بررسی ابعاد فقهی سپردهپذیری
سرمایهگذاری مدتدار بانکی

وهاب قلیچ

مقاله سیاستی MBRI-PP-96006

آبان ۱۳۹۶

پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
تهران :ميدان آرژانتين ،ابتداي بزرگراه آفريقا ،پالك 10
كدپستي 1514947111 :صندوق پستي15875-7949 :
www.mbri.ac.ir



ديدگاه و نظرات ارائه شده در اين مقاله متعلق به نويسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولي و بانکي را منعکس نميكند.



كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به پژوهشکده پولي و بانکي ميباشد ،ليکن استفاده از نتايج اين مقاله با ذكر منبع بالمانع است.

فهرست مطالب

 -۱مقدمه 3 .....................................................................................................................................................
 -۲سپرده سرمایهگذاری مدتدار 4 ......................................................................................................................
 -3روشهای تجهیز منابع در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار 5 ..............................................................................
 -۱-3عقد ودیعه 5 ............................................................................................................................................
 -۱-۱-3تعریف عقد ودیعه6.............................................................................................................................................
 -۲-۱-3احکام عقد ودیعه 6............................................................................................................................................
 -3-۱-3آسیبشناسی استفاده از عقد ودیعه در سپردهگذاری بانکی 8...............................................................................
 ۲-3عقد وکالت 8 .............................................................................................................................................
 -۱-۲-3تعریف عقد وکالت 9............................................................................................................................................
 -۲-۲-3احکام عقد وکالت۱0 ..........................................................................................................................................
 -3-۲-3آسیبشناسی استفاده از عقد وکالت در سپردهگذاری بانکی ۱۲ ...........................................................................
 -4-۲-3راهکارهای پیشنهادی جهت تخفیف چالشها۱8 .................................................................................................
 -4جمعبندی و نتیجهگیری۲۲.............................................................................................................................
 -5منابع و مآخذ ۲3...........................................................................................................................................

1

بررسی ابعاد فقهی سپردهپذیری سرمایهگذاری مدتدار بانکی
وهاب قليچ

چکیده
جاي ترديد نيست كه ابعاد مختلف نظام بانکي كشور نيازمند آسيبشناسي و اصالح مقرراتي ،اجرايي و
نظارتي است .يکي از بخش هاي مهم نظام بانکي كشور بخش تجهيز منابع است كه بر اساس ماده  3قانون
عمليات بانکي بدون ربا ،بانکها مجاز هستند تا در قالب سپرده قرضالحسنه (جاري و پس انداز) و
سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار به تجهيز منابع اقدام نمايند.
با عنايت به اهميت سپردهپذيري سرمايهگذاري مدتدار در بخش تجهيز منابع بانکي ،اين گزارش سعي
داشته تا به بررسي ابعاد فقهي اين سپردهپذيري بپردازد .در اين يادداشت به دو عقد وديعه و وكالت اشاره
شده است .تحليل و بررسي عقد وديعه نشان ميدهد اين عقد تناسب خوبي با سپردهپذيري بانکي ندارد؛
همچنين عقد وكالت ضمن آنکه از ظرفيتهاي خوبي براي اين كار برخوردار است اما با چالشها و
محدوديتهايي نيز همراه ميباشد .اين گزارش سعي دارد تا با طرح اين دسته از چالشها ،راهکارهايي را
جهت تخفيف آن ارايه نمايد.
کلیدواژه :سپردهپذيري ،نظام بانکي ،وديعه ،وكالت ،بانکداري اسالمي

 1عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی .
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 -1مقدمه
با پيروزي انقالب اسالمي ،لزوم اسالمي كردن روابط و معامالت پولي و بانکي در كشور مطرح شد .در اولين قدم
شوراي پول و اعتبار با مصوبه سوم ديماه  1358ضمن كاهش نرخ بهره نام آن به «حداكثر كارمزد دريافتي» و «حداقل
سود تضمين شده» تغيير داد .در قدم بعدي جهت تکميل اقدامات انجام شده در راستاي اسالميسازي نظام پولي و
بانکي كشور« ،قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)» در جلسنه هشتم شهريورماه  1362به تصويب مجلس شوراي
اسالمي رسيد و سپس در تاريخ دهم شهريور ماه همان سال مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته و جهت اجرا به دولت
ابالغ گرديد.
اين قانون با  27ماده شامل پنج فصل با عناوين ذيل است:
فصل اول :اهداف و وظايف نظام بانکي در جمهوري اسالمي ايران
فصل دوم :تجهيز منابع پولي
فصل سوم :تسهيالت اعطايي بانکي
فصل چهارم :بانک مركزي ايران و سياست پولي
فصل پنجم :متفرقه
همانطوركه مشخص است فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا به «تجهيز منابع پولي» اختصاص دارد .در اين
فصل در سه ماده از ماده  3تا ماده  6به نحوه تجهيز منابع توسط بانکها پرداخته شده است .به موجب ماده  ،3دو نوع
منبع براي تجهيز منابع بانکهاي بدون ربا در نظر گرفته شده است:
«ماده  -3بانکها ميتوانند ،تحت هر يک از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند :الف) سپرده قرضالحسنه:
 -1جاري  -2پس انداز ب) سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار .تبصره ـ سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار كه بانک در
بکار گرفتن آنها وكيل ميباشد ،در امور مشاركت ،مضاربه ،اجاره بشرط تمليک ،معامالت اقساطي ،مزارعه ،مساقات،
سرمايهگذاري مستقيم ،معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميگيرد».
سپردههاي قرضالحسنه (جاري و پسانداز) بر مبناي قرارداد قرض بدون بهره است و سپردهگذار حق دارد هر زماني
كه مايل باشد منابع خودش را از حساب خود برداشت نمايند .البته در حسابهاي جاري اين امر با استفاده از چک نيز
مقدور است.
بانک در بکارگيري سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار كه به دو نوع كوتاهمدت و بلندمدت تقسيم ميشود ،از طرف
مردم وكيل است و ميتواند اين وجوه را در قالب عقود اسالمي بکار گيرد و در پايان سال مالي سود حاصله را پس از
كسر حقالوكاله خود بين سپردهگذاران توزيع نمايد .البته بانکها ميتوانند اصل سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار را
تعهد و يا بيمه كنند (ماده  4قانون عمليات بانکي بدون ربا).
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بخش سوم «د ستورالعمل اجرايي چگونگي محا سبه سود قطعي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار با احت ساب
حقالوكاله بکارگيري سپردهها» ،ابالغي  18دي  ،1382نيز متذكر اين نکته شده ا ست و بيان ميدارد كه سود قطعي
(پس از ك سر حقالوكاله) در مقاي سه با سودهاي عليالح ساب پرداختي به سپردهگذاران طي سال مالي ،يکي از سه
حالت زير را خواهد داشت:
 .1سودهاي عليالحساب پرداختي به سپردهگذاران بيشتر از سود قطعي است.
 .2سودهاي عليالحساب پرداختي به سپردهگذاران برابر با سود قطعي است.
 .3سودهاي عليالحساب پرداختي به سپردهگذاران كمتر از سود قطعي است.
درحالتهاي اول و دوم سودهاي عليالحساب پرداختي به سپردهگذاران به عنوان سود قطعي تلقي ميگردد .اما در
حالت سوم بايد تفاوت ،بين سپردهگذاران تقسيم گردد.
همچنين بند چهارم از ماده  20قانون عمليات بانکي بدون ربا ،بانک مركزي را در تعيين انواع و ميزان حداقل و
حداكثر كارمزد خدمــــات بانکي (م شروط بر اينــــکه بيش از هزينه كار انجام شده ،نبا شد) و حقالوكاله بکارگيري
سپردههاي سرمايهگذاري كه تو سط بانکها دريافت مي شود ،طبق آئيننامهاي كه به ت صويب هيئت وزيران مير سد و
بر ا ساس ماده  ،19مجاز به دخالت و نظارت دان سته ا ست .افزون بر اين بنا بر ماده  23از ف صل پنجم اين قانون ،وجوه
دريافتي تحت عنوان كارمزد و حقالوكاله جزو درآمدهاي بانکها بوده و قابل تقسيم بين سپردهگذاران نميباشد.
اين گزارش سعي در برر سي ابعاد فقهي سپردهپذيري سرمايهگذاري مدتدار بانکي دارد .بر اين ا ساس در ابتدا به
معرفي ماهيت سپرده سرمايهگذاري مدتدار در نظام بانکي ك شور پرداخته مي شود؛ سپس روشهاي تجهيز منابع در
سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار در دو محور عقد وديعه و عقد وكالت طرح شده و چالشهاي هر يک مورد طرح و
بررسي قرار خواهد گرفت .بخش انتهاي اين گزارش به ارايه راهکارهايي جهت تخفيف اين دسته از چالشها اختصاص
خواهد داشت.

