهدار  -11



 

103 

 مقررات مربوط به آن.

ن يا وابسته به ايا موسسات مشابه و يو  يالملل نيب يو مال يموسسات پول ياليوجوه ر ينگاهدار  -12

 مقررات.موسسات طبق قانون و 

ر يدولت و سا نيب يتيو ترانز يو بازرگان يپول يقراردادها يانعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرا  -13

 كشورها طبق قانون و مقررات.

 يقياز اشخاص حق ياء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمياش امانات طال و نقره و يقبول و نگهدار  -14

 امانات. و اجاره صندوق يو حقوق

 ان.يجهت مشتر ياليو ر يد و قبول ضمانتنامه ارزييصدور و تا  -15

  .ت بر طبق قانون و مقرراتيخدمات وكالت و وصا انجام  -16

انداز همسو بوده و لذا اين ابداع مالي جديد را  بسياري از موارد فوق با عملكرد گواهي قرض الحسنه پس

ننامه فصل دوم يآئتوان در جهت تحقق مفاد قانون عمليات بانكداري بدون ربا دانست. از طرف ديگر مفاد  مي

) در ارتباط با تعهد 27/9/1362مورخ  رانيئت وزيه 81962ب نامه شماره يبدون ربا (تصو يات بانكيعمل قانون

هاي قرض  ) و تلقي سپرده2هاي قرض الحسنه توسط بانكها (ماده  و تضمين و استرداد عندالمطالبه اصل سپرده

باشند. همچنين مواد  انداز مي ) همه موافق با عملكرد گواهي قرض الحسنه پس3الحسنه جزو منابع بانك (ماده 

مورخ  رانيئت وزيه 88620ب نامه شماره يبدون ربا  (تصو يات بانكيقانون عمل ومنامه فصل س نيآئ 17الي  15

انداز ندارد بلكه همه در راستاي اين ابداع  ) به شرح زير نه تنها مغايرتي با گواهي قرض الحسنه پس12/10/1362

  باشد: مالي جديد مي

از مال خود  ينيدهنده) مقدار معن (قرض يطرف از يكيست كه بموجب آن يقرض الحسنه عقد  ـ15ماده 

مت آنرا به يا در صورت عدم امكان قيرنده مثل و يكه قرض گ كند يك ميرنده) تمليگر (قرض گيف دررا بط

  .ديقرض دهنده رد نما
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ن رفع يو همچ يقانون اساس 43اصل  9و  2 يتحقق اهداف مقرر در بندها بانكها، بمنظور  ـ16ماده 

 پول و اعتبار و يب شورايكه به تصو ياز منابع خود طبق ضوابط يص بخشيخصاشخاص با ت ياساس يازهاين

  .ندينما يل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه ميد در موارد ذير خواهد رسيد نخست وزيتائ

نگونه يكه فاقد ا يجهت كسان جاد كاريا ير امكانات الزم براين وسائل و ابزار و سايالف ـ تام

  .يباشند در شكل تعاون يامكانات م

  .يـ صنعت يدام ـ يدات كشاورزيد بر توليد با تاكيش توليب ـ كمك به امر افزا

  ياجات ضروريج ـ رفع احت

 يجمهور يقرض الحسنه در هر مورد براساس دستور العمل بانك مركز پرداخت ينه هايهز ـ17ماده 

  .افت خواهد شديرنده درياز قرض گ ران محاسبه ويا ياسالم

نمايد كه متضمن مفهوم عقد  مي حفوق بازگرداندن قرض از طريق قيمت قرض را مطر 15مشخصاً ماده 

  انداز بكار گرفته شده است.  عاريه است كه در گواهي قرض الحسنه پس

دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانكهاي «نامة هيئت وزيران  تصويب 25 مادهبانك قرض الحسنه بر اساس 

 ضوابط و شرايط طبق ويژه الحسنه قرض حساب افتتاح قالب درتواند  مي» قرض الحسنه و نظارت بر آنها

  مبادرت نمايد. اعتبار و پول شوراي 3/6/1369جلسه مورخ  نهمين و هفتصد مصوب ويژه الحسنه قرض حساب

مصوب مجمع عمومي بانك قرض الحسنه مهر ايران  از فصل اول اساسنامه 6ده ما 3همچنين بند 

 در اداره ثبت شركتها ثبت شده و به تأييد بانك مركزي رسيده 16/5/87كه در تاريخ  20/3/1378العاده  فوق

هاي قرض الحسنه بنمايد. در  تواند اقدام به صدور گواهي و قبض دربارة انواع سپرده صراحت دارد كه بانك مي

تواند نسبت به تصدي  بانك در اجراي اهداف خود با رعايت قوانين و مقررات جاري مي«آمده است كه  6مادة 

هاي قرض  قبول انواع سپرده«است:  عبارتاين   3كه يكي از اين امور مندرج در بند » امور زير اقدام نمايد

ارائة انواع خدمات «همين ماده  9از طرفي بند  ».انداز و جاري) و صدور گواهي و قبوض مربوطه الحسنه (پس
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همين ماده  15را براي بانك مجاز دانسته و بند » قرض الحسنه بانكي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه

را براي بانك تجويز » ت قرض الحسنه با رعايت ضوابط و مقررات مربوطهتأمين مالي در چارچوب تسهيال«

تواند مؤيد صدور و انتشار گواهي قرض الحسنه  نموده است. بندهاي ذكر شده به راحتي در كنار هم مي

  انداز در بانك قرض الحسنه مهر ايران باشد. پس

لحسنه مهر ايران در اهم وظايف و قسمت سوم از فصل سوم اساسنامه بانك قرض ا 27ماده  7در بند 

افتتاح حسابهاي بانكي نزد بانكها و مؤسسات و استفاده از آن به نام بانك در داخل و «اختيارات مدير عامل 

ها را دارند و خريد و بازخريد  خارج از كشور و تعيين و معرفي اشخاصي كه حق برداشت از اين گونه حساب

همين ماده  12تصريح شده و در بند » ه و انعقاد قرارداد با بانكها و غيرهانواع اوراق مشاركت و گواهي سپرد

هاي مختلف  انجام هرگونه معامله اعم از قطعي و رهني و غيره و انعقاد كليه قراردادهاي الزم در زمينه«

جراي آنها هاي بانك، تغيير تبديل شرايط و يا فسخ آنها، اقاله و صلح حقوق مطالبات بانك و واگذاري ا فعاليت

به هر شكل و با هر شخص حقيقي يا حقوقي  نسبت به اموال منقول و غيرمنقول، حقوق، اسناد و اوراق بهادار

  را از اختيارات مدير عامل دانسته است. »هاي مصوب نامه طبق آئين

نظارتي شبكه بانكي  -سياستي بستهفصل چهارم  12ماده  9در ارتباط با ايجاد سامانه خريد و فروش بند 

سيستم  ،راه اندازي سامانه خريد و فروش اوراق مشاركت و گواهي سپرده الكترونيكي« 1389كشور در سال 

    .بيني شده است پيش» پرداخت چكهاي بين بانكي انتقال وجوه بين بانكي و

  انداز گواهي قرض الحسنه پسحق وام معامالت قانوني در  وانعم
هاي مالي جديد را طرح نمود كه شامل صدور و خريد و فروش گواهي  اين طرح دو بخش عمده فعاليت

باشد. اين دو  انداز مي قرض الحسنه و ديگري خريد و فروش حق تسهيالت مترتب بر گواهي قرض الحسنه پس

رابطه با فعاليت اول با اي به بخش اول نخواهد زد. در  فعاليت كامالً مجزا بوده و عدم اجراي بخش دوم لطمه
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توضيحاتي كه آمده است مشكلي از لحاظ قانوني و شرعي وجود ندارد ولي بخش دوم آن يعني خريد و فروش 

باشد ولي از لحاظ بانك  انداز هرچند از لحاظ شرعي مباح مي حق تسهيالت مترتب بر گواهي قرض الحسنه پس

تحت عنوان حق تقدم وام در برخي بانكها و فرابورس در هرچند اين فعاليت  –مركزي ممنوع شناخته شده است 

شود. در حال حاضر بخش  حال حاضر در حال انجام است و حق تقدم وام در بازار فرابورس خريد و فروش مي

تواند اجرائي شود و هر زمان كه بانك  اول اين طرح با توجه به عدم وجود منع قانوني در ارتباط با آن مي

  خريد و فروش حق وام را نمود بخش دوم آن اجرا گردد.  مركزي رفع منع از

و چون در قانون مدني  به نظر بسياري از فقها ممنوع استدر قالب بيع كالي به كالي خريد و فروش دين 

اين بيع تصريح نشده لذا مشروع بودن آن بعد از تصويب قانون اساسي براي موارديكه صراحت قانوني وجود 

ندارد با توجه به قواعد شرعي قابل استحصال است. بسياري خريد و فروش وام را خريد و فروش دين تصور 

وام است و دارائي است نه دين. خريد و فروش وام به  كنند. حال آنكه اينطور نيست و حق وام متفاوت از مي

تواند در مفهوم بيع كالي به كالي بگنجد.  معني وام محقق شده كه به صورت دين درآمده توسط فرد ديگر مي

هرچند همانطور كه در مباحث نظري اشاره شد در بيع كالي به كالي اجماع قاطع در حرمت آن محرز نيست. 

 بانكي نظارتي شبكه -بسته سياستي 5ذيل ماده  5و  1هاي  خريد و فروش دين در تبصرهبانك مركزي نيز در 

   178در مواردي آن را مجاز كرده است. 1389  سال در كشور

 حسن در 1389  سال در كشور بانكي شبكه نظارتي - سياستي سياستهاي نظارتي بسته 12در ذيل ماده 

يافته تا از خريد و  يتأمورم مركزي بانك 7، در بند آن اهداف تحقق و اعتباري و پولي سياستهاي اجراي
                                                                 

 درصد 35 سقف تا توليدي واحدهاي از اعتباري موسسات توسط واقعي، تجارتي اسناد اساس بر دين خريد  -1 تبصره  178

  .است مجاز سال در رصدد 16 حداكثر سود نرخ با باشد، مي منعكس شده تاييد مالي صورتهاي در كه قبل سال فروش ارزش

 يكديگر از اعتباري موسسات و مركزي بانك توسط مجدد دين خريد، نقدينگي تنظيم و پولي سياستهاي اجراي در - 5 تبصره

  .باشد مي مجاز ،سررسيد از قبل
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در  آنچه كه بانك مركزي را واداشته تا خريد و فروش وام را ممنوع اعالم نمايدفروش وام جلوگيري نمايد. 

در ساليان «بانك مركزي اينگونه تصريح شده كه:  1/11/1389مورخ  237499توضيحات مندرج نامه شماره 

فراد و مؤسسات سودجو با درج آگهي در جرايد كثيراالنتشار تحت عناويني همچون اخذ وام بانكي اخير برخي ا

هاي برگشتي، افتتاح حساب بانكي  فوري و بدون نوبت، تأمين سرمايه حتي با مبالغ ميلياردي، رفع سؤ اثر از چك

بليغ نموده و در اين راه از يك طرف و دريافت دسته چك همراه با ارائه معرف و ... انجام كليه امور بانكي را ت

از عدم آگاهي متقاضيان دريافت اين قبيل خدمات بانكي سؤ استفاده نموده و از طرف ديگر در صورتي كه 

هاي داده شده بشوند معموالً از طريق اقدامات غيرقانوني و نيز سؤ استفاده از همكاري  موفق به انجام وعده

  .»اند مند گرديده كارمندان و مسئولين ذيربط بهره

از لحاظ حقوقي اين دستور بانك مركزي ضمن اينكه سودجوئي افراد و مؤسسات را برخالف قوانين 

تقبيح نموده تلويحاً فعاليت بسياري از فعاالن خدمات مالي را زير سؤال برده است. مسلم و عرف جامعه موضوعه 

د مستوجب مجازات است ولي استقراء در اين مورد است چنانچه فردي خالف قانون اقدام به عمل مجرمانه بنماي

تا فصولي از خدمات بانكي را منع نمايد.  شده استجواز ندارد و به دليل تخلف معدودي، بانك مركزي مجاز ن

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان «در اصل بيست و هشتم زيرا اين موضوع برخالف صراحت قانون اساسي 

دولت موظف است با رعايت  و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيندمايل است و مخالف اسالم و 

نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد 

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس «و براساس اصل چهل و ششم . »نمايد

. و همچنين »ند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كندتوا نمي

. از طرفي قانون اساسي صراحتاً »مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است«طبق اصل چهل و هفتم 

دارد كه  ابراز مي چوب خاصي نموده و در اصل چهل و نهم به صراحتراعمال حاكميت دولت را منحصر به چا

استفاده از موقوفات، ؤدولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، س«
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كاريها و معامالت دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و  استفاده از مقاطعهؤس

و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند 

. با توجه به اين اصول بانك مركزي »حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود

هايي مبتني بر تحديد حقوق افراد يا مؤسسات نيست و چنانچه با رسيدگي و  قانوناً مجاز به صدور دستورالعمل

تواند  ميخود  يقانونوظيفة د طبق تشخيص دهمشاهده را موضوع خدمات مالي حرمت رعي تحقيق و ثبوت ش

. و اين موضوع الزم به ذكر نيست كه مصوبات بانك نامه نمايد اقدام به منع قانوني آن از طريق صدور آئين

  .  مركزي ناقض قانون اساسي نيست

بوت شرعي اول اثبات نمايد كه خريد و در اين ارتباط بايست بانك مركزي با رسيدگي و تحقيق و ث

در مصوبات بانك مركزي  وام نامشروع است سپس نسبت به منع آن اقدام نمايد در غير اين صورتحق فروش 

در جمهوري اسالمي ايران آزادي و «قانون اساسي زيرا طبق اصل نهم  گيرد قرار ميتناقض با قانون اساسي 

از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت استقالل و وحدت و تماميت ارضي كشور 

است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقالل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و 

اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت  نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه

طبق اصل بيست و دوم و چون  .»ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند

توان بسادگي  ؛ نمي»باشد حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون مي«قانون اساسي 

  .متعرض به شغل افراد شد

ها در  طلبد كه نظارت بر اين فعاليت باشد ولي مي از منظر بانك مركزي مجاز مي يچنانچه نفس فعاليت

چارچوب قوانين مدونه كشور صورت گيرد الزم است تا بانك مركزي شرايطي معين نمايد تا اجازه فعاليت اين 

  موضوع نظارت كامالً متفاوت از منع فعاليت است.  فعاالن منوط به مجوز بانك مركزي گردد.

