مفاهیم بانکی
توجه :مطالب و تعاریف این قسمت صرف ًا جهت آشنایی مراجعه نننهاناب ها میهااسا ا ا هی ای هااری ا ه می و
توضسحات مرتبط در قایوب عملسات ای ی اوب ر ا و آیسن یام اای اجرایی آب ارای شاه و این معنی یمی اشا ن ایک
مشترک ایراب و ویزوئ از ام اب ارای تمامی این عناوین

متقاضساب رخوردار ا ت ،زیهرا ایهک مشهترک در چهارچو

ضوا ط حانا و ر مبنای مااست فعالست مر وط ،صرفاً خاماتی را عرض مییمایا ن در ایر قسهمتهای هایت ه
مشخص و

اختصار

میتوایسا حضوراً

آیها اشاره نردیاه ا ت (جهت نسب ا

مح شعب ایک مراجع و ا

هور

عات سشتر در زمسن ایواع خهامات قا ه ارایه ایهک،

عات و توضسحات ت مسلی را دریافت یماینا).

مقدمه:
دلسه ارتبهاط یزدی هی

امروزه پول و ای ااری از جمل مهمترین موضوعات اقتصادی در دیسا ا ت .پول و ای ااری

ن ا تغسسرات حجا پول ،تورم ،س اری و تحوالت اقتصادی دارد ،دارای اامست ا ت .ار روز مو سهات پهولی و مقهررات
جایای

منظور پا خگویی

مسای و مش

ت پایا میآیا.

تعریف پول
در تعریف ا تاایی ،پول و سل  ،قطع یا شیء ا ت ن ایساباا رای تبادل خوا ت اا ،خامات ،ناالاا و یسازاای خهود
مورد ا تیاده قرار میدانا .در تعریف دیگر ،پول عبارت ا ت از آب چسزی ن در داد و تا و مبادل مهورد قبهول عمهوم
ایتقال ا ت) ،ایر ایهواع

افراد جامع اشا  .معموالً جز ا ناس و مس وک و پردهاای دیااری( ن صورت چک قا
دارائیاا را یمیتواب پول یامسا.
در تبای پول

دارائیاای دیگر ا دو یوع دارائی مواج میشویا:

 )۱دارائی اایی ن

آ ایی قا

یقا شاب استنا و

هولت و رعت میتواب آیها را

پول یقا تبای یمود .یقها

شویاهترین دارائیاا عبارتنا از  :پردهاای غسر دیااری یا اماب شب پول.
 )۲دارائیاایی ن

هولت قا

تبای

پول یقا یسستنا؛ رای یموی  :زمسن و اختماب.

وظایف سنتی پول
معموالً

وظسی

نتی رای پول ذنر شاه ن عبارتنا از:

 )۱و سل مبادل ،
 )۲واحا شمارش یا نجش
 )۳ذخسره ارزش یا ثروت.

انواع پول
 )۱پول یقا؛ شام ا ناس و مس وک.
 )۲پول ای ی؛ شام وجوه و اعتبارات ای ی در ایکاای تجاری.
 )۳پول ال ترویسک؛ شام نارتاای اعتباری.
شبه پول :شب پول یزدیک ترین جایشسن رای پول ا ت .ی ی از مهمترین خصوصسات شب پول ،ضها تهورمی هودب
آب در نوتاهمات ا ت چرا ن داریاناب این دارائی الاق
چك :چک یوشت ای ا ت ن
یا

رای ماتی از ازین و خرج نردب آب ،منصرف شاهایا.

موجب اب صادر ننناه وجوای را ن یزد محال علس ا ت یا عضا و یا ن مسترد و

دیگری وانذار می یمایا .
سفته :یت

نای ا ت ن

حام یا شخص معسن یا

موجب اب امضا ننناه تعها مس نا مبلغی را در موعا معسن یا عنا المطالب در وجه

حوال نرد اب شخص نار ازی یمایا.