 -2سپرده سرمایهگذاری مدتدار
سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار كه بانک در بکار گرفتن آنها وكيل ميباشد ،در امور مشاركت ،مضاربه ،اجاره بشرط
تمليک ،معامالت اقساطي ،مزارعه ،مساقات ،سرمايهگذاري مستقيم ،معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اين نوع سپردهها بانک استرداد اصل سپردهها را برطبق قرارداد منعقده تعهد و يا به هزينه خود بيمه مينمايد .بانک
در پايان هر دوره منافع حاصله را پس از كسر حقالوكاله خود به نسبت مدت و مبلغ سپرده طبق آييننامه و
دستورالعملهاي بانکي بين سپردهگذاران تقسيم مينمايد.
سپرده سرمايهگذاري مدتدار به دو صورت كوتاهمدت و بلندمدت است .صاحب حساب سپردههاي سرمايهگذاري
كوتاهمدت هر موقع ميتواند از وجوه خود برداشت و يا مجدداً وجوهي را به حساب خود اضافه نمايد .سپردههاي
سرمايهگذاري بلندمدت از جهت مدت يکساله ،دوساله ،سه ساله و پنج ساله پذيرفته ميشود كه پس از هر سررسيد،
تمديد سپرده به مدتهاي بيشتر طبق مقرراتي ميسر خواهد بود.
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 -3روشهای تجهیز منابع در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
در يک نگاه كلي ميتوان سپردهگذاري بانکي را اينچنين تعريف كرد « :سپردن وجوه به بانک قراردادي ا ست كه به
موجب آن شخص مبلغ معيني پول را به بانک مورد نظر خود تسليم ميكند .بانکدار حق دخل و تصرف در اين پول را
به ح ساب شخ صي خود دارد و در همين حال تعهد ا سترداد آن را به محض مطالبه م شتري بر پايه شروط پيشبيني
شده در قرارداد خواهد داشت» (كاشاني.)99 :1376 ،
سپردهگذاري خود به دو نوع سپردهگذاري عام و خاص تقسيم ميشود:
.1

سپردهگذاري عام هنگامي است كه توافق بانک و مشتري بر اين است كه پول سپرده شده عيناً مسترد نشود

بلکه معادل آن پول به سپردهگذار پس داده شود .سپردهگذاري عام ،نوع غالب و رايج سپردهگذاري بانکي است.
.2

سپرده خاص ،سپردهاي است كه به موجب آن ميباي ست همين سپرده به سپردهگذار مسترد شود و هدف از

اين نوع سپرده گذاري صرفاً نگهداري مال ا ست .مو ضوع سپرده خاص غالباً ا شياء قيمتي و گرانبها ست .با اين حال
پول ،سهام با نام و بينام و اوراق بهادار نيز ميتوانند متعلق سپردهگذاري خاص شوند .براي مثال هنگامي كه وجوهي
از سوي يکي از طرفين قرارداد و در انتظار تنظيم سند معامله به يک سردفتر اسناد رسمي سپرده ميشود ،در بسياري
از موارد از نوع سپردهگذاري خاص محسوب ميشود .اين وجوه به ملکيت سردفتر درنميآيد و اگر رعايت موازين امانت
را در نگهداري آن كرده باشد در برابر تلف يا سرقت آن مسئوليت ندارد .هنگامي كه در مورد نوع سپردهگذاري ترديدي
برانگيخته مي شود اصل بر اين است كه نظر طرفين بر سپردهگذاري خاص ميباشد زيرا اينگونه سپردهگذاري با قواعد
عمومي قرارداد وديعه منطبق است .اصل بر اين است كه مستودع بايد عين مالي را كه دريافت كرده است پس بدهد.
نظر پذيرفته شده در همه سي ستمهاي حقوقي بانکي اين ا ست كه در سپردهگذاري عام ،وجوه سپرده شده به
مالکيت بانک درميآيد و بانک در برابر سپردهگذار بدهکار ميگردد .بنابراين سپردهگذار حقي ن سبت به وجوه سپرده
شده ندارد .بانک ميتواند هرگونه ت صرفي در سپردهها كه متعلق به خود او ست بنمايد .اگر اين وجوه گم شود يا مورد
سرقت يا اختالس قرار گيرد يا در آتش سوزي از بين برود مسئوليت آن متوجه بانک خواهد بود (كاشاني-98 :1376 ،
.)99
روشهاي تجهيز منابع در سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار از لحاظ نظري در قالبهاي مختلفي پي شنهاد شده
ا ست .در اين تحقيق به دو قالب عقد وديعه و عقد وكالت كه بي شتر از ساير قالبها مدنظر محققين قرار دا شته ا ست،
پرداخته ميشود.