مركزي با بررسي مجدد موضوع نسبت به معين كردن و تخصيص اين  با اين توضيحات الزم است تا بانك
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  دستور كلي به موارد خاص فسادهاي مالي مد نظر نسبت به اصالح اين محدوديت اقدام نمايند. 

اصوالً وضع هر نوع محدوديت بر بازارها موجب ناكارائي در اقتصاد و تشكيل بازارهاي غيررسمي 

گردد و از لحاظ اصولي نيز خريد و فروش حق وام مشكل شرعي و عقلي نداشته و از لحاظ نظريات اقتصادي  مي

هاي بانك مركزي  نگراني و مالي موجه است. شايد همانطور كه از مفاد دستور بانك مركزي مستفاد شد يكي از

هاي غيررسمي فعاالن اين خدمت مالي در ارتباط با  و مشكالت اساسي در خريد و فروش وام استفاده از شيوه

هاي آزاد و صحيح خريد و فروش حق وام مدون و مجري گردند مسلماً  كاركنان بانكها تلقي شود. چنانچه زمينه

اندازي  ي و سياه و موازي حذف خواهند شد. در اين ارتباط با راهبه عنوان يك اصل اقتصادي بازارهاي غيررسم

ساز فعلي در مورد خريد و  اي و دغدغه تواند مسائل حاشيه بازار خريد و فروش حق وام براساس طرح فعلي مي

  فروش حق وام را مرتفع نمايد.  
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  الحسنه پس اندازقرضه  يگواه ابداع مالي
 ،رانيجذب منابع در بانك قرض الحسنه مهر ا يد برايجاد ابزار جديخدمات و ادن به يبه منظور تنوع بخش

  .گردد مي ل ارائهيط ذيپس انداز با شرا قرض الحسنه يطرح گواه

اوراق بهاداري است كه براساس قرارداد  انداز پسالحسنه  قرضگواهي گواهي قرض الحسنه پس انداز: 

شود و بموجب آن، ناشر اوراق بميزان ارزش  منتشر ميگذار توسط بانك  به درخواست سپردهقرض بدون بهره 

از طرف ديگر ناشر متعهد  بپردازد. دارندة گواهيبدهكار است و بايد در سررسيد به  گواهي هاسمي آن به دارند

ا تركيبي از زمان و مبلغ شود تا به همان ميزان و براي همان مدت كه از خريدار گواهي، قرض گرفته است (ي مي

را اختيار كند كه حاصل ضرب زمان در مبلغ مساوي همين حاصلضرب براي ميزان و مبلغ قرض در خريد 

  گواهي باشد) به دارنده گواهي قرض بدهد.

به عنوان واحدي است كه بر اساس قرارداد تنظيمي سپرده مشتري را براي مدتي معين نزد خود نگهداشته  بانك:

  دهد. باشد را به مشتري اختصاص مي ل آن گواهي قرض الحسنه پس انداز كه نوعي حق اخذ وام ميو در قبا

: مشتري بانك است كه بر اساس قرارداد تنظيمي و در قالب سپرده پس انداز ويژه، منابع مالي سپرده گذار

) دريافت نموده و پس از خود را نزد بانك قرارداده و گواهي قرض الحسنه پس انداز را از بازار اوليه (بانك

سررسيد اول عالوه بر دريافت وجه خود به ميزان معادل همان وجه سپرده گذاري شده و براي همان طول مدت 

تواند گواهي مزبور را تا سر رسيد اول در بازار ثانويه با قيمت توافقي واگذار  وام دريافت نمايد و همچنين مي

  صيت حقيقي و يا حقوقي باشد.تواند داراي شخ گذار مي نمايد. سپرده

: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه جهت اخذ وام گواهي قرض خريدار گواهي قرض الحسنه پس انداز

الحسنه پس انداز را در بازار ثانويه با رقم توافقي از دارنده گواهي خريداري نموده و پس از سررسيد اول بر 

تواند گواهي مزبور را در  نمايد و همچنين مي دريافت مياساس قرارداد تنظيمي با بانك در قالب وام تسهيالت 
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  بازار ثانويه به فرد ديگر انتقال دهد.

آورد تا صاحب سپرده و  : بانك با ايجاد بازار ثانويه در سايت اينترنتي بانك اين امكان را بوجود ميبازار ثانويه

ديگر واگذار نموده يا بفروشد كه از اين معامله حق وام خود را به فرد انداز و يا  قرض الحسنه پسدارنده گواهي 

  يابد. % كارمزد از طرفين به بانك اختصاص مي25/0

اطالع رساني از طريق شعب و شبكه (سايت اينترنتي مكانيزم معامالتي گواهي قرض الحسنه پس انداز: 

اجعه به شعبه از طريق گيرد و خريد و فروش و انتقال گواهي قرض الحسنه پس انداز بدون مر بانك) صورت مي

 هاي بانكي به صورت آنالين انجام خواهد شد.  حساب

سال (قابل تمديد  5تواند پس از سررسيد اول تا مدت  دارنده گواهي قرض الحسنه پس انداز ميدوران فترت: 

  گر انتقال دهد.در سال پنجم) از حق وام ايجاد شده مرتبط با گواهي استفاده نمايد و يا حق وام مزبور را به فرد دي

شود. او  انداز در سررسيد اول از حق دريافت وام برخوردار مي : دارندة گواهي قرض الحسنه پسحق وام

  تواند اين حق خود را به ديگري انتقال دهد و يا در بازار ثانويه بفروش برساند.  مي

ي اوليه و ثانويه در رابطه با فرآيند انتشار، فروش، خريد مجدد و كنترل بازارهازير ساخت اداري سازماني: 

  انداز توسط اداره اعتبارات و حقوقي انجام خواهد شد. گواهي قرض الحسنه پس

 

  نمايند: موارد زير خصوصيات اين ابداع مالي جديد را بيان مي

و يـا پورتـال   از شـعب بانـك    يكـ ي بهپس انداز،  قرض الحسنه يگواه خريدسپرده گذار به منظور  -1

افـت  يمشـمول در  يو زمـان سـپرده گـذار    يو با توجه به مقدار سپرده گذار نمودهاينترنتي مراجعه 

 شود. ميانداز  پسالحسنه قرض  يگواه

 باشد. از نظر سيستمي توانايي انتخاب و خريد چند گواهي براي مشتري فراهم مي -2

نه الحسـ  عالوه بر محيط اينترنت، در شعب نيز امكانات اينترنت براي خريد و فروش گـواهي قـرض   -3
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  .باشد انداز فراهم مي پس

 انـداز  قـرض الحسـنه پـس    يافـت گـواه  يافت وام و دريحساب، در معرفيه مدارك الزم جهت يكل -4

 .باشد مي ژهيدر بخش قرض الحسنه پس انداز و واممدارك الزم براي دريافت مشابه 

هـر بـرگ بـا     يال برايون ريلمي 10زان ميپس انداز توسط بانك به  قرض الحسنه يگواه ميرقم اس -5

 گردد. مي نييكساله تعيماهه و  6د يدو نوع سررس

گـردد،   گواهي قرض الحسنه پس انداز پس از اتمام زمان سررسيد اول بصورت اتوماتيك ابطال مي -6

گـذار   و گواهي قرض الحسنه پس انداز جديدي با همان مشخصات زماني و مبلغ قبلي به نام سپرده

س انداز قبلي در بايگاني پايگاه اطالعاتي بانك نگهـداري و  شود. گواهي قرض الحسنه پ صادر مي

سال محفوظ خواهد ماند. اين حـق را بـراي سـپرده گـذار      5حق دريافت وام براي مشتري تا مدت 

سال) براي يك دوره مشابه زمـاني متـوالي بـر اسـاس      5وجود دارد تا نسبت به تمديد مدت اخير ( 

تواند حق وام خود را از طريق بازار ثانويه خريد  يد. مشتري ميتوافق قبلي مشتري با بانك اقدام نما

در  يسـپرده قبلـ   يگـر گـواه  ياز طـرف د  و فروش حق وام قرض الحسنه به ديگـري منتقـل نمايـد.   

 محفوظ خواهد ماند. آن يافت وام برايو همچنان حق در يبانك نگهدار يگاه اطالعاتيپا يگانيبا

بانك تشكيل و خريد و فروش گواهي قرض الحسنه پس انداز و حـق  بازار ثانويه در شبكه اينترنتي  -7

 پذيرد. وام مترتب بر گواهي مزبور از اين طريق صورت مي

 هديـه گـر  يبـه افـراد د  خريـداري و  ر يـ ت خيپس انداز را به ن الحسنه قرض يتواند گواه مي يمشتر -8

فـروش برسـاند و بـه شـخص     ل شـده اسـت بـه    ين منظـور تشـك  ميه كه به هيا در بازار ثانويو  ايدنم

  انتقال دهد. يگريد

تواند در هر زمان با مراجعه به شعبه، گواهي قرض الحسنه  انداز مي دارنده گواهي قرض الحسنه پس -9

% كارمزد نقل و انتقـال از  25/0انداز خود را به فرد ديگر هديه و منتقل نمايد. در اين حال برابر  پس
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 اخذ خواهد شد.%) يكجا از انتقال دهنده 5/0طرفين (

دار و يـ ن خريبـ  يمت توافقيبه قثانويه پس انداز در بازار  قرض الحسنه يد و فروش گواهينحوه خر -10

توانـد در بـازار    مي پس انداز قرض الحسنه يا دارنده گواهيفروشنده صورت گرفته و سپرده گذار 

 فروش برساند.به  پس اندازقرض الحسنه  يه معامالت گواهيثانو

انـداز و حـق وام را در    الحسـنه پـس   ثانويه كليه مشخصات نقل و انتقـال گـواهي قـرض   سيستم بازار  -11

 نمايد. هاي احتمالي ثبت و حفظ مي هاي اطالعاتي خود براي استعالم بانك

ارزش % 25/0زان ميـ به در بازار ثانويه  پس انداز قرض الحسنه يد و فروش گواهيبانك از بابت خر -12

 افـت يكـارمزد در (خريـدار و فروشـنده)   از هرطـرف  معامالتي گـواهي قـرض الحسـنه پـس انـداز      

 د.ينما مي

هاي عضو شتاب عمليات مـورد نظـر خـود را در     تواند با داشتن حساب در يكي از بانك مشتري مي -13

وام انداز، خريد و فروش گـواهي و حـق    گذاري و خريد گواهي قرض الحسنه پس ارتباط با سپرده

 انجام دهد.

  .استاول و دوم د يدو سررس يدارا انداز گواهي قرض الحسنه پس -14

 يگـواه باشـد. در ايـن زمـان     انـداز مـي   سررسيد مندرج در گواهي قرض الحسنه پسد اول: يسررس -15

افـت  يشود و وجه سـپرده خـود را در   مي به بانك برگردانده يپس انداز توسط مشتر قرض الحسنه

الزم جهـت   يهـا  نميق و تضـ ين زمان وثـا يكند. در ا مي افتيز دريمربوط را ننموده و همزمان وام 

  شود. ميوام اخذ  ياعطا

تـا  د و يـ وام خود را درخواست ننمااول  ديتواند در سررس ميانداز  دارنده گواهي قرض الحسنه پس -16

 . (دوران فترت)  ماند پنج سال حق وام وي محفوظ مي

به بانك واگذار نموده و اول د يرا در سررس يتواند گواه مي پس انداز الحسنه قرض يدارنده گواه -17
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در غير اين صورت گواهي قبلي  د.يافت نمايد دريجد يدگواهيد، بايل جهت تمديدر صورت تما

با حفظ حق دريافت وام باطل و گواهي جديدي بصورت اتوماتيك به نام آخرين دارندة گواهي با 

هـاي گـواهي قـرض     گواهي جديـد مجـدداً همـه قابليـت     گردد. همان ميزان مبلغ و مدت صادر مي

 حق دريافت وام در سررسيد را داراست.  و انداز از قبيل خريد و فروش در بازار ثانويه  الحسنه پس

سال همچنان حـق   5گردد و به مدت  مي د اول شروعيسررس ياست كه از ابتدا يدوران فترت زمان -18

ن مـدت بـه شـعب بانـك     يتواند ظرف ا مي مانده و پس انداز محفوظ قرض الحسنه يدارنده گواه

مترتـب  وام حق (از زمان سررسيد اول) دوران فترت از شروع د. يافت نمايمراجعه و وام خود را در

ه معـامالت  يـ د و فروش خود را در بازار ثانويت خريپس انداز همچنان قابل الحسنه قرض يبر گواه

د بانك، در سال پنجم يو تائ يحفظ خواهد كرد. دوره فترت در صورت درخواست مشتر حق وام

 د خواهد بود.يقابل تمدسال متوالي ديگر  5براي 

انداز خود را قبل از سررسيد اول بدون دريافـت حـق وام    الحسنه پس تواند گواهي قرض مشتري مي -19

را  انـداز  الحسـنه پـس   گـواهي قـرض  به قيمت اسمي گواهي به بانـك مسـترد نمـوده و رقـم اسـمي      

 ريافت دارد.د

تواند پس از سررسيد اول حـق تسـهيالت خـود ناشـي از      دارنده گواهي قرض الحسنه پس انداز مي -20

 گواهي قرض الحسنه پس انداز را به فرد ديگري در بازار ثانويه واگذار نمايد.