برات :رات یوشت ای ا ت ن

لب ار یا نشناه رات

دیگری د تور می داا مبلغ معسنی را در ر ر هسا معهسن

یههها ههه روئهههت در وجههه شهههخص معهههسن یههها ههه حوالههه نهههرد او در محههه تعسهههسن شهههاه بهههردازد
تفاوت بين سفته و برات :در رات معموال

ییر دخالت دارد در حالی ن در یت دو ییهر دخالهت مهی ننها -هرای

رات وجود مح الزم ا ت یعنی رات نش ایا از رات نسر لب ار وده ویا اعتبار یزد وی داشت اشا در صورتی ن در
یت وجود مح ضرورت یاارد – رات را ایا
شاه ا ت

عبارت دیگر یت

قبولی رات نسر ر ایسا در صورتی ن

یت خود از هرف متعهها قبهو

محض صاور دین متعها ا ت در صورتی ن رات س از قبولی رات نسر اای تلقی

می نردد – در رات قسا ا ا محال ل الزامی ا ت ولی یت را می تواب اوب ذنر محال ل در وج حام صادر نرد.
عمليات بانكی :عبارت ا ت از قبول پرده ،اعطای تسهس ت ای ی ،معام ت رات و یت  ،معام ت ارزی ،عملسات
مر وط

اوراق و ا ناد هادار ،یق و ایتقال وجوه در داخ نشور و یظایر آب ،بق قایوب.

واحد بانكی :عبارت ا ت از شعب  ،یماینانی و اج .

سيسـتم بانكی:

مجهموعه ی ایک اهای تجاری ،تخصصهی و ایهک مرنهزی جمههوری ا ه می ایهراب ا ه ق

میشود.
بانكهـاي تخصصـی :ایکاهایی استنا ن فقط

زمسن اای خاصی از فعالست اقتصادی میپردازیا و اعتباراهای

خود را در جهت خاصی ااایت مینننا .ایکاای صنعت و معاب ،مس ن ،نشاورزی و تو ع ی صادرات ایراب از جمله
ایک تخصصی می اشنا.
بانكهاي تجاري :ایکاایی استنا ن فعالست اعتباری آیها

بخش دولتی:

خش اقتصادی خاص محاود یمیشود.

دولت ،شرنتاا ،مؤ سات دولتی و شهرداریاا ا

بخش غيردولتی :شام

خش خصوصی ،یهاداای ایق

ا

ق میشود.

می و عضی از شرنتاای تحت پوشش وزارتخایه اها

ا ت.
تسهـيالت اعطایی بـه بخش دولتـی :تسهس تی ا ت ن
دولتی و شهرداریاا قرار میداا .این تسهس ت میتوایا

سستا ای ی در اختسار دولت ،شهرنتاها ،مؤ سهات

صورت خریا اوراق هادار دولتی (ا ناد خزای و اوراق قرضه )

یا اعتبارات مستقسا اشا.
تسهيالت اعطایی به بخش غيـردولتی :تسهس تی ا ت ن ایکاها از ریهق قرارداداهای مختلهف ا ه می ،ه
موجب قایوب عملسات ای ی اوب ر ا و آیسنیام اای مصو  ،از ا تاای ال

خش غسردولتی اعطا مینننا .این

قرارداداا عبارتنا از :مشارنت حقوقی ،مشارنت مایی ،فروش اقسا ی ،رمای نذاری مستقسا ،مضار  ،مزارع  ،مسهاقات،
جعاله  ،معام ت هلف ،اجهاره

شرط تملسک ،قرضالحسن و خریا دین.

سپردههاي بخش غير دولتی :پردهاایی ا ت ن

و سل ی اشخاص حقسقی و حقوقی خصوصی ،بق ضوا طی

ایکاا پرده میشود.
سپرده ها و وجوه بخش دولتی :مجموع پردهاایی ا ت ن وزارتخای اها ،مؤ سهات و شهرنتاهای دولتهی ،یهزد
سستا ای ی یگ میداریا.
وجوه ادارهشده :وجوای ا ت ن

بق قرارداد یا قایوب ،رای مصارف مشخصی در اختسار ایهک نهذارده مهیشهود.