 -1-3عقد ودیعه
يکي از عقودي كه به لحاظ كاركردي امکان استفاده در سپردهپذيري سرمايهگذاري مدتدار براي آن قابل تصور
است ،عقد وديعه ميباشد .به همين منظور در ادامه ابتدا تعريف عقد وديعه و احکام آن و سپس آسيبشناسي استفاده
از اين عقد در نظام بانکي ارايه ميشود.
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 -1-1-3تعریف عقد ودیعه
وديعه در لغت به معني «سپردن» و «استقرار يافتن» است .امام خميني(ره) در كتاب تحرير الوسيله در خصوص
وديعه مينويسد« :وديعه عقدي است كه فائده آن نائب گرفتن ديگري در حفظ مال خويش است ،و بعبارتي ديگر نهادن
مال خود در دست ديگري است تا او آن را براي مالکش حفظ و نگهداري كند ،غالباً كلمه وديعه را به آن مال اطالق
ميكنند ،صاحب مال را مودع و آن كسي كه مال را نزد او امانت ميگذارند ،مستودع ميگويند (موسوي خميني:1380 ،
.)141
در خصوص مشروعيت وديعه بايد اذعان داشت كه اين مشروعيت در آيات قرآن كريم 1و روايات معصومين
عليهمالسالم2مشخص است .همچنين اين عقد نزد عرف داراي كاربرد بوده و نزد اهل علم امري پذيرفته شده است.
 -2-1-3احکام عقد ودیعه
يکي از آثاري كه عقد وديعه به دنبال دارد لزوم حفظ مال است (شهيد ثاني .)232: 1373 ،امين بايد مال مورد
وديعه را به نحوي كه امانتگذار خواسته است ،حفظ نمايد و اگر براي نگهداري ترتيبي از طرف مالک مقرر نشده باشد،
بر اساس متعارف از آن نگهداري كند (فرزينوش و شعباني.)543 :1381 ،
بر امين (مستودع) واجب است امانت را به مقدار متعارف حفظ كند و آن را در جايي كه حرز آن نوع كاال است
بگذارد ،مثالً جامه و پول و زيورآالت را در صندوق و امثال آن و حيوان را در محلي قرار دهد كه عموما امثال آن حيوان
را در آنجا قرار ميدهند.
بنابر نظر اكثر فقها ،گيرنده وديعه حق استفاده از آن را ندارد و در صورتي كه بدون اجازه وديعهگذار از آن استفاده
كند ،متعدي (متجاوز) شناخته ميشود و در صورت تلف شدن ،ضامن آن است .اگر گيرنده وديعه با اجازه وديعهگذار از
آن بهره گيرد ،دو حالت متصور است :حالت اول ،مواردي است كه گيرنده وديعه ميتواند با حفظ وديعه از آن استفاده
نمايد .در اين صورت وديعه تبديل به عاريه ميشود .حالت دوم ،مواردي است كه استفاده از وديعه موجب مصرف و از
بين رفتن آن شده و عين آن باقي نميماند .در اين حالت ،وديعه به قرض تبديل ميشود و گيرنده وديعه ضامن
برگرداندن مثل آن است .با توجه به از بين رفتن عين ،نميتوان آن را از مصاديق عاريه دانست (توكلي.)68 :1381 ،
يکي از مسائل مهمي كه فقها در مورد اين اثر وديعه بحث كردهاند اين است كه اگر به هر ترتيب مال وديعه تلف
شود يا متحمل خسارتي شود ،مسئوليت مستودع چيست؟ فقها در پاسخ اين سوال مسئله تصرف در مال و يد را بحث
ميكنند.
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تصرف در مال را «يد» ميگويند خواه آن تصرف قانوني و يا غير قانوني باشد .اما اگر تصرف در مال غير به اجازه
مالک و يا به اذن نماينده مالک و يا به اذن قانون باشد ،يد را «اماني» ميگويند و اگر تصرف در مال غير بدون اذن
مالک و قانون باشد ،تصرف مزبور را تصرف غاصبانه خوانده و يد متصرف را يد «عدواني» و «ضماني» مينامند.
مهمترين تفاوت يد اماني و يد ضماني را ميتوان به اين نحو بيان كرد كه فردي اگر داراي يد اماني باشد ،اصوال
مسئول تلف يا نقص مال مورد امانت نيست ،مگر آنکه تعدي و يا تفريط وي ثابت گردد .اما اگر فردي داراي يد ضماني
باشد ،مسئول هرگونه نقص به مال ديگري است ،هرچند كه نقشي در ايجاد آن آسيب و ضرر به مال در اختيار خود
نداشته باشد (فرزينوش و شعباني .)543 :1381 ،بنابراين اين مسئله مورد اتفاق همه فقها است كه يد مستودع اماني
است و تا زماني كه افراط يا تفريطي از سوي او نباشد ضامن نخواهد بود.
فقهاي اماميه همه مصاديق ضمان امانتگيرنده يا مستودع را در قالب دو عنوان تعدي و افراط مطرح ساختهاند
(فرزينوش و شعباني؛  :)552 :1381تفريط را كه فقها با عبارت «ترك ما يجب فعله» بيان نمودهاند ،بدين معني است
كه امانتگيرنده در محافظت از مال وديعه اهمال كرده و آنچه را عادتاً موجب حفاظت آن است انجام نداده است؛ به
طوريکه در نظر عرف تسامح موصوف گردد .همچنين فقها تعدي را به مفهوم و معناي «فعل مايجب تركه» تلقي نمودهاند
و آن بدين معناست كه مستودع تصرفاتي كه برخالف اذن مالک بوده و نبايد انجام ميداده ،انجام داده است.
يکي ديگر از م سائلي كه تو سط فقها در باب وديعه مورد بحث قرار گرفته ا ست ،م سئله بازگرداندن يا رد مال وديعه
است .امام خميني (ره) در اين خصوص عقيده دارند« :رد وديعه در اولين فرصت ممکن واجب مي شود اگر مالک آن را
مطالبه كند هرچند كه مالک كافر باشــد (البته كافري كه مالش احترام داشــته باشــد) بلکه بنابر احتياط هر چند كافر
حربي باشد كه مالش براي مسلمين مباح است ،و در رد امانت مقدار واجب اين است كه دست از آن مال بردارد و بين
آن و مالکش حائل ن شود و اما اينکه خودش آن را بردارد و به مالک بر ساند واجب ني ست؛ پس اگر مثال در صندوقي
مقفل و يا اطاقي درب سته قرارش داده همين كافي ا ست كه قفل را از صندوق بردارد و درب خانه را باز كند و به مالک
بگويد امانت خود را بردار ،به همين مقدار تکليف خود را انجام داده و از عهده خود خارج ســاخته اســت ،همچنانکه در
م سئله فوريت و رد آن در اولين فر صت ممکن فوريت عرفي كافي ا ست ،پس اگر در حال غذا ست الزم ني ست سير
نشــده از طعام برخيزد و اگر در نماز اســت حتي در نماز نافله و امثال آن ،آن را بشــکند ،و آيا اينکه جايز اســت براي
اح ضار دو شاهد رد امانت را به تاخير اندازد؟ اقوي اين ا ست كه آري مگر آنکه اح ضار دو شاهد باعث تاخير زياد شود
كه در اين صورت تاخير جايز ني ست مخ صو صاً آنجائي كه با ح ضور شاهد امانت را به او ن سپرده با شند ،البته اين در
جايي ا ست كه رخ صت در تاخير و عدم تعجيل ندا شته با شد و گرنه ا شکالي ني ست در اينکه فوريت و مبادرت واجب
نيست» (موسوي خميني؛ .)147 :1380
اما اگر رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند؛ از تاريخ امتناع ،احکام امين بر او مترتب نيست و وي
ضامن تلف و هر نقص و عيبي است كه در مال وديعه حادث گردد ،اگرچه آن عيب و يا نقص مستند به فعل او نباشد؛
زيرا با قطع رابطه اماني ،وديعه منحل شده و متصرف غاصب به حساب ميآيد (نجفي1417 ،ق.)128-127 :
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اما در خ صوص مخارج مورد وديعه بايد گفت هرگاه مال مورد وديعه براي سالم ماندن احتياج به صرف هزينههايي
دا شته با شد ،بر امانتگيرنده واجب ا ست كه اين هزينهها را انجام دهد و حق دارد براي دريافت هزينهها به مالک مال
مراجعه نمايد .احکام فقهي ن شان ميدهد كه اين حق مراجعه صرفاً مربوط به هزينههايي ا ست كه آنها را مالک مال يا
وكيل او اجازه داده باشد (فرزينوش و شعباني.)549 :1381 ،
 -3-1-3آسیبشناسی استفاده از عقد ودیعه در سپردهگذاری بانکی
با توجه به مطالب پيش گفته اين سوال طرح مي شود آيا وديعه امکان استفاده به عنوان سپردهگذاري بانکي را دارد
يا خير؟ بهنظر مير سد با اينکه سپردهگذاري بانکي از جهت هدف و طبيعت نزديکترين م شابهت با عقد وديعه را دارد،
اما با اين حال هيچ يک از ســـه ويژگي مهم وديعه يعني  -1بقاي مالکيت مال براي وديعهگذار -2 ،تعهد وديعهگير به
نگهداري مورد وديعه و  -3تعهد وديعهگير به استرداد عين مال مورد وديعه در سپردهگذاري بانکي به چشم نميخورد
(سيفلو.)27 :1389 ،
به عبارتي ميان ســپردهگذاري پول در نظام بانکي و عقد وديعه تفاوتهايي وجود دارد كه مانع اســتفاده از اين عقد
در امر سپردهگذاري ميشود .مهمترين اين تفاوتها عبارت است از:
-