(پـس از سررسـيد اول) بـا     توانـد  انـداز مـي   دارنده حق تسهيالت ناشي از گواهي قرض الحسنه پـس  -21

% 25/0مراجعه به شعبه، حق تسهيالت خود را به فرد ديگر هديه و منتقل نمايد. در ايـن حـال برابـر    

%) نسبت به رقم تسهيالت يكجا از انتقـال دهنـده اخـذ خواهـد     5/0كارمزد نقل و انتقال از طرفين (

 شد.

از در بازار ثانويه به قيمـت تـوافقي   گواهي قرض الحسنه پس اندوام مترتب بر نحوه خريد و فروش  -22
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در بـازار ثانويـه   حـق خـود را   توانـد   مـي دارنـده حـق وام   بين خريدار و فروشنده صورت گرفتـه و  

 گواهي قرض الحسنه پس انداز به فروش برساند.حق وام معامالت 

 اسـمي  رقـم  نسـبت بـه  %  25/0 معـادل  بانك ناشي از خريد و فـروش فقـط حـق تسـهيالت     كارمزد -23

 باشد. طرفين مي از هريك ت ازتسهيال

سپرده گذار به منظور اخذ وام مترتب بر گواهي قرض الحسـنه پـس انـداز، الزامـاً بايـد بـه يكـي از         -24

 شعب بانك مراجعه نمايد.

 است. يكند، قرض الحسنه ضرور مي مزبور پرداخت يگواه يكه بانك در ازا يالتينوع تسه -25

انـداز بعـد از سررسـيد اول     مبلغ وام قابل پرداخت برابر با ارزش اسمي گـواهي قـرض الحسـنه پـس     -26

انـداز   تواند از چند گواهي قرض الحسنه پـس  براي اخذ تسهيالت با مبالغ باالتر مشتري ميباشد.  مي

   با يك نوع بازه زماني (شش ماهه و يا يكساله) استفاده نمايد.

 تسهيالت% بر ارزش 4 مطابق مقررات بانك مركزي به ميزانالت يتسه يزان كارمزد هنگام اعطامي -27

 .گردد مي نييتع قرض الحسنه

رفتـه شـده در   يپذ يمـه عمـر، سـهام شـركتها    ي، خودرو، بيق ملكيالت از وثاين تسهميبه منظور تض -28

 شود. مي ق قابل قبول بانك استفادهير وثايسا بورس و

 يا معوق نزد شبكه بـانك يد گذشته و يا اقساط سررسيو  يان بد حساب كه سابقه چك برگشتيمشتر -29

انتقـال  خريـد و فـروش و   حـق   يباشـند ولـ   مـي ن طـرح ن يالت ايداشته باشند مشمول پرداخت تسه

 گردد.  ميسلب ن ايشانر از يبه غو حق وام  يگواه

، ييه حسـاب نهـا  يرنده با پرداخت قرض خود بـه بانـك و تسـو   يوام گ زماني است كه د دوميسررس -30

 نات خـود را آزاد ميق و تضـ يدهـد و وثـا   مـي  پـس انـداز را خاتمـه    قـرض الحسـنه   يات گواهيعمل

  د.  ينما مي
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 :گردد مي نييل تعياز حاالت ذ يكيتعداد اقساط به  و نحوه محاسبه مدت بازپرداخت -31

دوره و  يپـس انـداز در ابتـدا    قـرض الحسـنه   يگواه ميزان ارزش اسميپرداخت وام به  -الف

  .دفعتاً انداز معادل بازه زماني گواهي قرض الحسنه پسدوره  يبازپرداخت آن در انتها

دوره  يپس انداز در ابتـدا  قرض الحسنه يگواه ميبرابر ارزش اس 2زان ميپرداخت وام به  -ب

  .پس انداز دفعتاً قرض الحسنه يگواه ينصف بازه زمان يو بازپرداخت آن در بازه زمان

دوره  يپس انـداز در ابتـدا   قرض الحسنه يگواه ميزان نصف ارزش اسميپرداخت وام به  -ج

  .پس انداز دفعتاً قرض الحسنه يگواه يبرابر بازه زمان 2 يو بازپرداخت آن در بازه زمان

دوره و  يپس انداز در ابتـدا  قرض الحسنه يگواه ميبرابر ارزش اس 2زانميپرداخت وام به  -د

   .ماهانه ياقساط مساوا پس انداز ب قرض الحسنه يگواه يبرابر با بازه زمانبازپرداخت آن 

دوره و  يپس انداز در ابتدا قرض الحسنه يگواه ميپرداخت وام معادل ارزش اس -هـ 

  .ماهانه ياقساط مساو اپس انداز ب قرض الحسنه يگواه يبرابر بازه زمان 2بازپرداخت 

دوره و  يپس انداز در ابتدا قرض الحسنه يگواه ميارزش اسبرابر  4زان ميپرداخت وام به  -و

  .ماهانه ياقساط مساوا پس انداز ب قرض الحسنه يگواه يبازپرداخت نصف بازه زمان

توضيح: در تمام موارد فوق حاصلضرب ميزان وام در مدت وام برابر با حاصلضرب قيمـت اسـمي گـواهي    

  شود.    انداز مي در مدت بازه زماني گواهي قرض الحسنه پس

ر ضوابط و مقـررات  يسا يمسكوت مانده، اجرا ين نوع گواهين نامه مربوط به ايكه آئ يدر موارد -32

 باشد. مي ميالزا

انـداز بـر    هاي قـرض الحسـنه پـس    و محاسبات مالي ارزش گواهي ، حسابداريمقايسهمبناي تطبيق،  -33

گيـري   گـذاري و يـا وام   مبناي رقم ناشي از حاصلضرب ارزش اسمي گواهي در مدت زمان سـپرده 

 محاسبات وارد نخواهد شد.اين در (نرخ بهره) خواهد بود. هيچگونه نرخ ترجيح زماني 
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  دازفرآيند گواهي قرض الحسنه پس ان

 هنسحلا ضرق يهاوگ تفايرد
 شورف و ديرخ /هيوناثرازاب زادنا سپ

 ضرق هدرپس يهاوگ رودص عورش يراذگ هدرپس
كناب طسوت زادنا سپ هنسحلا

يهاوگ ديدمت  يهاوگ ليوحت-
هدرپس هجو تفايرد-

ماو تفايرد

 هيوست و ماو تخادرپزاب
  يياهن باسح

قياثو ندرك دازآ

 تنامض/هقيثو ذخا

ناياپ

 لوا ديسررس

 ديئات اب ترتف نارود ديدمتترتف نارود
مجنپ لاس رد كناب
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  قرض الحسنه پس انداز يند گواهيآفر يها يژگيو
الت و سـود  ي، اخـذ تسـه  يزه مشـتر يـ ن حالت انگيد: در اينما مي يداريرا از بانك خر يگواه يمشتر -1

ه انجـام شـده و بانـك بابـت نقـل و انتقـال       يـ اول در بـازار اول  ديسررسـ  ند قبـل از ين فرايفروش بوده، ا

  د.  ينما ميافت ني، كارمزد دريگواه تيمالك

 زهيـ انگ حالـت  نيـ ا در د:يـ نما مـي  يداريـ گر خريد يرا از مشتر يد اول، گواهي، قبل از سررسيمشتر -2

 و شده انجام هيثانو بازار در اول ديسررس از قبل نديفرا نيا بوده، فروش سود و التيتسه اخذ ،يمشتر

  .دينما مي افتيدر كارمزد آن تيمالك انتقال و نقل بابت بانك

 در د:ينما مي يداريگر خريد يالت مربوط را از مشتريو حق تسه يد اول، گواهيبعد از سررس يمشتر -3

 انجـام  هيـ ثانو بـازار  در اول ديسررسـ  از بعـد  نديفرا نيا بوده، التيتسه اخذ ،يمشتر زهيانگ حالت نيا

  .دينما مي افتيدر كارمزد آن تيمالك انتقال و نقل بابت بانك و شده

گـر  يد يرا از مشـتر  يالت مربـوط بـه گـواه   ي، حـق تسـه  (دوران فتـرت)  د اوليبعـد از سررسـ   يمشتر -4

 اول ديسررسـ  از بعد نديآفر نيا بوده، التيتسه اخذ ،يمشتر زهيانگ حالت نيا در د:ينما مي يداريخر

 افـت يدر كارمزد ،يالت مربوط به گواهيحق تسه انتقال و نقل بابت بانك و شده انجام هيبازار ثانو در

  .دينما مي

 در اول ديسررسـ  از قبـل  نـد يفرا نيـ ا د:ينما مي د اول به بانك واگذاريرا قبل از سررس يگواه يمشتر -5

 مـي ن افـت يدر كـارمزد  آن بابـت  بانك تعلق نگرفته، يبه گواه يچگونه حقيو ه شده انجام هياول بازار

  .دينما

الت مربـوط بـه آن   يد و از حـق تسـه  يـ نما مـي  واگـذار د اول به بانـك  يرا بعد از سررس يگواه يمشتر -6

 كـارمزد  آن بابـت  بانك و شده انجام هياول بازار در اول ديسررس از بعد نديفرا نيا كند: مي صرف نظر

  .دينما مين افتيدر
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الت مربـوط بـه آن را   يد و حـق تسـه  يـ نما مـي  د اول به بانـك واگـذار  يرا بعد از سررس يگواه يمشتر -7

د نسـبت بـه   يرا داشته باشد، با يد گواهيقصد تمد ين حالت چنانچه مشتريدارد، در ا مي محفوظ نگه

بـه طـور خودكـار باطـل و فقـط حـق آن        يد، گـواه يد چـون در سررسـ  يـ د اقدام نمايجد ياخذ گواه

 در اول ديسررسـ  از بعـد  نديفرا نيا بوده، التيتسه اخذ ،يمشتر زهيانگ حالت نيا در ماند. مي محفوظ

  .دينما مين افتيدر كارمزد آن بابت بانك و شده انجام هياول بازار

اول  ديسررسـ  از بعـد  يمشـتر  حالـت  نيـ ا در د:يـ نما مـي  افـت يالت مربوط را از بانك دريتسه يمشتر -8

ن يـ در ا .ديـ نما مـي  افتيدر كارمزد الت پرداخت شده،يتسه بابت افت نموده و بانكيرا در التيتسه

  گردد. مي ق و ... انجامين و توثميالت، تضيمثل عقد قرارداد تسه يالتيتسه يندهايآمرحله فر

د اول و پـس از  يبعـد از سررسـ   يمشـتر  حالـت  نيـ ا در د:يـ نما مـي  هيالت مربوط را تسـو يتسه يمشتر -9

  د.ينما مي هيالت، آن را تسويالت، ضمن بازپرداخت تسهيافت تسهيدر
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 قرض الحسنه پس انداز يند گواهيفرا يها يژگيو

 شرححالت

 داشتن حساب دراخذ كارمزد بابت د اوليسررس بازار زهيانگ

اخذ 
التيتسه

سود 
فروش

 بعد قبل هيثانو هياول
نقل و 
انتقال 

التيتسه
از  يكي

 بانكها

بانك قرض 
 رانيالحسنه مهر ا

   *       *   * * * دينما مي يداريرا از بانك خر يگواه يمشتر 1
   *   *   * *   * * دينما مي يداريگر خريد يرا از مشتر يد اول، گواهي، قبل از سررسيمشتر 2

3 
 يالت مربوط را از مشتريو حق تسه يد اول، گواهيبعد از سررس يمشتر

   *   * *   *     * دينما مي يداريگر خريد

4 
 يرا از مشتر يمربوط به گواهالت يد اول، حق تسهيبعد از سررس يمشتر

   *   * *   *     * دينما مي يداريگر خريد

   *       *   *     دينما مي د اول به بانك واگذاريرا قبل از سررس يگواه يمشتر 5

6 
د و از حق ينما مي د اول به بانك واگذاريرا بعد از سررس يگواه يمشتر
   *     *     *     كند مي الت مربوط به آن صرف نظريتسه

7 
د و حق ينما مي د اول به بانك واگذاريرا بعد از سررس يگواه يمشتر
   *     *     *   * دينما مي افتيد دريجد يگواهودارد  مي را محفوظ نگه هالت مربوطيتسه

 *   *   *         * دينما مي افتيالت مربوط را از بانك دريتسه يمشتر 8
 *       *           دينما مي هيمربوط را تسوالت يتسه يمشتر 9
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  انداز سازمان و تشكيالت گواهي قرض الحسنه پس
تا حدود الزم در چارت سازماني بانك قرض  و حقوقي اعتبارات ادارهبراي عملياتي شدن اين ابداع مالي 