ایک

یسا ت وانذار ننناه و یا اوب یظارت وی ،این وجوه را

مصارف تعسسن شاه میر ایا.

سپردههاي قانونی :درصا معسنی از پردهاای دیااری و غسردیااری مردم یزد ایکاا ا ت ن ایا مطها ق قهایوب،
در ایک مرنزی جمهوری ا

می ایراب یگهااری شود.

سپردههاي دیداري:
از رف او ،وج

پردهاایی ا

ق میشود ن ایک در را ر داریاهی آب متعها ا ت

پرده را ه مسزایهی نه در چهک قسها شهاه ا هت ،پهردازد .ه

محض رویت چهک

هپردهاهای دیهااری ،هپردهاهای

قرضالحسن ی جاری یسز نیت میشود.
سپردههاي غيردیداري :خشی از یقاینگی ا ت ن از درج یقاشویانی نمتری یسبت

پول رخهوردار ا هت و

شام مجموع وجوه در حسا اای قرضالحسن پسایهااز و رمهای نهذاری مهاتدار مهی اشا.
بدهی بخش دولتی :عبارت ا ت از مجموع مایاهی تسهس ت و اعتباری ن وزارتخای اا یا شرنتاای دولتی ،بهق
مجوزاای قایویی خاص ،از سستا ای ی دریافت داشت ایا.
بدهی بخش غيردولتی :عبارت از مجموع مایهاهی تسههس ت و اعتبهاراتی ا هت نه تو هط ایهکاها ،ه خهش
غسردولتی اعطا میشود.

بورس اوراق بهادار:
مح ارتباط ای ااراب ،ازرنایاب و وا ط اای اوراق هادار،

منظور مبادل اوراق هادار رای تأمسن منا ع مالی مهورد

یساز نگاهاای تولسای می اشا.
شركتهاي تعاونی اعتبار :شرنتاایی استنا ن تأمسن یسازاای مالی اعضهای تحهت پوشهش ،در قالهب پرداخهت
ایواع وام را ر عهاه داریا و شام شرنتاای تعاویی اعتبار نارمنای ،نارنری و اعتبار آزاد ( ایر) می اشنا.

الف) شیوه های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا در ایران
در بانکداری بدون ربا در ایران ،تجهیز منابع از سه طریق زیر صورت میگیرد:
 .1سپرده جاری
 .2پس انداز

 .3سرمایه گذاری
 .1سپرده جاری در بانکداری بدون ربا
حساب جاری در بانکداری بدون ربای ایران ماهیت قرض داشته و به موجودی این گونه
حسابها هیچ سودی تعلق نمیگیرد .اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب وجوه مازاد بر
نیاز خود را در بانك سپردهگذاری میكنند ،سپس از طریق دسته چکی كه از بانك دریافت میكنند
از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی كه مایل باشند ،طبق مقرّرات بانك استفاده
میكنند.
 .2ماهیت فقهی سپرده پس انداز در بانکداری بدون ربا
ماهیت فقهی سپرده پسانداز ،قرض بدون بهره دارد و بانك هیچ تعهدی به پرداخت سود ندارد.
این حساب به مردم امکان میدهد كه وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی كه باشد به بانك
بسپارند و هر موقع كه احتیاج داشتند از بانك دریافت كنند .عالوه بر آن ،صاحبان این حسابها در
امر قرضالحسنة اعطایی از طرف بانك مشاركت كرده ،از اجر و ثواب اخروی آن بهرهمند
میگردند .بانكها برای تشویق مردم به پسانداز ،پارهای اولویتها ،امتیازات و جوایز برای
صاحبان این حسابها در نظر میگیرند .اگر به برخی از سپردهگذاران به صورت قرعهكشی
جوایزی تعلق میگیرد ،بدون شرط است؛ بنابراین از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت.
 .3ماهیت سپرده سرمایه گذاری در بانکداری بدون ربا
در سپردههای سرمایهگذاری مدّتدار ،بانكها پس از كسر سپردة قانونی و نقدینگی ،باقیمانده
وجوه آن حسابها را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت ،مضاربه ،اجاره به شرط
تملیك ،معامالت اقساطی ،مزارعه ،مساقات ،سرمایهگذاری مستقیم ،معامالت سلف و جعاله به كار
میگیرند .بانكها بازپرداخت اصل سپردة سرمایهگذاری مدتدار را تعهد مینمایند و منافع حاصل
از عملیات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانك ،پس از
كسر هزینهها و حقالوكاله ،بین صاحبان سپردهها تقسیم میكنند.