بانک بر خالف وديعه ،تعهد نگهداري عين وجوه سپرده را ندارد و ميتواند در برابر ديدگان سپردهگذاران اين

پول را به شخص ديگري تحويل دهد.
-

بانک برخالف وديعه ،تعهد ردّ عين آن را ندارد .تعهد بانک رد معادل همان پولي اســـت كه از ســـپردهگذار

دريافت كرده است.
-

بانک بر خالف احکام وديعه ضامن ا سترداد پول به سپردهگذار ا ست حتي اگر در تلف مرتکب هيچ تق صيري

ن شده با شد (ا صل عدم م سئوليت كه در ماده  614قانون مدني آمده ا ست ن سبت به بانک قابل اجرا ني ست) (كا شاني،
.)99 :1376
از اينرو مشخص ميشود كه استفاده از عقد وديعه چندان مناسب سپردهگذاري بانکي نميباشد.

 2-3عقد وکالت
به اســـتناد قانون عمليات بانکي بدون ربا ،قرارداد مربوط به ســـپردههاي مدتدار (كوتاهمدت و بلندمدت) بر رابطه
وكيل -موكل مبتني بوده و ميباي ست در عقودي از قبيل مشاركت ،مضاربه ،معامالت سلف ،معامالت اقساطي ،مزارعه،
مساقات ،جعاله و سرمايهگذاري مستقيم مورد استفاده قرار گيرد .بانک بايستي سود حاصل از عمليات مذكور را طبق
قرارداد منعقده متنا سب با مدت و مبالغ سپردهاي سرمايهگذاري و رعايت سهم منابع بانک ،پس از ك سر حقالوكاله
بين صاحبان سپردهها تقسيم كند.
مواد  9و  10آئين نامه فصـــل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) (تصـــويب نامه شـــماره  81962مورخ
 1362/9/27هيئت وزيران) به اين موضوع پرداخته است:
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«ماده  -9بانکها ســپردههاي ســرمايهگذاري مدتدار را كه در به كار گرفتن آنها وكيل ميباشــند ،به عنوان منابع
سپردهگذار ،در امور م شاركت ،م ضاربه ،اجاره به شرط تمليک ،معامالت اق ساطي ،مزارعه ،م ساقات ،سرمايهگذاري
مستقيم ،معامالت ،سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميدهند.
تبصره ـ قبول سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار براي مصرف در يک طرح خاص ،طبق مقررات مربوط ،مجاز است.
شمول حکم ماده  8در مورد اين قبيل سپردهها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه ميباشد.
ماده  -10به هيچ يک از سپردههاي دريافتي تحت عنوان سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار رقم تعيين شده از
قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد .منافع حا صله از عمليات مو ضوع ماده  9بر ا ساس قرارداد منعقده ،مت ضمن
وكالت ،بين بانک و سپردهگذار متنا سب با مدت و مبالغ سپردههاي سرمايهگذاري ،پس از و ضع سپردههاي قانوني
مربوط و رعايت سهم منابع بانک به ن سبت مدت و مبلغ در كل وجوه بکار گرفته شده در اين عمليات تق سيم خواهد
شد.
تب صره  -1حقالوكاله بکارگيري سپردههاي سرمايهگذاري از سهم منافع سپردهگذاران ك سر خواهد شد .ميزان
حداقل و حداكثر حقالوكاله به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
تبصره  -2در قراردادهاي منعقده بين بانک و سپردهگذار قيد مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و
پرداخت منافع الزامي است».
از آنجاكه رابطه سپردهگذار و بانک وكالت ا ست ،سپردهگذار به بانک وكالت عام ميدهد كه وجوه او را همراه ساير
وجوه و منابع بانکي ،به نحو مشـــاع در فعاليتهاي اقتصـــادي ســـودآور بکار گيرد .البته بانک دو نوع رابطه حقوقي با
سپردهگذار برقرار خواهد ساخت؛ از يک طرف بانک وكيل سپردهگذار در بکارگيري وجه سپرده داشته و از طرف ديگر
شريک وي در تامين منابع ا ست .چراكه بخ شي از منابعي كه به نحو م شاع به كار گرفته مي شود متعلق به خود بانک
بوده يا مربوط به ســپردههاي جاري و پسانداز اســت كه در مالکيت بانک قرار دارد .از اينرو رابطه هر ســپردهگذار با
ساير سپردهگذاران رابطه مشاركت مي شود .از اين جهت سود سپردههاي سرمايهگذار در ابتداي امر مشخص نخواهد
بود (مسعودي.)117 :1387 ،
حال در ادامه ابتدا به تعريف عقد وكالت و احکام آن و سپس به آ سيب شنا سي ا ستفاده از اين عقد در نظام بانکي
پرداخته ميشود.
 -1-2-3تعریف عقد وکالت
وكالت در لغت به معناي تفويض و واگذاري كاري به كسي و اعتمادكردن به وي است و در اصطالح عقدى است كه
به ســـبب آن يکى از طرفين ،ديگرى را براى انجام امرى نا يب خود قرار ميدهد .امام خميني(ره) وكالت را اينگونه
تعريف ميكنند« :وكالت عبارت ا ست از اينکه ان سان كار خود را به ديگري واگذار كند كه تا زنده ا ست انجام دهد و يا
تا زنده ا ست يکي از امور او را راه بيندازد» (مو سوي خميني .)267 :1380 ،ماده  656قانون مدني ايران عقد وكالت را
عقدي ميداند كه به موجب آن يکي از طرفين ،طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد.
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مرحوم صــاحب جواهر مشــروع بودن اين عقد را بدون ترديد و آن را از امور بديهي و بينياز از اســتدالل ميداند و
برخي ديگر از فقها جواز آن را مستند به آياتي از قرآن مجيد و رواياتي از سنت ميدانند (فرزينوش و شعباني؛ :1381
.)578
عقد وكالت از اركان ذيل برخوردار است (موسويان:)119-118 :1386 ،
الف) ايجاب و قبول :عقد وكالت مانند عقدهاي ديگر نياز به اعالم اراده و ر ضايت طرفين به انعقاد آن دارد و طرفين
با هر لفظ و زبانى كه مقصود از وكالت را برساند ،ميتوانند عقد را جارى سازند.
ب) طرفين عقد :شــخصــى كه نايب ميگيرد موكّل و نايب را وكيل ميگويند .وكيل و موكّل بايد شــرايط عمومى
قراردادها شامل بلوغ ،عقل ،قصد و اختيار را داشته باشند.
ج) مورد وكالت :آنچه مورد وكالت واقع ميشود بايد شرايط ذيل را داشته باشد:
 از امورى باشد كه نيابتپذير است. از امور ممنوعه براي موكل يا وكيل نباشد. معلوم و معين باشد. مملوك در تصرف موكل باشد.همچنين براي وكالت اقسامي وجود دارد:
الف) وكالت خاص؛ در اين نوع مورد وكالت و محدوده اختيارات وكيل معلوم است.
ب) وكالت عام كه خود به سه گونه تقسيم ميشود:
 عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وكال ـت؛ ب ـه ط ـور مث ـال ،گفت ـه ش ـود اي ـن سرمايه معين را هر نوعكه صالح ميدانى استفاده كن اعم از بيع و اجاره و . ...
 عام از جهت متعلق وكالت و خاص از جهت تصرف؛ به ط ـور مث ـال ،موك ـل بگوي ـد ه ـر آنچه از اموال من را كهصالح ميدانى بفروش.
 عام از جهت تصرف و متعلق وكالت؛ به طور مثال ،موكل به هر نـوع تصـرفى در جميـع اموال خود وكالت دهد. -2-2-3احکام عقد وکالت
مهمترين احکام مرتبط با عقد وكالت بدين شرح است:
 عقد وكالت از جمله عقدهاي جايز اســـت كه با فوت يا جنون يکى از طرفين ،باطل ميشـــود .البتهطرفين ميتوانند در ضمن عقد الزم خارجى شرط كنند تا زمانى كه آن عقد باقى ا ســــت ،عقد وكالت هم
باقى با شد و طرفين حق ف سخ آن را ندا شته با شند (مو سويان .)119 :1386 ،مو ضوع جايز بودن وكالت در
ماده  679قانون مدني تصــريح شــده اســت« :موكل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند ،مگر اينکه
وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد الزم شرط شده باشد»
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 وكيل نسبت به آنچه از موكلش در دست دارد امين است يعني اگر تلف شد ضامن ني ست مگر آنکهدر حفظ آن كوتاهي كرده باشــد و يا بيش از حد متعارف به كارش بســته باشــد (موســوي خميني؛ :1380
.)279
-