  هاي مرتبط با اين فرآيند را برعهده گيرد. شود تا بتواند وظيفه الحسنه مهر ايران وسعت داده مي

  

  و حقوقي اعتبارات اداره ينمودار سازمان
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  و حقوقي اعتبارات اداره فيوظا شرح

 تهايمسئول و فيوظا اهم

 و يارز و يالير و مصوبات ها بخشنامه و ها دستورالعمل ،ها نامه نييآ ن،يقوان هيكل مطالعه و يگردآور .1

ر ياداره و نظارت بر سا يها تيفعال با مرتبط ربطيذ مراجع ريسا و. ا.ا.ج يمركز بانك يسو از يابالغ

  آنها. يبانك در خصوص اجرا يواحدها

  اداره يها تيفعال و خدمات به مربوط و مقررات ها دستورالعمل هيته در يراهبر و يهماهنگ .2

 با يو ارز يحقوق ليمسا مطالبات، نه اعتبارات،ميانه بانك در زيسال يها استيس م چشم انداز ويتنظ و هيته .3

 هر ياقتصاد و يفرهنگ و ينيد ،يمذهب نظر از ميمرد و الحسنه قرض منابع جذب يها تيظرف نمودن لحاظ

 ،يقانون مراجع كالن يها استيس يراستا در الحسنه، قرض يارزشها به آنان يمند عالقه و شيگرا و منطقه

 بانك. و كشور يمال و يپول

 ارتقاء جهت در كاركنان يبرا يآموزش يها دوره و ها شيهما يبرگزار در ربطيذ ادارات با يهمكار .4

  امور ليتسه جهت در مرتبط اطالعات

و  اعتبارات اداره يها تيفعال با مرتبط يها گزارش هيته و ليتحل و هيتجز و يمال اطالعات و آمار استخراج .5

  صالحيذ مراجع به ارائه جهت حقوقي

 و فيوظا با ارتباط در كه اطالعات ينگهدار و صالح و حفظيذ مراجع مكاتبات و ها استعالم به پاسخ .6

  .رنديگ مي قرار آن انيجر در تهايمسئول

 ريسا و يون ارزيمعوق، كمس مطالبات وصول ونيسميك ،ياعتبار ونيسميك مختلف جلسات در شركت .7

 ليتشك بانك از خارج اي و داخل در منظور نيا به كه جلسات ريسا اي و يبانك ستميس ربطيذ يها ونيسميك

  .گردد مي
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 نوع و سابقه و انيمشتر يتيهو مشخصات خصوص در بانك ازين مورد اطالعات هيكل ينگهدار و ثبت .8

 يبا همكار ا.ا.ج يمركز بانك از انيمشتر يبرگشت يچكها و ها يبده و تعهدات از استعالم اخذ و تيفعال

 و بودجه. ياطالعات و ارتباطات و حسابدار ياداره فن آوردر ربط يذ يها واحد

 گردد. مي مافوق ارجاع يكه از سو يكارنه مير امور مرتبط با زيانجام سا .9

  قرض الحسنه پس انداز  يطرح گواه تها در ارتباط بايمسئول و فيوظا اهم

باشد كه حسب  مي قرض الحسنه پس انداز ير مربوط به طرح گواهيزف ي: الزم به ذكر است وظاحيتوض

  واگذار خواهد شد.  ر ادارهيدوا ك ازيبه هر و حقوقي س اداره اعتباراتيص رئيتشخ

 يت كوتاه و بلند مدت اقتصاديل وضعيمحيط بيرون و تحل يو فن يادي، تجزيه و تحليل بنيجمع آور -1

هاي مورد استفاده در  هاي صنعت و شاخص هاي صنعتي و اقتصادي، استفاده از شاخص شناسايي بخش

  جذب منابع. يها ابزار يبورس جهت بهبود طرح و طراح

   انداز ه و ثانويه خريد و فروش گواهي قرض الحسنه پسيو مديريت معامالت در بازار اول ين استراتژييتع -2

   الت مربوط به آنيو تسه قرض الحسنه پس انداز يت و كنترل وجوه حاصل از طرح گواهيريمد -3

  و حمايت از ايجاد ساختاري مناسب  قرض الحسنه پس انداز يگواه بازنگري مقررات و فرآيندهاي طرح -4

در راستاي اهداف  قرض الحسنه پس انداز يگواه هاي عملياتي طرح بر اجراي صحيح برنامه نظارت -5

  بانكداري قرض الحسنه

   قرض الحسنه پس انداز يگواه خارج از بانك در خصوص طرح ير سازمانهايايجاد هماهنگي با سا -6

 اجراي بهينه طرحپيگيري و اخذ مجوزها و مصوبات مورد نياز از مراجع داخل و خارج از بانك جهت  -7

  قرض الحسنه پس انداز يگواه

بررسي و انجام مطالعات مستمر درخصوص آخرين تغييرات و پيشنهادات ارائه شده و بررسي گزارشات و  -8
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   قرض الحسنه پس انداز يگواه ربط درخصوص طرحيذ يها واحد يشنهادات ارائه شده از سويپ

   قرض الحسنه پس انداز يگواه در خصوص طرح ها قرارداد يبررس -9

  هيقرض الحسنه پس انداز در بازار ثانو يمربوط به طرح گواهمعامالت  يها كنترل كارمزد -10

  قرض الحسنه پس انداز يكنترل اطالعات ثبت شده مربوط به طرح گواه  -11

  بانك. يمال يها منابع و مصارف هر يك از ابزارو بيني و برآورد ريسك و بازده  پيش -12

  انيبه مشتر يارائه خدمات مشاوره او  ياطالع رسان  -13

 اتره اعتباريدا يتهايمسئول و فيوظا اهم

 يها سرفصل نيب مصارف و ص منابعيع و تخصينحوه توز در خصوص ياعتبار ه گزارشاتيو ارا يبررس -1

  آن. بر كنترل و نظارت و ها حوزه و شعب يتهايريالزم به مد يها دستورالعمل ابالغ و مختلف

 يقيا اشخاص حقيربط يذ ينهادها و دولت توسط كه يدولت اي و يياعطا يو ارز يالياعتبارات ر هيكل عيتوز -2

 هيآمارها و ارا ينگهدار و عميتج و آنها مصرف بر نظارت و رديگ مي قرار بانك ارياخت در يا حقوقي

  ربط.يادارات ذ يمربوطه با همكار يها گزارش

 اعتبارات ييجابجا اي رييتغ جهت بانك تيريمد دستور حسب شعب يها تيريمد يمش خط اعمالو ن يتدو -3

  .واحدها نيب يارز و يالير

 مطالبات، اعتبارات، ان،يمشتر يسنج اعتبار و خاص در خصوص موضوعات يمورد يها ه گزارشيته -4

 بد و حساب خوش افراد ،يبانك بدهكاران ضمانتنامه، الملل، نيب و صرف و يارز امور ،يحقوق ليمسا

  فوق يها نهميبه سواالت مطروحه در ز و پاسخ حساب

از  استفاده يمتقاض يحقوق اي و يقيحق اشخاص به مربوط الزم اطالعات استخراج و تقاضا افتيدر -5

 و يمال يصورتها ليتحل و هيتجز و يبررس ،يو ارز يالير يها ضمانتنامه ايالت قرض الحسنه يتسه
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 .شده ضيتفو اراتياخت حدود در يريگ مميتص و آنها طيشرا احراز و انيمتقاض يها ييدارا

 يبر اساس گزارشات اداره حسابدار ياحتمال ان و تعهداتيسود و ز برآورد و بانك ترازنامهاقالم  بر نظارت -6

 .ربطيادارات ذ يان وجوه و منابع و مصارف با همكاريجر يگزارشها هيته و بودجه و

منظور ارائه راهكارهاي الزم براي حضور و  هاي سهامي عام به بررسي قوانين و مقررات مرتبط با شركت -7

 تداوم فعاليت در بورس اوراق بهادار تهران.

 انجام كليه اقدامات و امور حقوقي بانك در رابطه با امور ثبتي، بورس و فرابورس. -8

  يره وصول مطالبات و حقوقيدا يتهايمسئول و فيوظا اهم
 شعب كيتفك به شعب يها تيريمد يو ارز ياليگذشته و معوق ر ديسررس مطالبات زير صورت استخراج -1

 يواحدها ييراهنما و كار شرفتيپ مراحل يريگيپ و بانك مطالبات وصول جهت يزمان جدول هيته و تابعه

 .الوصول مشكوك و معوق گذشته، ديسررس مطالبات جاديا از يريشگيپ منظور به يياجرا

م به آنها در يشعب در خصوص نحوه اقدام به منظور وصول مطالبات وكمك مستق يها تيريمد ييراهنما -2

 .ياستان ي ها تيريت مدينظارت بر فعال

و  يبانك مركز يها صالح وفق مقررات و بخشنامهيان بدحساب بانك به مراجع ذيمشتر مياعالم اسا -3

ربط يره و ادارات ذيات مديد هيير قابل وصول و اعالم آن جهت تايص مطالبات غين و تشخيين تعيهمچن

 ربط در بانك يذ يها جهت منظور نمودن به حساب

مطالبات  يها وصول نشده به سرفصل يالتيتسه يها ح و به موقع مانده سرفصلينظارت بر روند انتقال صح -4

 زه بانك يستم مكانيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول بر اساس سيسررس

م و امضاء قرارداد با وكال و يمطروحه در محاكم و تنظ يدعاو يانتخاب يفه وكالينظارت بر حسن انجام وظ -5

 ن حق الوكاله آنها بر طبق ضوابط بانكييتع
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 بانك طرف از حل اختالف يو شوراها يو ثبت ييو قضا يو حضور در محاكم حقوق يدعاو بيتعق و اقامه -6

است و از  يجنبه حقوق يكه دارا يربط و اظهار نظر در هر امريذ مراجع در مطروحه يدعاو به پاسخ و

 .ن امورياز ا يشود و حل مشكالت ناش مي تابعه بانك طرح و عنوان ياز واحدها يكيطرف 

مرتبط با آن به  يها نهيان و منظور نمودن هزيالزم جهت وصول مطالبات از مشتر ييو قضا يحقوق يريگيپ -7

 مورد نظر يحساب مشتر

 .ان بانكياز ضرر و ز يريربط به منظور جلوگيذ يحدهابه وا ييو قضا يابالغ نكات مهم حقوق -8

 و ها نامه تفاهم متون ياجرا و هيته در رابطه با ه گزارشيالزم و ارا اقدامات انجام و نظارت و يهمكار -9

 .يحقوق و يقيحق انيمشتر با بانك يا رد قراردادهايقراردادها، قبول 

 .بانك ياز واحدهايمورد ن مير رسيو غ ميرس يتعهدآور و قراردادها يها م نمونهيه و تنظيدر ته يهمكار  -10

نظارت بر انتقال مانده سرفصل مطالبات مشكوك الوصول به سرفصل سوخت شده با مجوز هيئت مديره   -11

 بانك.

  يارز رهيدا يتهايمسئول و فيوظا اهم
 و افتتاح و و كارگزاران يو خارج يداخل يبانكها ريسا با فتيسوئ اتيو عمل يكارگزار روابط يبرقرار -1

  .ها حساب نيا بر مستمر نظارت تيريمد و كارگزار يبانكها نزد يارز يحسابها انواع ينگهدار

 يدر واحدها يو نظارت بر انجام معامالت ارز ين الملليو ب يداخل يدر بازارها يانجام معامالت ارز -2

  ربط.يذ يها بر اساس دستورالعملد و فروش ارز يخر يها و استخراج و اعالم روزانه نرخ يياجرا

  بانك در داخل و خارج از كشور يت ارزيمطالعه نحوه بسط و گسترش دامنه فعال -3

 يواحدها به صرف و يارز الملل، نيب يتهايفعال با مرتبط يها دستورالعمل و نيقوان مقررات، ه و ابالغيته -4

و ثبت سفارشات  ياعتبارات اسنادش ي، گشايارز يها د و فروش ارز، حوالهيبانك در خصوص خر يارز
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  .يارز يها تير فعاليبروات و سا

 اي و قراردادها و يمكاتبات متن هرگونه و يسيان به زبان انگليحساب مشتر يموجود يترجمه و صدور گواه -5

 .بانك يواحدها ريسا ازين حسب يقاتيتحق و ميعل منابع

 
  و حقوقي اعتبارات ادارهاوليه  پرسنليسازمان 

  

 جمع پرسنل شخدمتيپ متصدي امور كارشناس  رئيس دايره سيرئ  

  3  1  1      1  استيحوزه ر

  4      3  1    ره اعتبارات يدا

  2      1  1    وصول مطالبات  و يره حقوقيدا

  1        1    يارز رهيدا

  10  1  1  4  3  1  جمع 
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  پس اندازالحسنه گواهي قرض قراردادهاي 
گذار منعقد خواهد  اند كه با سپرده در نظر گرفته شده به منظور اجراي اين طرح قراردادهاي مشخص زير

  باشند.  در هنگام اجرا مي حشد كه دربرگيرنده كليه خصوصيات اين طر
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  پس اندازالحسنه قرض  يگواهقرارداد 
پول و اعتبار  ين جلسه شوراميژه مصوب هفتصد و نهيط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويبراساس شرا

  ن:يقرارداد حاضر ب

.... ................................................يبنشان شماره ...............................ران شعبهيالف: بانك قرض الحسنه مهر ا

  ك طرف و يشود از  مي دهمينا» بانك« ن قرارداديكه در ا

   ...............صادره:  ............ فرزند: شماره شناسنامه: .............. ......................../خانم : ......يب: آقا

 ....................... مورخ ................... ل شمارهيثبت شده ذ ..............................................................شركت 

  ...................ي...... كد مل.............فرزند...............ان.يآقا يامضا .................................... يست شركتهايل

 ي......صاحبان امضا مجاز به شركت فوق الذكر..... طبق آگه...............صادره..........شناسنامه شماره..