ب) شیوه های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران
بخشی از فصل سوم «قانون عملیات بانکی بدون ربا» موضوع تخصیص منابع توسط بانكها مطرح گردیده
كه برجستهترین مشخصه خاص آن در مقایسه با بانکداری سنتی اجتناب از ربا بوده است.

به موجب قانون مذكور ،عمده نیازهای مالی متقاضیان واجد شرایط از طریق معامالت و قراردادهای مجاز
شرعی ذیلالذكر تأمین میگردد:
 .1قرضالحسنه:
قرضالحسنه اعطایی ،عقدی است كه به موجب آن بانكها میتوانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معیّنی را
طبقضوابط مقرر به افراد یا شركتها به قرض واگذار كنند و گیرنده متعهّد میشود معادل مبلغ دریافتی را باز
پرداخت كند.
بانكها به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات ,تأمین كافی از مشتری میگیرند و حق دارند از بابت
اعطای قرضالحسنه درصد مقرری كارمزد دریافت كنند.
 .2مضاربه:
در این قرارداد بانك به عنوانمضارب ،تأمین كننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد
به عنوان عامل عهدهدار انجام كلیّه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه میباشد .سود حاصل از انجام معامله
مورد نظر بین بانك و عامل در پایان كار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم براساس توافق اوّلیه خواهد بود.
اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود مضاربه میتواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد امّا در بانكها
مطابقآییننامه اجرایی ،حداكثر مدّتی كه سرمایه مضاربه میتواند در اختیار عامل قرار گیرد یك سال از تاریخ
انعقاد مضاربه میباشد و عملیات عامل طی این مدّت باید چنان صورت گیرد كه حداكثر در سررسید قرارداد،
كلیه وجوه حاصل از فروش ،در حسابی كه نزد بانك قرار دارد واریز شده باشد .یعنی بانك با آوردن این شرط
قرارداد را برای مدّت مشخصی منعقد میكند.
مطابق قانون ،بانك با بررسی اطالعات مذكور و تعیین میزان كل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم
سود طرفین (با رعایت ضوابطی كه در این امر برای بانكها معیّن شده است) در صورت وجود توجیه كافی ،با
آوردن شرایطی یا بدون شرط ،باتقاضای متقاضی واجد شرایط موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می كند.
 .3مشاركت مدنی:
مشاركت مدنی توسّط بانك عبارت است از« :درآمیختن سهمالشركه نقدی و یا غیرنقدی شریك با
سهمالشركهنقدی و یا غیرنقدی بانك یا تعاونی به نحو مشاع برای انجام كاری معیّن در زمینه فعالیتهای