بر وكيل واجب ا ست كه اموال موكل را در صورت مطالبه او به وي بازگرداند .حال اگر بدون عذر از

اين امر امتناع ورزيد ،ضامن ا ست زيرا يد او از اين به بعد عدواني خواهد بود .اما اگر عذري در ت سليم دا شته
باشد ،ضامن نخواهد بود (شهيد ثاني.)383 :1373 ،
-

وكالت از جمله عقود اذني اســـت و موكل براي وكيل تفويض اختيار ميكند تا به نماي ندگي از جانب او به
ت صرف بپردازد .بدين طريق وكيل حق ندارد از ت صرفي كه به او اذن داده شده ا ست تجاوز نمايد؛ به عبارتي
وكيل وظيفه دارد به دقت مواظب رعايت م صلحت موكل خود با شد و از محل وكالت خود تعدي نکند .البته
اگر قرائن داللت بر آن دا شته با شد كه تجاوز از محل مورد ر ضايت موكل ا ست ،ا شکال ندارد (فرزينوش و
شعباني.)587 -586 :1381 ،

-

هر اقدامي كه وكيل در محدوده اختيارات وكالتي خود انجام ميدهد به منزله عمل و اقدام موكل اســـت؛ به
عبارتي هر معاملهاي كه وكيل در حدود مورد وكالت انجام دهد به حســـاب موكل بوده ،مگر خالف آن ثابت
شود (قليچ.)63 :1393 ،

-

رعايت م صلحت موكل بر وكيل الزم ا ست و وكيل از آنجاكه جان شين موكل ا ست بايد همانند او ن سبت به
تامين مصالح خويش ،تالش عقاليي داشته باشد .ماده  667قانون مدني در اين خصوص ميگويد« :وكيل بايد
در تصــرفات و اقدامات خود مصــلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه موكل با صــراحت به او اختيار داده يا
برحسب قراين و عرف و عادت داخل در اختيار اوست تجاوز نکند»

-

براي وكيل جايز نيســـت كه ديگري را در انجام كاري كه خودش وكيل انجام دادنش شـــده ،وكيل نمايد نه
وكيل از طرف خود و نه وكيل از طرف موكلش ،مگر به اذن موكل كه به اذن او هر دو قســـم توكيل براي او
جايز ا ست؛ حال اگر موكل يکي از آن دو ق سم را تعيين كند كه همان متبع ا ست و ديگر تعدي از آن جائز
ني ست؛ همچنين اگر وكيل دوم ،وكيل از موكل با شد ،نه از وكيل ،خود درعرض وكيل خواهد بود پس وكيل
اول نميتواند او را عزل كند و با عزل شدن او اين عزل نميشود بلکه حتي اگر وكيل اول از بين برود و دومي
همچنان وكالتش باقي اسـت ،اما اگر وكيل از طرف خود او باشـد او حق دارد وي را عزل كند و وكالتش تابع
وكالت او ست در نتيجه اگر موكل او را عزل كند و يا عمر او سرآيد وي خود به خود منعزل مي شود و بعيد
نيســت كه در اين صــورت نيز موكل حق داشــته باشــد او را عزل كند هرچند وكيل اول عزلش نکرده باشــد
(موسوي خميني؛ .)274 :1380
-

وكالت به چند طريق خاتمه يافته و يا منقضـــي ميشـــود .اين طرق عبارتند از با عزل موكل ،با