ران كه يا مياسال ي.... كشور جمهور............. مورخ...........شماره . مي......مندرج در روزنامه رس.........شماره..

 ين متعهد و ملزم به اجرايطرفو  ،دهيگر منعقد گرديشود از طرف د ميده مينا "صاحب حساب"ن قرارداد يدر ا

  دند.يمفاد آن گرد

به حساب مخصوص  قرضه پس انداز حسابال باعنوان ي...ر............................صاحب حساب مبلغ...... -1ماده 

 ر مقررات مربوط بهين قرارداد و سايط و مقررات ايتا بانك از محل آن حساب تحت شرا .نزد بانك منظور نمود

ارائه دهنده  يا حقوقيو  يقيپس انداز صادر نموده وبه اشخاص حق قرض الحسنه يگواه ،قرض الحسنه ياعطا

  اعطا كند. را يقرض الحسنه ضرور يالت ماليتسهمذكور  پس انداز قرض الحسنه يگواه

ل يذ يها نهيازگز يكيو مدت باز پرداخت آن براساس  يبه دارنده گواه ييمبلغ قرض الحسنه اعطا -2ماده
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  ر خواهد بود.يطبق نظر صاحب حساب و با انعقاد قرارداد توسط بانك امكانپذ

رقم كند.  مي افتيپس از افتتاح حساب دربالفاصله را  پس انداز قرض الحسنه يگواه،صاحب حساب -3ماده 

ماهه و  6د يدو نوع سررسبا هر برگ و يال برايون ريلمي 10زان ميپس انداز به  قرض الحسنه يگواه مياس

  باشد. مي كسالهي

 گواهي، صاحب د اوليسررسخ يباشد كه در تار مي ديدو سررس يدارا قرض الحسنه پس انداز يگواه -4ماده 

  .دينما مي افتيبه بانك برگردانده و وجه سپرده خود را دررا يگواهتواند  مي

وام همراه با حق  افت سپرده خوديارائه به بانك و دررا قبل از  خود گواهيتواند  مي گواهيصاحب  -1تبصره 

  د.يواگذار نما يان گواهيبه متقاض يمت توافقيق هت بانك بيق سايجاد شده از طريا

د و يواگذار نمابه بانك  ميمت اسيو به ق در هر زمانمزبور را  يگواهتواند  مي گواهيصاحب  -2تبصره 

 ن صورتير ايدر غ سلب خواهد شد. يافت وام از ويد اول باشد حق دريقبل از سررس يخ واگذاريچنانچه تار

  ز برخوردار باشد.يافت وام نيتواند از حق در مي

تواند به شعب بانك  مي د اوليسررس يسال از ابتدا 5پس انداز به مدت  قرض الحسنه يدارنده گواه -5ماده 

با بانك در رابطه با مبلغ سپرده  يل به ادامه همكاريما دارنده گواهيچنانچه د. يافت نمايمراجعه و وام خود را در

د يپس انداز جد قرض الحسنه تواند مجدداً درخواست صدور مي پس انداز باشد قرض الحسنه يمذكور و گواه

در صورت عدم درخواست بصورت اتوماتيك گواهي قبلي با حفظ حق وام قرض الحسنه باطل و گواهي  د.ينما

  انداز صادر خواهد گرديد. جديدي بنام آخرين مالك گواهي قرض الحسنه پس

 5مدت مزبور به  ياز گواه يناشقرض الحسنه حق وام د بانك يو تائ يدر صورت درخواست مشتر -6 ماده

  بود.د خواهد يقابل تمددر سال پنجم  گريد سال

، ييه حساب نهايبا پرداخت قرض خود به بانك و تسوملزم است رنده يوام گ ،د دوميسررسخ يدرتار -7ماده 

  مزبور را خاتمه دهد. يات گواهيعمل
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بانك و انعقاد قرارداد به انداز  پس قرض الحسنه يبا ارائه گواهپس انداز  قرض الحسنه يدارنده گواه -8ماده 

از الزم  يها نميق وتضيوثاسپردن با همزمان قرض الحسنه  جداگانه، برطبق مقررات و ضوابط مربوط به اعطا

  .شود مي برخوردار يالت قرض الحسنه ضروريتسه

پول و اعتباركه  يپس انداز معادل مصوب شورا قرض الحسنه يات گواهيعمل يهنگام اخذ وام در ازا -9ماده 

باشد به بانك تعلق خواهد گرفت كه بنا  ميانداز  پس قرض الحسنه يگواه ميارزش اس% 4انه يدر حال حاضر سال

افت خواهد كرد.كارمزد مذكور متعلق به بانك بوده يرنده دريبانك از وام گ ،بر قبول و موافقت صاحب حساب

  نسبت به آن ندارد. يچگونه حقيو صاحب حساب ه

د يسررس يدارنده گواه يافت وام برايصادره ابطال وبا حفظ حق در يد اول گواهيپس از سررس -10 ماده

د و يت خريقابل يد مجدداً دارايجد يگردد كه گواه مي صادر يقبل يبنام دارنده گواه يديجد يگواه،شده

 انداز قرض الحسنه پس يگواه آخرين دارندة ه خواهد بود.يثانو گر در بازارين انتقال به شخص ديهمچن فروش و

  بهره مند گردد. انداز قرض الحسنه موضوع گواهي قرض الحسنه پستواند با مراجعه به شعب بانك از وام  مي

زان ميلحسنه پس انداز بعد از اخذ كارمزد به اقرض  يد و فروش گواهيبازار خر يبانك به عنوان متول -11ماده

در زمان بعد از  د.ينما مي دار واگذاريرا به خرآن  وقحق يف گواهاز هر طر يگواه معامالتيارزش  25/0%

سررسيد اول خريد و فروش حق وام قرض الحسنه نيز در بازار ثانويه خريد و فروش وام قرض الحسنه ناشي از 

% ارزش اسمي وام از طرفين صورت خواهد 25/0انداز توسط بانك با اخذ كارمزد  گواهي قرض الحسنه پس

  پذيرفت.

ا معوق نزد شبكه يد گذشته و يا اقساط سررسيو  يسابقه چك برگشت يدارا يمشتركه يدر صورت -12ماده 

 ياعطا. را دارا هستر يبه غ يحق انتقال گواه يباشد ول مين طرح نيالت ايباشد مشمول پرداخت تسه يبانك

  باشد. مي ن خصوصين مرتبط در اير قوانيت سايالت منوط به رعايتسه

رنده خواهد يبرعهده وام گ يپرداخت يها جهت وصول مطالبات از قرض الحسنه يقانون يها نهيه هزيكل-13ماده 
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  .بود

ده كه ين قرارداد رسيم گردده و به امضا طرفيه و تنظينسخه ته2ماده و در  14ن قرارداد مشتمل بر يا -14ماده 

   باشد. مي اعتبار واحد يك دارايهر
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  صلحنامه
  13خ :      /         /    يتار    شماره: ................................        ................... :شعبه كد     ......................... نام شعبه:

  
  انداز قرض الحسنه پس هاي مشخصات گواهي/گواهي

  انداز از شماره ............................ تا شماره .................................. شماره سريال گواهي قرض الحسنه پس

  ................................................................ انداز ي قرض الحسنه پسها تاريخ ثبت گواهي/ گواهي

  يك ميليون ريال 1000000 :اسمي هر گواهيارزش 

  انداز ....................... برگه ديجيتال تعداد گواهي قرض الحسنه پس

  يكساله  □ششماهه                 □تاريخ سررسيد:          

  

  مشخصات انتقال دهنده: 

  انداز ................................. نزد بانك ...................................... گواهي قرض الحسنه پس فروشندهشماره شناسه 

  ...................... يكد مل ................ صادره: .........آقا/خانم : .......................... شماره شناسنامه: .......... فرزند: ....

 يست شركتهاي........................... ل مورخ ل شماره .................ي.................................. ثبت شده ذشركت ..

شماره ................. مندرج در روزنامه رسمي  ي.................................... صاحب امضا مجاز شركت طبق آگه

  شماره .............. مورخ............... 

  ده رقمي:........................... يآدرس محل سكونت:............................................................................... كدپست
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ا اكراه يچگونه اجبار يله در كمال صحت عقل و اراده و بدون هينوسيبدات فوق نجانب انتقال دهنده با مشخصيا

رنده با مشخصات يآنرا به انتقال گ يو شرع يه حق و حقوق قانونيل شدن عقل باشد كليا اشتباه كه موجب زاي

سنه الح كليه حقوق ناشي از گواهي قرضارات تقاضا دارم يخ افةم و ضمن قبول اسقاط كينما مي ل صلحيذ

چگونه يشوم كه ه مي م و صادر شود و متعهديه تنظيمزبور به نام مشارال يگواه يالت وام ضروريتسهانداز و  پس

م و چنانچه آشكار ينما مي طاسقا از خود را يينسبت به وام مذكور نداشته باشم و حق طرح هرگونه ادعا ييادعا

  ا شود پاسخگو خواهم بود.يا بعداً استفاده شده يگردد كه از مدارك موجود و حق مربوط قبالً 

  

  رنده:يمشخصات انتقال گ

  انداز ................................... نزد بانك ...................................... شماره شناسه خريدار گواهي قرض الحسنه پس

  ...................... يكد مل .............. صادره: ............... ............. فرزند:آقا/خانم : ..................... شماره شناسنامه: 

 يست شركتهاي........................... ل مورخ ل شماره .................يشركت .................................... ثبت شده ذ

شماره ................. مندرج در روزنامه رسمي  يمضا مجاز شركت طبق آگه.................................... صاحب ا

  شماره .............. مورخ............... 

  ده رقمي:........................... يآدرس محل سكونت:................................................................................ كدپست

  

 متعهد و ملزم ،انداز كليه شرايط گواهي فرض الحسنه پسرنده) با مشخصات فوق با علم به ي(انتقال گ نبنجايا

ن صلحنامه و مقررات بانك متوجه بانك قرض الحسنه يش از موارد مندرج در ايب يتيچگونه مسئوليشوم ه مي

  شود. ميران نيمهر ا

  

 بانك: ءامضا مهر و                     رنده:            يامضا انتقال گ     امضا انتقال دهنده:                              
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  قرارداد قرض الحسنه اعطايي

  

  

  نظر به اينكه:

................ آقاي / خانم ............................................. فرزند .......................................... شماره شناسنامه....

  ............................. ........... ي.......................................... كد پست يشماره كد مل  صادره از ........................... 

  ...............شركت ................................................... داراي شماره ثبت ........................ محل ثبت ...................

  شود. مي ن قرارداد ( قرض گيرنده ) ناميدهمقيم ...................................................................... كه در اي

  ..........از بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه ..................................... آدرس.................................................

) را 1الحسنه به شرح ماده ( قرضشود تقاضاي دريافت وام  مي بعنوان قرض دهنده كه در اين قرارداد بانك ناميده

عدد)  (به نموده و بانك نيز با درخواست قرض گيرنده موافقت كرده است. اين قرارداد به تاريخ

( تاريخ به حروف : ..............................) به منظور اجابت در خواست قرض گيرنده  ...................................

  به انجام مفاد آن گرديدند.منعقد و طرفين ملزم 

: )بانك به موجب اين قرارداد مبلغ (به عدد): ............................................ ريال (به حروف  -)1ماده 

براي مصرف در امر ............................................................................................... ريال بعنوان قرض الحسنه 

............................................................. به قرض گيرنده پرداخت نمود و قرض گيرنده اقرار به دريافت مبلغ 

  مذكور كرد. 