تولیدی ،بازرگانی و خدماتی به مدّت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد» .مشاركت مدنی بانکداری همان
عقد الشركه است كه در فقه به شركه العنان نیز معروف است.
اشخاص (حقیقی یا حقوقی) كه بخواهند برای تأسیس یا توسعه فعالیتهای تولیدی ،بازرگانی و یا
خدماتیخود و یا ادامه اینگونه فعالیتها با بانك مشاركت مدنی كنند همانند متقاضی مضاربه بایستی عالوه بر
اطالعات هویتی اطالعاتی چون موضوع مشاركت ،میزان سرمایه مورد نیاز ،سهم سرمایه پیشنهادی متقاضی از
بابت خود (كه نباید از  ۲2درصد كمتر باشد) ،حداكثر مدّت مشاركت ،پیشبینی خرید ،هزینه فروش ،سهم سود
پیشنهادی متقاضی ،وثیقهای كه برای ضمانت حسن اجرای كار به بانك میسپارد ،را به بانك پیشنهاد و
درخواست نماید.
بانك با بررسی اطالعات مذكور و تعیین میزان كل سرمایه مورد نیاز مشاركت مدنی ،سهم بانك و شریك،
نسبت سود شریك و بانك( ،با رعایت كلیه ضوابطی كه در این امر برای بانكها مقرر شده است) ،و در صورت
وجود توجیه كافی از نظر فنی و مالی و با آوردن شرایطی یا بدون شرط ،با درخواست متقاضی واجد شرایط
موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد با وی می كند.
 .4مشاركت حقوقی:
مشاركت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شركتهای سهامی جدید یا خرید قسمتی از
سهام شركتهای سهامی توسط بانك .طبق قانون ،بانكها از طریق مشاركت حقوقی ،كمبود سرمایه شركتهای
سهامی تولیدی (صنعتی ،معدنی ،كشاورزی ،ساختمانی) و شركتهای سهامی و بازرگانی و خدماتی را تأمین
میكنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شركت سهیم میشوند.
 .5فروش اقساطی:
بانكها میتوانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی ،كاالهای زیر را
تهیه و از طریق فروش اقساطی (بیع نسیه اقساطی) در اختیار متقاضیان قرار دهند:
الف .مواد اوليه و لوازم یدكي.
ب .اموال منقول نظير وسایل ،ماشين آالت و تأسيسات.
ج .مسكن.

بانك با بررسی تقاضا ،كاالی مورد نظر را به صورت نقد خریداری كرده بااحتساب سود بانك متناسب با
مدّت بازپرداخت به صورت بیع نسیه اقساطی به مشتری میفروشد.
 .6معامالت سلف:
منظور از معامله سلف ،پیش خرید نقدی محصوالت تولیدی (صنعتی ،كشاورزی ،معدنی)به قیمت معیّن
است .زمانی كه تولیدكنندهای در جریان تولید كاال یا فرآورده ،دچار كمبود سرمایه در گردش میشود میتواند
از طریق پیشفروش قسمتی از تولید خود به بانك نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید.
متقاضی معامله سلف با بانك عالوه بر اطالعات شخصی بایستی اطالعاتی مانند مشخصات بنگاه تولیدی،
میزان تولید و فروش ،نوع و اوصاف كاالی مورد معامله ،قیمت كاال هنگام انعقاد قرارداد ،قیمت پیشبینی در
زمانی كه محصول به دست میآید ،زمان و مکان تحویل كاال و نوع وثیقهای كه به بانك میسپارد ،را به بانك
ارایه كند و بانك بعد از بررسی ,موافقت خود را اعالم میكند .قیمت معامله سلف با انعقاد قرارداد به صورت
یك جا و نقد به متقاضی واجد شرایط پرداخت میشود.
 .7اجاره به شرط تملیك:
روش اجاره به شرط تملیك مبتنی بر عقد اجارهای است كه در آن شرط میشود مستأجر در پایان مدّت
اجاره درصورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد ,مالك عین مستأجره (مال موضوع اجاره) گردد.
 .8مزارعه:
مزارعه یکی از عقودی است كه به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدّت معیّن به طرف دیگر
واگذارمیكند تا در آن زراعت كرده و محصول را به نسبتی كه توافق میكنند بین خود تقسیم كنند؛ طرف اول را
مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل مینامند.
مزارعه را میتوان یکی از روشهای تأمین نیازهای مالی در بخش كشاورزی دانست .بانكها در قرارداد
مزارعه نقش مزارع را خواهند داشت ،بنابراین زمانی میتوانند اقدام به مزارعه كنند كه بخواهند زمین یا سایر
عوامل تولید یا تلفیقیاز آن دو را در اختیار زارع قرار دهند .قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم
بانك خاتمه مییابد ولی در مواردی بسته به نوع محصول ممکناست بانك مایل باشد سهم محصول خود را
توسط عامل به فروش برساند .در این حالت موضوع شرط ضمن عقد درقرارداد ذكر خواهد شد.