اســتعفاي وكيل ،با موت يا حجر وكيل يا موكل و همچنين با از بين رفتن متعلق وكالت يا انجام مورد وكالت
توسط موكل.
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 -3-2-3آسیبشناسی استفاده از عقد وکالت در سپردهگذاری بانکی
اما ا ستفاده از عقد وكالت در سپردهگذاري بانکي از چالشهايي برخوردار ا ست .براي آ سيب شنا سي اين مو ضوع به
مهمترين موارد اشاره ميشود:
 .1چالشهای پرداخت سود علیالحساب
سود عليالح ساب وجهي ا ست كه قبل از اتمام و به نتيجه ر سيدن عمليات سرمايهگذاري و ح صول و محا سبه سود
قطعي از جانب بانک به صـــاحبان ســـپردههاي ســـرمايهگذاري پرداخت ميشـــود .از آنجاكه صـــاحبان ســـپردههاي
سرمايهگذاري معموالٌ كساني هستند كه ميخواهند ضمن حفظ اصل سرمايه خود ،از سود حاصل از آن استفاده كنند
و از آنجا كه در يک نظام بانکي با حجم انبوه ســپردهي ســرمايهگذاري مشــاع ،امکان محاســبه ســود قطعي حاصــل از
عمليات و سهم هر يک از سپردهگذاران در فوا صل زماني كوتاه ممکن ني ست ،بانک بايد سود قطعي سپردهگذاري را
بعد از پايان دوره مالي و پس از ك سر هزينهها محا سبه كند .بديهي ا ست اين به معناي پرداخت يکباره سود پس از
پايان دوره مالي و اتمام محا سبات ا ست كه يقيناً به كاهش رغبت و انگيزه صاحبان وجوه براي سپردهگذاري در بانک
منجر ميشود.
تعبيه نرخ ســود عليالحســاب (انتظاري) در بانکداري ايران و پرداخت دورهاي آن به ســپردهگذاران ،در واقع براي رفع
همين دغدغه بوده است .به عبارت ديگر مسئوالن نظام بانکي كشور به اين نتيجه رسيدهاند كه براي جلوگيري از بروز
بحران انگيزه ،ميتوان با اعالم نرخ «ســود عليالحســاب» در ابتداي هر دوره و پرداخت دورهاي آن ،ســپردهگذاران را
نسبت به سپردهگذاري در بانک راغب نگه داشت.
اما سود عليالحساب همانگونه كه از عنوان آن بر ميآيد بايد صرفا عليالحساب و نه قطعي و نهايي باشد .از اينرو بنابر
تبصــره  2ماده  14دســتورالعمل اجرايي قبول ســپرده 1،بانکها نميتوانند به هيچ يک از ســپردههاي ســرمايهگذاري
مدتدار ،رقم تعيينشـــدهاي را از قبل به عنوان ســـود اعالم و يا پرداخت نمايند ،بلکه ســـود پرداختي به صـــورت
عليالح ساب بوده و پس از طي دوره م شاركتي به طور قطعي ت سويه مي شود .به بيان ديگر تعبير عليالح ساب بودن و
غيرقطعي بودن سود بانکها براي اين منظور است كه بانکها صرفا بر حسب محاسبات و انتظارات خود نرخي حدودي
را به سپردهگذاران اعالم دارند تا امکان تصميمگيري و انتخاب براي سپردهگذاران راحتتر فراهم آيد .بديهي است اگر
رفتار سود قطعي با سودهاي عليالحساب شود ،شبهه ربوي شدن عمليات بانکي به وضوح قابل اثبات ميگردد (قليچ،
 ،)64 :1393موضــوعي كه رخداد آن در امر وكالتپذيري بانکهاي كشــور در ســپردهپذيري مدتدار دور از واقعيت
نميباشد.
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نکته قابل توجه آن اســـت كه اين ايراد منحصـــر به وجود ســـود قطعي باالتر از ســـود عليالحســـاب و عدم پرداخت
مابهالتفاوت آن به سپردهگذاران نمي شود؛ بلکه چه ب سا سود قطعي پايينتر از سود عليالح ساب با شد و بانک بنا به
تعهدي كه به پرداخت حداقل سود دارد ،از سهم و حقوق سهامداران اين ك سري را جبران كند كه تعارض اين امر با
مقوله عدالت و قاعده تبعيت نما از اصل محتمل و قابل تصور است.
دليل آنکه سود عليالح ساب از ماهيت خود فا صله گرفته ا ست و در عمل به عنوان سود قطعي و نهايي قرار ميگيرد
آن ا ست كه در بانکهاي ك شور به علت پيچيدگي و هزينهزا بودن محا سبات ،عموما تق سيم منافع نا شي از عمليات
بانکي (تخصيص منابع) به نسبت منابع سپردهگذار و منابع بانک صورت نميگيرد و به عبارتي هيچ نسبتي براي توزيع
سود بين بانک و سپردهگذاران و بين هر يک از انواع سپردهها به نحو دقيق و متقن ،محا سبه و اعالم نمي شود .از اين
رو سود عليالحساب اعالم شده از سوي بانکها سود قطعي تلقي ميشود و اين از مهمترين آسيبها و اشکاالت اجراي
وكالت توسط بانکها در بکارگيري سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار در پوشش منابع وكالتي است.
چالش ديگر اين ا ست كه اگر اين م شکل وجود ندا شته با شد و سود عليالح ساب به نحو قطعي نبا شد و مابهالتفاوت
پس از محا سبه نهايي سود و زيان به سپردهگذاران پرداخت شود ،در اين و ضعيت ،آن مبلغي كه پيش از محا سبه به
سپردهگذار پرداخت ميشود از لحاظ حقوقي داراي ابهام است.
نکته آخر در خ صوص پرداخت سود عليالح ساب به مو ضوع م صالحه برميگردد .طبق قاعده تبعيت نما از ا صل ،سود
بعمل آمده از ســپردههاي ســپردهگذاران حق قانوني و شــرعي آنان اســت و پرداخت ســود عليالحســاب صــرفا جهت
برنامهريزي اوليه و ايجاد ساختار انگيزشي براي سپردهگذاران اعالم شده است .بنابراين دريافت مابهالتفاوت سود نهايي
با سود عليالح ساب حق سپردهگذاران ا ست .اما يکي از توجيهاتي كه براي ت صحيح چگونگي توزيع سود و زيان ارائه
ش ـده اســت ،اينســت كه بانک در قرارداد پذيرش ســپردهها قيد «مصــالحه بانک و ســپردهگذار در مورد منافع و نحوه
محا سبه و پرداخت منافع» را ذكر مينمايد و همين قيد مبناي ت صحيح توزيع سود و زيان ا ست؛ زيرا بانک بر ا ساس
اين مصالحه اوليه براي خود اين حق را محفوظ نگه ميدارد كه سود حاصل از بکارگيري سپردهها را به صالحديد خود
توزيع نمايد .همچنين بر اين اساس ،بانک سهم سود هر يک از انواع سپرده سرمايهگذاري را به گونهاي تعيين ميكند
كه نرخهاي سود متفاوتي براي سپردههاي كوتاه مدت ،يک ساله ،دوساله ،سه ساله و پنج ساله به دست آيد .هر چند
ميتوان اين توجيه را به گونهاي ظاهر شــرعي داد ،اما به نظر ميرســد كه اين توجيه به دور زدن حرمت ربا و پرداخت
سود در مقابل مدت سپردهگذاري منجر گردد؛ به خصوص آنکه ،نرخ سود سپردهها در بسياري سالها ثابت مانده است.
همچنين در اكثر موارد ،سپردهگذاران بدون مطالعه مفاد قرارداد سپردهگذاري اقدام به افتتاح ح ساب مينمايند و به
هيچ عنوان نيت و ق صد م صالحه با بانک آن هم بر روي حق م سلم خود را ندارند .از طرف ديگر ،پايه و شالوده قاعده