 الصاق
ياتيتمبر مال  

13خ :      /         /    يتار  



 

137 

ه حساب كامل از يقرارداد تا تسو مدت باز پرداخت قرض الحسنه موضوع اين قرارداد از تاريخ انعقاد -)2ماده 

  :باشد مي لياز موارد مندرج در ذ يكي......... براساس ............خ ..يت تاريلغا ..............خ.....يتار

دوره و بازپرداخت آن در  يپس انداز در ابتدا قرض الحسنه يگواه ميزان ارزش اسميپرداخت وام به  -الف □

 دفعتاًانداز  معادل بازه زماني گواهي قرض الحسنه پسدوره  يانتها

دوره و بازپرداخت  يپس انداز در ابتدا قرض الحسنه يگواه ميبرابر ارزش اس 2زان ميپرداخت وام به  -ب □

  پس انداز دفعتاً قرض الحسنه يگواه ينصف بازه زمان يآن در بازه زمان

دوره و بازپرداخت  يپس انداز در ابتدا قرض الحسنه يگواه ميزان نصف ارزش اسميپرداخت وام به  -ج □

  پس انداز دفعتاً قرض الحسنه يگواه يبرابر بازه زمان 2 يآن در بازه زمان

دوره و بازپرداخت  يپس انداز در ابتدا قرض الحسنه يگواه ميبرابر ارزش اس 2زان ميپرداخت وام به  - د □

  ماهانه  يپس انداز به صورت اقساط مساو قرض الحسنه يگواه يبازه زمان آن برابر با

برابر  2دوره و بازپرداخت  يپس انداز در ابتدا قرض الحسنه يگواه ميپرداخت وام به معادل ارزش اس -هـ  □

  ماهانه يپس انداز به صورت اقساط مساو قرض الحسنه يگواه يبازه زمان

مشخص شده  يدهايبا سررسزيرطبق جدول  يباز پرداخت قرض الحسنه موضوع اين قرارداد با اقساط -)3ماده 

  باشد. ميل يدر ذ

  ال)يمبلغ قسط (به ر  يكارمزد پرداخت  خ قسطيتار فيرد

  

  

  

  

  

      



 

138 

 وگيرد  مي ال كارمزد به نفع بانك تعلقيبه قرض الحسنه موضوع اين قرار داد ............................. ر -)4ماده 

  كند به بانك بپردازد. مي كه بانك تعيينبه شرح جدول فوق به نحوي را گيرنده متعهد شد كارمزد مزبور  قرض

قرض الحسنه  يرنده هنگام درخواست وام قرض الحسنه ملزم به ارائه تعداد مناسب گواهيقرض گ -)5ماده 

 ميزان ارزش اسميبه  ها يكه مبلغ گواه يبه طور باشد. مي كسالهييا د شش ماهه و يك نوع سررسيپس انداز با 

  باشد. وام

برطبق  و تأخير در پرداخت هر يك از اقساط تخلف قرض گيرنده از شرايط قرارداد محسوب -)6ماده 

  رنده برخورد خواهد شد.يوصول مطالبات با قرض گ ييدستورالعمل اجرا

اظهار و تشخيص بانك نسبت به ميزان مطالبات بانك ناشي از قرض الحسنه اعطايي موضوع اين  -)7ماده 

قرارداد و تعهدات قرض گيرنده و همچنين نسبت به تخلف وي از مفاد اين قرارداد معتبر بوده و مورد قبول 

  قرض گيرنده است.

تا سررسيد مقرر به علت تأخير در تأديه در صورت عدم تصفيه كامل اصل بدهي ناشي از اين قرارداد  –) 8ماده

بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تصفيه كامل اصل بدهي مبلغي به ذمه قرض گيرنده تعلق 

مبلغ جريمه اي  ،خواهد گرفت از اينرو قرض گيرنده با امضاي اين قرارداد تعهد نمود عالوه بر بدهي تأديه نشده

يافتي نسبت به بدهي مذكور و بر حسب قرارداد به بانك پرداخت نمايد. به همين منظور به مأخذ تسهيالت در

قرض گيرنده ضمن امضاء اين قرارداد بطور غير قابل برگشت به بانك حق و اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا 

ده از هر جهت و بابت از قرض گيرن يتاريخ تصفيه كامل بدهي معادل مبلغ ..................... درصد مانده بده

رنده تملك نمايد اخذ مبلغ يا ضامن وام گيي حسابهاي وي برداشت و يا به همان ميزان از اموال و دارائيهاي و

  موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد. 

قرض گيرنده ضمن عقد قرض موضوع اين قرارداد شرايط عمومي حساب قرض الحسنه جاري بانك  –) 9ماده

را كه جزء الينفك اين قرارداد است قبول و امضاء نمود و ضمن عقد مزبور بانك قرض الحسنه مهر ايران را 
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رارداد را از موجودي وكيل بال عزل خود نمود و به بانك حق و اختيار داد كه بانك مطالبات خود ناشي از اين ق

نزد هر يك از شعب و واحدهاي بانك قرض الحسنه  يا ضامن ويي متعلق به قرض گيرنده ها حسابها و سپرده

  مهر ايران و ساير بانكهاي كشور تأمين و برداشت نمايد.

قضايي حق الوكاله وكيل و نماينده  ،ي وصول مطالبات بانك شامل دستمزد كارشناسانها كليه هزينه -)10ماده

ثبتي و غيره كالً بعهده قرض گيرنده است و قرض گيرنده  ،اجرايي ،ي دادرسيها هزينه ،در تمام مراحل و مراجع

هر گونه اقدامات اجرايي بانك از طريق اجراي ثبت و صدور اجرائيه و يا مراجعه به مراجع ديگر را تا وصول 

  مطالبات بانك از هر جهت و بابت قبول نمود.

قانون عمليات بانكي بدون ربا و اصالحات و  15اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده  -)11ماده

ي اسناد يتابع مفاد آئين نامه اجرا الزم االجراء بوده و ،الحاقات قانوني بدون آنكه در مفاد آن اختالفي باشد

رارداد را پذيرفته و نسبت به آن قبول نمودند كه كليه مندرجات ق يامضاكننده و ضامن و باشد و مي رسمي

و ضامن حق هرگونه ايراد و اعتراض نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت  قرض گيرنده .هيچگونه اختالفي ندارند

به اقدامات اجرايي بانك براي وصول مطالبات خود در هر مرحله از عمليات اجرائي از طريق اجراي ثبت و ساير 

  سلب و اسقاط نمود.  مراجع ذيصالح ديگر را از خود

اين قرارداد در دو نسخه تنظيم و امضاء گرديد كه يك نسخه نزد بانك و يك نسخه نزد قرض  -)12ماده 

  باشد. مي باشد و تمام نسخ، حكم واحد را دارد و از اعتبار يكسان برخوردار مي گيرنده

  

  خ  و  امضاء بانك:يتار                       : )متعهدين( ضامننام و امضاء قرض گيرنده:                     نام و امضاء 
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  انداز در بازار ثانويه حدود قيمت گواهي قرض الحسنه پس

  

در  هيبازار ثانودر  يو حق وام قرض الحسنه مترتب بر گواه قرض الحسنه پس انداز يگواهحدود قيمت 

نرخ بازدهي قيمت گواهي در جدول زير در ماه اول  باشد. بيني مي مقاطع مختلف تا ميزان بسيار زيادي قابل پيش

به ترتيب   گذاري بلند مدت يكساله و كوتاه مدت انداز صفر است و نرخ بهره ناشي از سپرده قرض الحسنه پس

نرخ بهره و  انداز نرخ بازدهي قيمت گواهي قرض الحسنه پستفاوت  چهارمباشد. ستون  مي  i و  iبرابر  با 

است خريد گواهي  D<0دهد. ماداميكه  مينشان  Dگذاري يكساله يا كوتاه مدت را با حرف  ناشي از سپرده

گذاري براي دارنده سرمايه در سپرده  افتد زيرا فرصت سپرده در بازار ثانويه اتفاق نمي انداز قرض الحسنه پس

 انداز نرخ بازدهي قيمت گواهي قرض الحسنه پس 12اه تا م 2از ماه  يكساله و كوتاه مدت در بانكها وجود دارد.

 و ... و  و  در بازار ثانويه با توجه به نزديك شدن زمان وام و نرخ كارمزد وام قرض الحسنه مضاربي از 

% كارمزد تسهيالت قرض الحسنه را خواهد داشت. در 4تسهيالت در بانكهاي ديگر منهاي  هضرب در نرخ بهر

گذاري كوتاه مدت (كمتر از يكسال) برابر با مضارب  نرخ بازدهي ناشي از سپرده 12الي  2همين مدت يعني ماه 

كه فرد وام را  13. در ماه گذاري كوتاه مدت خواهد بود نرخ بهره ناشي از سپردهضرب در  و ... و  و  

iبرابر با مقدار  انداز نرخ بازدهي قيمت گواهي قرض الحسنه پس دارد دريافت مي − خواهد بود و نرخ  4%

باشد. ستون آخر تفاوت نرخهاي بازدهي در دو نوع  گذاري كوتاه مدت برابر صفر مي بازدهي ناشي از سپرده

 انداز است به نفع سرمايه گذار است كه گواهي قرض الحسنه پس D<0دهد. ماداميكه  گذاري را نشان مي سرمايه

  گذاري نمايد. در بازار ثانويه خريداري ننمايد و در عوض سرمايه خود را در بانكهاي ديگر سپرده
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گذاري در گواهي  سرمايه

  انداز قرض الحسنه پس
   گذاري در بانكهاي تجاري سپرده

  زمان
نرخ بازدهي قيمت گواهي 

  انداز الحسنه پسقرض 
گذاري  ناشي از سپرده ازدهينرخ ب

  يا كوتاه مدت يكساله
نرخهاي بازدهي در دو نوع  تفاوت

 D گذاري سرمايه

i	0i  1ماه   

112  2ماه  × (i − 4%) 1112 × i  112 ×	(i − 4%) − 1112 × i  

212  3ماه  × (i − 4%) 1012 × i  212 ×	(i − 4%) − 1012 × i  

312  4ماه  × (i − 4%) 912 × i  312 ×	(i − 4%) − 912 × i  

412  5ماه  × (i − 4%) 812 × i  412 ×	(i − 4%) − 812 × i  

512  6ماه  × (i − 4%) 712 × i  
512 ×	(i − 4%) − 712 × i  

612  7ماه  × (i − 4%) 612 × i  612 ×	(i − 4%) − 612 × i  

712  8ماه  × (i − 4%) 512 × i  712 ×	(i − 4%) − 512 × i  

812  9ماه  × (i − 4%) 412 × i  
812 ×	(i − 4%) − 412 × i  

912  10ماه  × (i − 4%) 312 × i  912 ×	(i − 4%) − 312 × i  

1012  11ماه  × (i − 4%) 212 × i  1012 ×	(i − 4%) − 212 × i  

1112  12ماه  × (i − 4%) 112 × i  
1112 ×	(i − 4%) − 112 × i  

i  13ماه  − 4% 0i − 4% 

  

iنرخ بهره وام در شبكه بانكي  براساس جدول فوق اگر = و نرخ بهره سپرده يكساله برابر  18%

i = iمدت (كمتر از يكسال) برابر  و نرخ بهره سپرده كوتاه 14% = براي ماههاي  Dباشد مقدار  8%

  متفاوت طبق جدول زير خواهد بود:
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گذاري در گواهي  سرمايه

  انداز قرض الحسنه پس
  گذاري در بانكهاي تجاري سپرده

 

  زمان
نرخ بازدهي قيمت گواهي 

انداز الحسنه پس قرض  
گذاري  نرخ بازدهي ناشي از سپرده
  يكساله يا كوتاه مدت

تفاوت نرخهاي بازدهي در 
 Dگذاري  دو نوع سرمايه

 %14.0- %14.0 %0.0 1ماه 

 %6.2- %7.3 %1.2 2ماه 

 %4.3- %6.7 %2.3 3ماه 

 %2.5- %6.0 %3.5 4ماه 

 %0.7- %5.3 %4.7 5ماه 

 %1.2 %4.7 %5.8 6ماه 

 %3.0 %4.0 %7.0 7 ماه

 %4.8 %3.3 %8.2 8ماه 

 %6.7 %2.7 %9.3 9ماه 

 %8.5 %2.0 %10.5 10ماه 

 %10.3 %1.3 %11.7 11ماه 

 %12.2 %0.7 %12.8 12ماه 

 %14.0 %0 %14 13ماه 

  

گذار سودآور  به بعد براي سرمايه 6از ماه  انداز گواهي قرض الحسنه پسخريد  Dبراساس مقادير مثبت 

با جدول هاي مختلف برابر  در ماه ميليون ريالي دهانداز  خواهد بود. لذا ارزش بازاري گواهي قرض الحسنه پس

  خواهد بود:زير 
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  زمان
نرخ بازدهي قيمت گواهي 

انداز قرض الحسنه پس  
قيمت گواهي قرض الحسنه 

  )(ريال انداز در بازار ثانويه پس

قيمت گواهي قرض تفاوت 
انداز در بازار  الحسنه پس

 ثانويه با قيمت اسمي (ريال)

 0 10,000,000 %0.0 1ماه 

 116,667 10,116,667 %1.2 2ماه 

 233,333 10,233,333 %2.3 3ماه 

 350,000 10,350,000 %3.5 4ماه 

 466,667 10,466,667 %4.7 5ماه 

 583,333 10,583,333 %5.8 6ماه 

 700,000 10,700,000 %7.0 7ماه 

 816,667 10,816,667 %8.2 8ماه 

 933,333 10,933,333 %9.3 9ماه 

 1,050,000 11,050,000 %10.5 10ماه 

 1,166,667 11,166,667 %11.7 11ماه 

 1,283,333 11,283,333 %12.8 12ماه 

 1,400,000 11,400,000 %14 13ماه 
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   است:
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  انداز  جريان وجوه گواهي قرض الحسنه پس
انداز  وجوه و ميزان منابع و مصارف بانك در اثر انتشار گواهي قرض الحسنه پسبراي بررسي جريان 

انداز ده ميليون ريالي با سررسيد اول  جدول زير براي عملكرد مالي انتشار ماهانه يك گواهي قرض الحسنه پس

بانك پس يكسال تنظيم شده است. اين جريان براي سه سال با همين فرض نشان داده است. فرض شده است كه 

نمايد و فاصله سررسيد دوم نيز  هاي قرض الحسنه يكساله به همين مقدار مي از سررسيد اول اقدام به اعطاي وام

انداز در بازار  باشد. همچنين فرض شده است كه هر گواهي قرض الحسنه پس يكسال پس از سررسيد اول مي

% از 25/0شده و كارمزد آن از طرفين به ميزان انداز ده بار معامله  ثانويه معامالت گواهي قرض الحسنه پس

  % از دو طرف) به منابع بانك اضافه خواهد شد. 5/0طرفين (

ها در نمودار زير  نيز نشان داده شده است. ستونورود و خروج وجوه و خالص منابع بانك در نمودار زير 