 .9مساقات:
مساقات یکی دیگر از عقود اسالمی است كه براساس آن ،معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن با عامل
در مقابلحصّه مشاع معیّن از ثمره واقع میشود .در این قرارداد بانكها نقش صاحب باغ را خواهند داشت.
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جعاله:
به موجب عقد جعاله ،جاعل (كارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل

(اجرت) معلوم میگردد .طرفی كه عمل یا كار را انجام میدهد عامل (پیمانكار) نامیده میشود.
از طریق استفاده از عقد جعاله در بهكارگیری تسهیالت بانکی ،برای بانكها امکان گسترش و توسعه در
امور مربوط بهتولیدات صنعتی و كشاورزی ،بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا درصورت
اقتضا ،به عنوان جاعل فراهم میگردد .در مواردی كه بانك ،عامل جعاله است در قرارداد مربوط ،اختیار
واگذاری قسمتی از كار به غیر را تحت عنوان جعاله ثانوی برای بانك لحاظ مینماید.
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خرید دین:
عقد خرید دین نیز از جمله عقودی است كه هرچند تاكنون دارای دستورالعمل اجرایی بوده ،ولیکن به

شکل یك عقد مستقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح نبوده است .با اجرای ضوابط جدید این عقد در
شبکه بانکی كشور ،مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی ،خدماتی و بازرگانی مرتفع خواهد شد.
بر اساس عقد خرید دین ،بانك یا موسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث ،میتواند دین مدتدار بدهکار را
به كمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری نموده و بدین ترتیب موجبات رفع مشکالت
نقدینگی این واحدها را فراهم نماید.
خرید دین قراردادی است كه به موجب آن شخص ثالثی ،دین مدت دار بدهکار را به كمتر از مبلغ اسمی
آن به صورت نقدی از داین خریداری می كند.
تبصره :مبلغ اسمی رقمی است كه در متن اسناد و اوراق تجاری ذكر گردیده و حاكی از میزان دین
میباشد.
بانك ها می توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت تمامی بخش های اقتصادی ،دیون موضوع اسناد و
اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند.
اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطالق می گردد كه مفاد آن حاكی از طلب
حقیقی متقاضی باشد.

بانك ها موظفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ،از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن
در سررسید ،اطمینان حاصل نمایند.
مطابق ضوابط مقرر ،بانكها باید نسبت به حقیقی بودن بدهی و معتبر بودن بدهکار اطمینان پیدا كنند.
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سرمایهگذاری مستقیم:
بانكها میتوانند در طرحهای تولیدی و عمرانی كه جنبه تجملی و غیرضروری ندارد به طور مستقیم به

سرمایهگذاری مبادرت نمایند .سرمایهگذاری مستقیم عبارت است از تأمین تمام سرمایه الزم جهت اجرای
طرحهای تولیدی (صنعتی ،معدنی ،كشاورزی و ساختمانی) ،بازرگانی وخدماتی كه به صورت شركتهای
سهامی تشکیل میشوند و توسط یك یا چند بانك (بدون مشاركت اشخاصحقیقی یا حقوقی دیگر) انجام
میگیرد.