م صالحه آن ا ست كه بانک در پايان سال مالي و پس از محا سبه سود و زيان درباره موارد ابهامي با م شتري م صالحه
موردي نمايد نه اينکه مصالحه مبنا و اساس توزيع سود و زيان قرار داشته باشد.
در اين راستا اين سوال مطرح است كه آيا در واقعيت امر ،سپردهگذاران به صلح مازاد احتمالي سود واقعي خود نسبت
به سود علي الح ساب ر ضايت دارند و آيا حا ضرند همواره از سهم و حق شرعي خود به نفع بانک بگذرند و يا آنکه اين
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مصـالحه صـرفا بر حسـب شـرطي تحميلي و يکطرفه و عموما متکي بر عدم اگاهي امضـاكنندگان قرارداد برقرار شـده
است؟
 .2آشنایی ناکافی مشتریان با مفهوم وکالت بانکی
عموم مردم با مفهوم و كاركرد كلي وكالت حقوقي آشـــنايي دارند ،اما در خصـــوص وكالت بانک در بکارگيري وجوه
سپردهها اين آگاهي ناكافي به نظر مير سد .نامانوس بودن عقد وكالت در امر سرمايهگذاري مالي ،متنوع بودن منابع
بانک از جهت ماهيت حقوقي ،مشــخص نبودن ش ـيوه بکارگيري وجوه هر ســپردهگذار و عوامل ديگر موجب نامفهومي
وكالت بانکي نزد مشتريان مي شود .براي مثال در برخي از فرمهاي سپردهگذاري بانکي آمده است« :بانک  ...به وكالت
از طرف ســپردهگذار با داشــتن حق توكيل ،وجه اين ســپرده را طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا به طور مشــاع بکار
گرفته و منافع حا صله را پس از ك سر حقالوكاله طبق آييننامه و مقررات مربوط با دا شتن حق م صالحه منافع بانک و
سپردهگذاران به تناسب مبلغ و مدت به كار گرفته شده تاديه خواهد نمود».
بکارگيري واژههاي حقوقي «حق توكيل»« ،مشاع»« ،حقالوكاله» ،و «حق مصالحه» موجب ميشود كه فهم همين بند
د شوار به نظر بر سد .ازاينرو ست كه سپردهگذاران عموما بدون توجه به متن و مفاد قرارداد آن را ام ضا كرده و وجوه
خود را در اختيار بانک قرار ميدهند .اين درحالي ا ست كه در بانکداري ا سالمي م شتري بانک باي ستي علم به اركان
اساسي معامله داشته باشد (موسويان.)63 :1377 ،
 .3عدم قصد واقعی مشتریان در وکالتدهی به بانک
ســپردهگذاران به علت عدم اطالع كافي از مفهوم و فرآيند وكالت بانکي ،عموماً قصــد حقيقي در اعطاي نمايندگي به
بانک را ندارند .بنابراين در واقعيت امر وكالت نام برده شـــده در تبصـــره ماده  3قانون عمليات بانکي بدون ربا ،جنبه
قراردادي پيدا نميكند .حتي اگر به هنگام گشايش حساب ،سپردهگذار نوشته يا فرمهايي را امضا كند كه در آن متن
تبصره مزبور به كار رفته باشد ،چنين وكالتي با قصد واقعي سپردهگذار و بانک منطبق ني ست (كاشاني.)109 :1376 ،
از آنجاكه عقد تابع ق صد ا ست ،عدم ق صد كردن وكالتدهي به بانکها موجب ايجاد شبهه شرعي در تجهيز اينگونه
منابع بانکي ميشود.
 .4عدم بطالن وکالت با فوت موکل و عدم رعایت حق تنفیذ ورثه
اگر بانک در قراردادهايي كه با وامگيرندگان ب سته ا ست به وكالت از سوي سپردهگذاران ( شخص حقيقي) عمل كرده
باشد ،فوت هر يک از سپردهگذاران وكالت بانک را باطل ميكند (ماده  678قانون مدني) و تا تنفيذ ورثه ،اقدامات بانک
دچار اختالل ميگردد؛ حال آنکه در شرايط موجود ،فوت يا عوارض اهليت سپردهگذار ،تاثيري در قراردادهاي بانک با
وامگيرنده ندارد (كاشاني؛ .)110 :1376
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 .5تعارض تسهیالت تکلیفی با مفهوم وکالت
تســهيالت تکليفي كه به صــورت قانون بودجه هر ســاله به تصــويب نمايندگان مجلس ميرســد نظام بانکي را موظف
ميكند جهت حمايت از اق شار آ سيبپذير يا مو س ساتي كه به داليلي نياز به حمايت دارند مبالغي ت سهيالت با لحاظ
سودي پائينتر در اختيار آنان قرار دهد ،نظام بانکي در مواجهه با اين م سئله دو م سئوليت ا سا سي دارد؛ از طرفي به
عنوان يکي از نهادهاي مهم اقت صادي وظيفه دارد در تحقق اهداف و سيا ستهاي كلي نظام تالش كند از طرف ديگر
به عنوان امين و وكيل سپردهگذاران مسئوليت دارد سرمايه آنان را در بخشهايي كه سود مناسبي براي آنها به همراه
دارد بکارگيرد و اين دو با هم در تعارض قرار ميگيرند (موسويان.)205 :1378 ،
 .6تعارض تضمین اصل سپردهها با مفهوم وکالت
اگر سمت بانک حقيقاً وكالت با شد بر پايه احکام عقد وكالت بانک امين سپردهگذاران ا ست و در صورتي كه تق صيري
در عمليات خود نکرده با شد و دچار زيان گرديده يا ور شک ست شده و سپرده را از د ست بدهد ،م سئوليتي در برابر
ســپردهگذاران نخواهد داشــت .ازاين بابت بايســتي تعهد بانک به اســترداد اصــل ســپردهها را كه در ذيل ماده  4قانون
عمليات بانکي بدون ربا1پي شنهاد شده ا ست را بازگ شت جدي از فکر وكالت دان ست .البته دليل آن هم رو شن ا ست؛
وكيل شمردن بانک به موجب تب صره ماده  3اين قانون ،رها شدن بانک از بازپرداخت ا صل سپردهها را در پي دارد كه
با روح و هدف بانکداري ناسازگار است .اگر مردم احساس كنند بانک نسبت به استرداد سپردهها مسئوليتي ندارد فوراً
عکسالعمل نشــان ميدهند و ســپردههاي خود را از بانکها خارج ميكنند و يا از ســپردهگذاري بيشــتر خودداري
مينمايند و همين امر نظام بانکي كشــور را فلج خواهد كرد .بنابراين پيشــنهاد متعهد شــدن بانک به بازپرداخت اصــل
ســپردهها كه در ماده  4قانون مذكور مطرح شــده كامالً ضــروري بوده اســت (كاشــاني .)112-111 :1376 ،از اينرو
تضمين اصل سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت از روي ناچاري و صرفا جهت حفظ مشتريان صورت گرفته و كمتر با
مفهوم وكالت ارتباط دارد.
 .7عدم امکان نظارت و کنترل سپردهگذاران نسبت به بانک متناسب با مقتضای وکالت
در قرارداد وكالت ،وكيل موظف ا ست در را ستاي نظرات موكل د ست به فعاليت بزند .از سويي حق نظارت و كنترل بر
اقدامات وكيل براي شخص موكل محفوظ ا ست و اين حق تا هنگامي كه رابطه وكالت به قوت خود باقي ا ست ،ادامه
خواهد دا شت؛ اين در شرايطي ا ست كه در نظام بانکي سازوكاري جهت نظارت و كنترل م ستقل سپردهگذاراني كه
جايگاه موكل را دارند بر اقدامات و قراردادهاي بانک تعريف نشده است.