خالص منابع بانك روند افزايشي داشته دهند. ميزان  خالص منابع بانك در سه سال را به صورت ماهيانه نشان مي

دهند. اگر فروض بكار گرفته شده در مورد يكساله بودن  و خالص جريان وجوه مثبت بانك را نمايش مي

  سررسيد دوم را تغيير دهيم وضعيت جريان وجوه بانك بهتر نيز خواهد شد كه در اينجا حذف شده است.  
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خالص ي
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زير در ستونها

ه از انتشار گو

د. در اين حال

تواند آن داً مي

% به ع15 بهره

 يا حتي اقدام

نشان داده شده

16 19

منابع ورودي
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نمايد ذاري مي
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22 25
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5 28
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  انداز  جدول جريان وجوه گواهي قرض الحسنه پس

 ماه
 

انتشار 
گواهي 
ميليون 
 ريال

منابع 
گواهي

وام 
قرض 
الحسنه

كارمزد 
وام 

قرض 
الحسنه

كارمزد 
انباشته

كارمزد 
ه معامل
 ده

گواهي 

كارمزد 
معامالت 
 انباشته

منابع 
ورودي

مصارف 
خالص خروجي

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
110  10       0.50.5 10.5   10.5 
210  20       0.51.0 21.0   21.0 
310  30       0.51.5 31.5   31.5 
410  40       0.52.0 42.0   42.0 
510  50       0.52.5 52.5   52.5 
610  60       0.53.0 63.0   63.0 
710  70       0.53.5 73.5   73.5 
810  80       0.54.0 84.0   84.0 
910  90       0.54.5 94.5   94.5 

1010  100       0.55.0 105.0   105.0 
1110  110       0.55.5 115.5   115.5 
1210  120       0.56.0 126.0   126.0 
1310  130 -10  0.40.40.56.5 136.9 -10 126.9 
1410  140 -10  0.40.80.57.0 147.8 -20 127.8 
1510  150 -10  0.41.20.57.5 158.7 -30 128.7 
1610  160 -10  0.41.60.58.0 169.6 -40 129.6 
1710  170 -10  0.42.00.58.5 180.5 -50 130.5 
1810  180 -10  0.42.40.59.0 191.4 -60 131.4 
1910  190 -10  0.42.80.59.5 202.3 -70 132.3 
2010  200 -10  0.43.20.510.0 213.2 -80 133.2 
2110  210 -10  0.43.60.510.5 224.1 -90 134.1 
2210  220 -10  0.44.00.511.0 235.0 -100 135.0 
2310  230 -10  0.44.40.511.5 245.9 -110 135.9 
2410  240 -10  0.44.80.512.0 256.8 -120 136.8 
2510  250 -10  0.45.20.512.5 267.7 -130 137.7 
2610  260 -10  0.45.60.513.0 278.6 -140 138.6 
2710  270 -10  0.46.00.513.5 289.5 -150 139.5 
2810  280 -10  0.46.40.514.0 300.4 -160 140.4 
2910  290 -10  0.46.80.514.5 311.3 -170 141.3 
3010  300 -10  0.47.20.515.0 322.2 -180 142.2 
3110  310 -10  0.47.60.515.5 333.1 -190 143.1 
3210  320 -10  0.48.00.516.0 344.0 -200 144.0 
3310  330 -10  0.48.40.516.5 354.9 -210 144.9 
3410  340 -10  0.48.80.517.0 365.8 -220 145.8 
3510  350 -10  0.49.20.517.5 376.7 -230 146.7 
3610  360 -10  0.49.60.518.0 387.6 -240 147.6 
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  (استفاده مجدد منابع) انداز جدول جريان وجوه گواهي قرض الحسنه پس

 ماه
خريد اوراق 
 مشاركت

بازگشت اصل 
 اوراق مشاركت

سود اوراق 
 مشاركت

خالص 
 منابع

خريد مجدد 
 اوراق مشاركت

بازگشت اوراق 
 مشاركت

سود اوراق 
 مشاركت

1  12  13  14  15  16  17  18  
1-10.5            
2-21.0            
3-31.5            
4-42.0            
5-52.5            
6-63.0            
7-73.5            
8-84.0            
9-94.5            

10-105.0            
11-115.5            
12-126.0            
13-126.910.5 1.612.1-1.6    
14-127.821.0 3.224.2-3.2    
15-128.731.5 4.736.2-4.7    
16-129.642.0 6.348.3-6.3    
17-130.552.5 7.960.4-7.9    
18-131.463.0 9.572.5-9.5    
19-132.373.5 11.084.5-11.0    
20-133.284.0 12.696.6-12.6    
21-134.194.5 14.2108.7-14.2    
22-135.0105.0 15.8120.8-15.8    
23-135.9115.5 17.3132.8-17.3    
24-136.8126.0 18.9144.9-18.9    
25-137.7126.9 19.0145.9-19.01.6 0.2 
26-138.6127.8 19.2147.0-19.23.2 0.5 
27-139.5128.7 19.3148.0-19.34.7 0.7 
28-140.4129.6 19.4149.0-19.46.3 0.9 
29-141.3130.5 19.6150.1-19.67.9 1.2 
30-142.2131.4 19.7151.1-19.79.5 1.4 
31-143.1132.3 19.8152.1-19.811.0 1.7 
32-144.0133.2 20.0153.2-20.012.6 1.9 
33-144.9134.1 20.1154.2-20.114.2 2.1 
34-145.8135.0 20.3155.3-20.315.8 2.4 
35-146.7135.9 20.4156.3-20.417.3 2.6 
36-147.6136.8 20.5157.3-20.518.9 2.8 
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  و درآمد بانك انداز جدول جريان وجوه گواهي قرض الحسنه پس

خالصمصارف منابع ماه
درآمد 
 بانك

نسبت درآمد به يك گواهي 
 قرض الحسنه پس انداز

1  19  20  21  22  23  
1       0.55.0%
2       0.55.0%
3       0.55.0%
4       0.55.0%
5       0.55.0%
6       0.55.0%
7       0.55.0%
8       0.55.0%
9       0.55.0%

10       0.55.0%
11       0.55.0%
12       0.55.0%
13 12.1 -1.610.52.524.8%
14 24.2 -3.221.04.140.5%
15 36.2 -4.731.55.656.3%
16 48.3 -6.342.07.272.0%
17 60.4 -7.952.58.887.8%
18 72.5 -9.563.010.4103.5%
19 84.5 -11.073.511.9119.3%
20 96.6 -12.684.013.5135.0%
21 108.7 -14.294.515.1150.8%
22 120.8 -15.8105.016.7166.5%
23 132.8 -17.3115.518.2182.3%
24 144.9 -18.9126.019.8198.0%
25 147.7 -19.0128.720.2201.7%
26 150.6 -19.2131.420.5205.4%
27 153.4 -19.3134.120.9209.1%
28 156.3 -19.4136.821.3212.9%
29 159.1 -19.6139.621.7216.6%
30 162.0 -19.7142.322.0220.3%
31 164.8 -19.8145.022.4224.0%
32 167.7 -20.0147.722.8227.7%
33 170.5 -20.1150.423.1231.4%
34 173.4 -20.3153.123.5235.1%
35 176.2 -20.4155.823.9238.8%
36 179.1 -20.5158.524.3242.6%
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ص منابع و مص
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   انداز پس قرض الحسنهه گواهي اولي بازار
  

  باشد: از قرار ذيل مي پس انداز قرض الحسنه يگواه اوليهبازار  ينترنتيسامانه ا ياصل ياجزا

 پورتال اطالع رساني. 

 تيوعضو امن ثبت. 

 .پيشنهاد خريد گواهي 

  

  رسانيپورتال اطالع 

 ها. گواهي خصوص دري رسان اطالع -1

 .آنتمام بخشهاي  با كار نحوه وي نترنتيا سامانهي معرف خصوص دري رسان اطالع -2

  

  پس انداز ي قرض الحسنهگواهپورتال اوليه  به ورود و تيعضو مراحل

 .ه يا پورتال اينترنتيشعب به مراجعه -1

 .ينترنتيا درسامانه تيعضو درخواست فرم ليتكم -2

 .در شبكه شتاب حسابمعرفي  -3

 .هاي مربوطهفرم دييتا و ليتكم -4

 .هيبازارثانوي نترنتيا سامانه تيوعضو نام ثبت بخش بهي مشتر مراجعه -5
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 نكي بانترنتيا سامانه در پس انداز ي قرض الحسنهگواه ديخر مراحل

 .دگواهييخر بخش به ورود -1

 .دگواهييخر مقررات و طيشرا رشيپذ فرم دييتا و ليتكم -2

 .ها براساس نوع گواهي (شش ماهه و يكساله) / گواهيگواهي  انتخاب -3

 .دييتا -4

 هاي مشتري و جمع مبلغ خريدها و تأييد نهائي. نمايش كليه انتخاب -5

 نمايش صفحه خريد اينترنتي و راهنمائي مشتري جهت واريز وجه به شماره حساب مورد نظر. -6

 مربوطه.هاي  كنترل وجه واريزي با مجموع قيمت خريد و نمايش پيام -7

 برداشت مبلغ خريد از حساب خريدار و ثبت مالكيت گواهي به خريدار. -8

 ذخيره اطالعات خريد جديد در ليست خريدهاي مشتري. -9

  ) به مشتري جهت اطالعو يا ايميل SMSاطالع رساني (ارسال  -10
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  انداز  بازار ثانويه گواهي و حق وام قرض الحسنه پس
  

و حق وام قرض الحسنه مترتب بر  ثانويه گواهي قرض الحسنه پس اندازاجزاي اصلي سامانه اينترنتي بازار 

  باشد: گواهي از قرار ذيل مي

 يپورتال اطالع رسان. 

 تيوعضو امن ثبت. 

 يفروش گواه د/يشنهاد خريپ. 

 وام فروش حق د/يشنهاد خريپ. 

 .ثبت و استعالم 

  

  يپورتال اطالع رسان

 .آنها تيوضع نيوآخر وامها، حق  يگواه خصوص در يرسان اطالع -1

 .آن يتمام بخشها با كار نحوه و ينترنتيا سامانه يمعرف خصوص در يرسان اطالع -2

  

  پس انداز قرض الحسنه يگواه هيثانو بازار ينترنتيا سامانه به ورود و تيعضو مراحل

 .ينترنتيا پورتالا ي هشعب به مراجعه -1

 .ينترنتيا درسامانه تيعضو درخواست فرم ليتكم -2

 .)هردو/فروش/ديخر( ينترنتيا رسامانهد اتيعمل نوع نييتع -3

 .در شبكه شتاب حسابمعرفي  -4
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 .مربوطه يهافرم دييتا و ليتكم -5

 .هيبازارثانو ينترنتيا سامانه تيوعضو نام ثبت بخش به يمشتر مراجعه -6

  

 .بازار ثانويه ينترنتيا سامانه در پس انداز قرض الحسنه يگواه ديخر مراحل

 .يدگواهيخر بخش به ورود -1

 .يوكدكاربر نام نمودن وارد -2

 .يدگواهيخر مقررات و طيشرا رشيپذ فرم دييتا و ليتكم -3

 . ها يگواه فروش شنهاداتيپ تيوضع يبررس -4

 .ديخر سبد به آن نمودن اضافهو  يگواه انتخاب -5

 .ديجد متيق شنهاديپ ارائه -6

 .شنهاديپ ارسال و دييتا -7

  

 .يگواه فروش شنهاديپ مراحل

  .يگواه فروش بخش ورودبه -1

  .يوكدكاربر نام نمودن وارد -2

  .يگواه فروش مقررات و طيشرا رشيپذ فرم دييتا و ليتكم -3

  .آن ارسال و دييتا و ها يگواه فروش فرم ليتكم -4

  

  .ينترنتيا سامانه درقرض الحسنه پس انداز  يگواهفروش  د/يل خريتكم

، فروشنده يسو از شده نييتع مهلت از پس اي سامانه يروزكار انيدرپاشنهاد شده يمت پين قيباالتر -1
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  شود. يانتخاب م

 .يازكدكاربر استفاده با دارگواهييخر ييشناسا -2

ز آن پس از كسر كارمزد به يدار و وارياز خر كارمزد بعالوه شده معامله يگواه مبلغ كل برداشت -3

 .فروشنده

 سامانه. يبه روز رسان -4

   

 بازار ثانويه.ي نترنتيا سامانه در پس انداز ي قرض الحسنهگواهحق وام  ديخر مراحل

 .حق وام ديخر بخش به ورود -1

 .يوكدكاربر نام نمودن وارد -2

 .حق وام ديخر مقررات و طيشرا رشيپذ فرم دييتا و ليتكم -3

 . حق وام فروش شنهاداتيپ تيوضعي بررس -4

 .ديخر سبد به آن نمودن اضافهحق وام و  انتخاب -5

 .ديجد متيق شنهاديپ ارائه -6

 .شنهاديپ ارسال و دييتا -7

  

 حق وام فروش شنهاديپ مراحل

  حق وام فروش بخش ورودبه -1

  .يوكدكاربر نام نمودن وارد -2

  حق وام فروش ومقررات طيشرا رشيپذ فرم دييتا و ليتكم -3

  .آن ارسال و دييتا وحق وام  فروش فرم ليتكم -4
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  ي.نترنتيا سامانه درتكميل خريد/ فروش حق وام 

، فروشندهي سو از شده نييتع مهلت از پس اي سامانهي روزكار انيدرپاباالترين قيمت پيشنهاد شده  -1

  شود. انتخاب مي

 .يازكدكاربر استفاده باحق وام  داريخريي شناسا -2

 .از خريدار و فروشنده كارمزد برداشت -3

 به روز رساني سامانه. -4

  

 سامانه درقرض الحسنه پس انداز  يگواه تيمالك استعالم مراحل

  .استعالم بخش به ورود -1

  .گواهي اليسر شماره نمودن وارد -2

 .گواهي مالكي وكدكاربر نام نمودن وارد -3

  

توضيح: سيستم طراحي شده به امكان اخذ انواع گزارشات اطالعات مديريت در خصوص گواهي و حق وام 

  باشد. مجهز مي
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  مراحل ورود به بازار اوليه
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  مراحل ورود به پورتال بازار ثانويه
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  عمليات خريد در بازار اوليه

يهاوگ ديرخ شخب هب دورو

لاتروپ هب دورو

 ديرخ تاررقمو طيارش شريذپ مرف ديياتو ليمكت
يهاوگ

 عون و يداهنشيپ غلبم ساسا رباهيهاوگ باختنا
)هلاس كي اي ههام شش(يهاوگ

دييات

 و اهديرخ غلبم عمج و يرتشم ياهباختنا هيلك شيامن
يياهن هيديئات

 تهج يرتشم ييامنهار و يتنرتنيا ديرخ هحفص شيامن
رظن دروم باسح هرامش هب هجو زيراو

 يفاك يزيراو هجو
تسا

  ياه ديرخ تسيل ردديدج ديرخ تاعالطا هريخذ
يرتشم

 علطم تهج )Email اي وSMSلاسرا(يناسر عالطا
ديرخ هجيتن زا يرتشم ندومن

ناياپ

هلب

هطوبرم ماغيپ شيامن

 تيكلام تبث و راديرخ زا اه يهاوگ غلبم لك تشادرب
راديرخ هب يهاوگ

 باسح دب يرتشم
تسا هلب

 هب ليامت يرتشم ايآ
دراد يهاوگ لاقتنا ديدج يرتشم هب لاقتنا

هلب

 غلبم تخادرپزاب
 باسح هب يتخادرپ

يرتشم

  



 

160 

  خريد گواهي در بازار ثانويه

يهاوگ ديرخ شخب هب دورو

لاتروپ هب دورو

 ديرخ تاررقمو طيارش شريذپ مرف ديياتو ليمكت
يهاوگ

اه يهاوگ شورف تاداهنشيپ تيعضو يسررب

 عون و يداهنشيپ غلبم ساسا رباهيهاوگ باختنا
)هلاس كي اي ههام شش(يهاوگ

ديدج تميق داهنشيپ هئارا

دييات

 و اهديرخ غلبم عمج و يرتشم ياهباختنا هيلك شيامن
يياهن هيديئات

 تهج يرتشم ييامنهار و يتنرتنيا ديرخ هحفص شيامن
رظن دروم باسح هرامش هب هجو زيراو

 يفاك يزيراو هجو
تسا

  ياه ديرخ تسيل ردديدج ديرخ تاعالطا هريخذ
يرتشم

 علطم تهج )Email اي وSMSلاسرا(يناسر عالطا
ديرخ هجيتن زا يرتشم ندومن

ناياپ

هلب

هطوبرم ماغيپ شيامن

 باسح دب يرتشم
تسا هلب

 هب ليامت يرتشم ايآ
دراد يهاوگ لاقتنا هلبديدج يرتشم هب لاقتنا

 غلبم تخادرپزاب
 باسح هب يتخادرپ

يرتشم
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  فروش گواهي در بازار ثانويه
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  تكميل خريد/فروش گواهي يا حق وام
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  استعالم
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  افزار  ياده سازي نرمپ
ل يپس انداز به صورت جدول ذ قرض الحسنه يطرح گواه ياده سازيجهت پ يبيتعداد نفرات و زمان تقر

رو ين 3(در حال حاضر فقط  ه شده استيموجود در بانك ته يفن يها يروين جدول بر اساس نيشود.ايآورد م

). مستندات الزم يك نفر مسئول بانك اطالعاتيس و ينفر برنامه نو 2ن كار در بانك مشغول به كارند: يا يبرا

مختلف را در قالب  يبا طرح بتواند روابط حاكم بر قسمتها ييزور كه ضمن آشنايك آنالياز به ين ن طرح،يدر ا

  رسد: يبه نظر م يمه وقت ضروريان كند به شكل نيالزم ب ينمودارها 

  

 افزار در بانك جدول برآورد اوليه براي پياده سازي نرم

 توضيحات  زمان عملكردرديف

  ماه 2 يال 1  يطراح 1

  ماه 7 يال 5   يبرنامه نويس  2

  ماه 1  يت بانك اطالعاتيريمد  3

  روز 15  ستيگراف  4

  ماه 7ش از يب  مجموع

  

درنظر گرفته شود زمان در نظر گرفته شده ن پروژه يا يبرا يشتريمتخصص ب يروياست چنانچه ن يهيبد

  ابد.ي يكاهش م
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 ازيزات مورد نيجدول سرورها و تجه

 توضيحاتتعداد عنوانرديف

 شود يت بانك استفاده مياز سرور وب سا 1پس انداز قرض الحسنه يت گواهيسرور سا 1

شود يموجود استفاده م يازسرور بانك اطالعات  1  يسرور بانك اطالعات  2

   2  مجموع
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  پس انداز  الحسنه قرض يطرح گواه يدستورالعمل حسابدار
  

  افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ويژه معادل مبلغ دريافتي از مشتري  -1مرحله 

 xx     يا حساب مشتريبد: صندوق/ حساب بانك در شتاب 
  xx    ژه مصرف نشدهيالحسنه وبس: حساب سپرده قرض          

  

بانـك در   يجاد شده برايزان برآورد حداكثر تعهد ايتعهد بانك در قبال اخذ سپرده فوق به م ييشناسا -2مرحله 

  قبال اخذ سپرده 

 xx  پس انداز  قرض الحسنه ي) تعهدات بابت گواه5019ر گروه يبد: (ز

 xx    پس انداز قرض الحسنه ي) طرف تعهدات بابت گواه6018 ر گروهيز(بس:   

سـت  يبايد، مـ يد نمايپس انداز را تمد قرض الحسنه ياز مربوط به گواهيكه دارنده حساب، امت يدر صورت توجه:

  جاد شده ثبت گردد.يزان حداكثر مبلغ تعهد ايفوق مجدداً به م يثبت تعهد

  

 يگـر يپـس انـداز خـود را بـه شـخص د      قـرض الحسـنه   ياز گـواه يـ ل باشد حق امتيما يچنانچه مشتر -3مرحله 

  گردد.يها ثبت من شده در حسابييبفروشد، كارمزد مربوطه طبق تعرفه تع

 xx    %)  25/0( معادل  انداز پسالحسنه قرضگواهي  فروشندهبد: 

 xx    %) 25/0( معادل انداز  پسالحسنه قرضخريدار گواهي بد:  

  xx            يافتيبس:كارمزد در     
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د، مطابق بـا  يافت نمايالت درياستفاده نموده و تسه يافتياز دريامتبخواهد از حق  يكه مشتر يدر مواقع -4مرحله 

  شود.يها منعكس مدر حساب ليثبت ذ

 xx     پس انداز قرض الحسنه يبد: طرف تعهدات بابت گواه  

   xx    پس انداز  قرض الحسنه يبس:تعهدات بابت گواه     

 xx             يالت پرداختيبد:  تسه           

 xx              %4بس:كارمزد      

  xx        سپرده پس انداز اشخاص بس:     

در اين حالت  .داياقدام نمآن به قيمت اسمي د نسبت به نقد كردن ياز سررس تواند قبل مي يدارنده گواه -

 . نخواهد بودمترتب وام بر گواهي حق 

بـرآن از زمـان   د، حـق مترتـب   ايـ نسبت به نقد كردن آن اقدام نماول د ياگر بعد از سررس يدارنده گواه -

 يگـواه در صـورت نقـد نكـردن     شـتر، ياز حق ب يبهره مند يد تا پنج سال قابل استفاده است. برايسررس

انـداز   ، گواهي قبلي ابطال و حق وام آن محفـوظ و گـواهي قـرض الحسـنه پـس     پس انداز قرض الحسنه

 گردد. ميد صادر يجد

  

شعب  يستم برايت كنترل وجوه در سيكه قابل ين به نحويستم نگير خط در سيثبت و گزارش تعهدات ز

ن مسئله از سيستم نگين گرفته ير پس از بررسي اير زي. تصاودر سيستم نگين وجود دارد داشته باشد وجود

 اند: شده
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  :الت وجوه اداره شدهيپرداخت تسه

 
  

  افت قسط وجوه اداره شده:يدر
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  له بانك:يبوس يالت پرداختي% از تسه50و پرداخت  يالت مشاركتيتسه

 
 

 

  له شخص:يبوس يالت پرداختي% از تسه50و پرداخت  يالت مشاركتيتسه
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  % از سهم بانك:50افت يو در يالت مشاركتيتسه

 
 

  

  % از سهم شخص:50افت يو در يالت مشاركتيتسه
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  دفتر كل: يف سرفصلهايتعر
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  ر در ساختار دفتر كل:ييتغ
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  ضمائم
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  انداز الحسنه پس گواهي قرضپيشنهادي  نامه آئين

نامه گواهي قرض الحسنه پس انداز،  ورقه ديجيتالي بهاداري است كه در راستاي توسـعه ابزارهـاي    طبق اين آئين

تواند معادل مبلغ خريد گـواهي، پـس    مي   گردد، كه بر اساس آن، بانك مالي و خدمات نوين بانكي، تعريف مي

  ن بهره اعطا نمايند. از سررسيد به همان ميزان و همان مدت به دارنده گواهي، وام بدو

تواند در قالب پس انداز قرض الحسنه (يا قرض الحسنه ويژه)، منابع مالي خـود را نـزد    گذار مي سپرده .1 ماده

  انداز دريافت نمايد.  گذاري نموده و در ازاي آن گواهي قرض الحسنه پس بانك سپرده

تواند گواهي خود را در هر زمان و به قيمت اسمي به بانـك   انداز مي الحسنه پس دارنده گواهي قرض .2 ماده

 واگذار نمايد و بانك ملزم به بازپرداخت فوري سپرده دارنده گواهي خواهد بود. 

تواند پس از سررسيد گواهي، به همان مـدت و مبلـغ سـپرده بـه دارنـده گـواهي وام قـرض         بانك مي .3 ماده

ن بهره اعطاء نمايد بطوريكه حاصلضرب مدت و مبلغ سپرده برابر با حاصلضـرب مـدت و   الحسنه بدو

 مبلغ تسهيالت قرض الحسنه اعطايي باشد. 

انداز آخرين دارنده گواهي با مراجعه به بانك، سـپرده خـود را    الحسنه پس در سررسيد گواهي قرض .4 ماده

مقررات جاري، به دارنده گـواهي، وام   تواند بر اساس قوانين و دريافت و پس از اين تاريخ، بانك مي

 الحسنه بدون بهره اعطا نمايد.  قرض

نامه فصل سوم قـانون   اخذ وام منوط به احراز شرايط كلي اعطاي تسهيالت و مقررات مربوط در آيين .5 ماده

بانك موظـف اسـت تـا در    باشد.  عمليات بانكي بدون ربا و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه مي
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الحسـنه   ، مقررات مربوط به تسـهيالت قـرض   انداز الحسنه پس قرضت به دارنده گواهي اعطاء تسهيال

 را رعايت نمايد.

انـداز را در شـبكه اينترنتـي     الحسـنه پـس   تواند بازار ثانويه امتياز وام مترتب بر گواهي قـرض  بانك مي .6 ماده

  خود تشكيل دهد.

انـداز قابـل خريـد و فـروش در بـازار ثانويـه معـامالت         الحسنه پـس  امتياز وام مترتب بر گواهي قرض .7 ماده

تواند از محل خريد و فروش گواهي از طـرفين (خريـدار    الحسنه بانك بوده و بانك مي گواهي قرض

 و فروشنده) كارمزد دريافت و بطور آنالين از حساب طرفين كسر نمايد. 

امتيـاز دريافـت وام تعلـق گرفتـه و      گواهي،انداز، به دارنده  الحسنه پس قرضپس از سررسيد گواهي  .8 ماده

ــازار ثانويــه معــامالت    گــواهي دارنــده ايــن امتيــاز مجــاز اســت تــا امتيــاز دريافــت وام خــود را در ب

 انداز بانك به قيمت توافقي به متقاضيان واگذار نمايد.  الحسنه پس قرض

الحسنه را همـراه   تواند تا سررسيد، امتياز استفاده از وام قرض انداز مي الحسنه پس دارنده گواهي قرض .9 ماده

گواهي خود، از طريق بازار ثانويه معامالت گواهي در سايت بانـك بـه قيمـت تـوافقي بـه متقاضـيان       

 واگذار نمايد.

 باشد. انداز واجد امتياز دريافت وام در سررسيد گواهي مي الحسنه پس آخرين دارنده گواهي قرض .10 ماده

انداز صادره توسط بانك و امتياز دريافت وام از طريـق   الحسنه پس و انتقاالت گواهي قرضكليه نقل  .11 ماده

وب سايت بانك صورت گرفته و بانك موظف است تا كليه عمليات نقـل و انتقـال گـواهي و امتيـاز     

 هاي صادره خود را ثبت و در هر زماني امكان رهگيري عمليات را داشته باشد. وام

 