 1ماده  :4بانکها مکلف به بازپرداخت ا صل سپردههاي قرض الح سنه (پسانداز و جاري) ميبا شند و ميتوانند ا صل سپردههاي
سرمايهگذاري مدتدار را تعهد و يا بيمه نمايند.
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 .8مشکل عدم تفکیک بین طرف اصیل و وکیل توسط سپردهگذاران
سپردهگذاران عموماً بانک را طرف ا صلي و ا صيل در قرارداد تلقي ميكنند و بانک را متعهد در قبال خود و نه نماينده
و وكيل خود ميدانند؛ از اينرو سپردهگذاران هيچ يک از تعهدات بانک در برابر ا شخاص ديگر را نميپذيرند و اين امر
بر خالف نص ماده  674قانون مدني است كه موكل بايد تعهداتي را كه وكيل پذيرفته است به مورد اجرا گذارد.
از سوي ديگر گرچه بانک در تنظيم قراردادهاي اعطاي ت سهيالت از وجوه سپردهگذاران بهرهبرداري ميكند ولي بانک
قراردادهاي خود را ا صالتاً ام ضا كرده و به مورد اجرا ميگذارد و وظيفه ح ساب پس دادن به سپردهگذاران را ندارد و
حال آنکه بر طبق ماده  668قانون مدني وكيل بايد صورتحساب عملکرد خود را به موكل بدهد .البته موكل ميتواند
ضمن قرارداد وكالت يا پس از آن ،وكيل را از دادن صورت حساب معاف كند.
از سوي سوم ،در قراردادهاي تسهيالتي كه ميان بانک و تسهيالتگيرندگان بسته ميشود ،فرض اصيل بودن متعاملين
(ماده  196قانون مدني) اجرا مي شود و ت سهيالتگيرندگان ،بانک را طرف واقعي در قرارداد ميدانند نه سپردهگذاران
را (كاشاني.)109 :1376 ،
 .9عدم کسب رضایت سپردهگذاران در برخی از نحوههای صرف وجوه وکالتی
پديده مهمي كه امروزه در نظام بانکي كشـــور رخ ميدهد آن اســـت كه برخي از بانک ها بدون دريافت رضـــايت
سپردهگذاران به عنوان موكلين بانک ،سپردهها را در مجاري غيرمولد و صرفا سفتهبازانه همچون خريد زمين و ساخت
و ساز م سکن و مجتمعهاي بزرگ تجاري سرمايهگذاري ميكنند .حال سوال اينجا ست كه چگونه بانکها به عنوان
وكالي سپردهگذاران بياذن و بي رضايت موكالن خود ،در اينگونه فعاليتهاي ريسکي وارد ميشوند و اصالً آيا اين نوع
وكالت بانکي در ا ستفاده اينگونهاي از سپردهها مطابق با ضوابط و شرايط شرعي عقد وكالت بوده و ثمرات عقد را با
شبهه مواجه نمي سازد؟ (قليچ .)64 :1393 ،البته بديهي ا ست كه در وكالت عام ضرورتي ني ست كه بانک در جزئيات
فعاليتهاي سرمايهگذاري از سپردهگذاران اذن بگيرد؛ اما نکته مهم اينجا ست كه م سير و جهت سرمايهگذاريها بايد
مطابق نظر سپردهگذاران به عنوان موكالن امر وكالت باشد.
 .10عدم امکان تفکیک در محاسبه سود سپردهها
از آنجاكه منابع بانکي از محل انواع مختلف سپردهها با ماهيت قر ضي ( سپردههاي پسانداز قرضالح سنه و جاري) و
ماهيت وكالتي (ســپردههاي ســرمايهگذاري) به عالوه آورده ســهامداران بانک تامين ميشــود و بانکها عموما از منابع
قرضالح سنهاي نيز در فعاليتهاي سودآور و انتفاعي ا ستفاده ميبرند ،سهم هر يک از منابع در سود حا صل شده
مشخص نبوده و به صورت مجزا در ترازنامه آورده نمي شود .البته براي رفع اين مانع از قراردادن لفظ مصالحه استفاده
ميشود كه البته با اين اقدام نميتوان بطور كامل حکم به امتزاج اين منابع داد (سيفلو.)66 :1389 ،
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 .11برهم خوردن قاعده تجمیع حسابها
براساس قاعده تجميع حسابها كه در بانکداري متعارف دنيا به عنوان يک اصل عرفي پذيرفته شده است ،هر مشتري
اگرچه ممکن ا ست ح سابهاي متعددي نزد يک بانک دا شته و همچنين بدهيهايي نيز به بانک خود دا شته با شد اما
در تحليل نهايي ،مشتري صرفا يک دين به بانک يا يک طلب از آن دارد و روابط حقوقي متعدد در نهايت در قامت يک
رابطه واحد خود را نشــان ميدهند .با اســتفاده از اين قاعده ،امکان تهاتر بدهيها و مديريت بهتر ريســک براي بانکها
فراهم مي شود .به بيان ديگر ،بانکي كه به م شتري ت سهيالت ميدهد و م شتري كه سپردههاي خود را نزد يک بانک
نگهداري ميكنند ،هر دو ريســک عدم ايفاي دين توســط طرف مقابل را متحمل ميشــوند .تهاتر ،اين ريســکها را به
اندازه ريسکهاي متقابل كاهش ميدهد و آنها را كمتر ميكند.
حال هنگامي كه مشــتري حســاب ســپرده ســرمايهگذاري (كوتاهمدت يا بلندمدت) نزد بانک افتتاح ميكند ،از بانک
طلبکار نمي شود بلکه وجوه خود را در اختيار بانک قرار ميدهد تا به عنوان وكيل وي با آن وجوه سرمايهگذاري كند و
چون بانک به ســـپرده گذار بدهکار نميشـــود ،تهاتري نيز رخ نخواهد داد .از آنجا كه تهاتري رخ نميدهد ،تجميع
ح سابها نيز اتفاق نميافتد؛ بنابراين نياز به وثايق افزايش مييابد ،هزينههاي معامله باال ميرود و ري سکهاي بانک و
م شتري افزايش مييابد .در چنين حالتي اگر بانک ،مطالبات خود را از ح ساب سپرده سرمايهگذاري م شتري بردا شت
كند ،هيچ بعيد نيست كه وي را بتوان به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب قرار داد (قنبري.)1393 ،
 .12ناهماهنگی و عدم شفافیت قوانین در وکالتپذیری بانکها
يکي از مشکالت موجود در قوانين و مقررات عمليات بانکي بدون ربا در خصوص وكالتپذيري بانکها ،مشخص نبودن
حيطه قانون ،آييننامه ،د ستورالعملهاي اجرايي و مواردي م شابه آن ا ست .برخي از م سائل ا سا سي در قانون مطرح
نشده و به صورت پراكنده در آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي و يا حتي در مواردي در مصوبههاي شوراي پول و
اعتبار به آن پرداخته شده ا ست كه اين امر نوعي ناهماهنگي در مجموعه مقررات حاكم بر وكالتپذيري بانکي ك شور
ايجاد كرده است.
به عنوان نمونه ميتوان به تقســيمات انواع ســپردهها اشــاره نمود .توضــيح آنکه ،قانون عمليات بانکي بدون ربا هيچ
تقســـيمي از ســـپرده هاي ســـرما يه گذاري كه مبتني بر وكالت پذيري بانک ها اســـت ،ارائه نميدهد .آيين نامه و
دستورالعملهاي اجرايي قانون آن را به سپردههاي كوتاهمدت و بلندمدت تقسيم ميكنند و به دنبال آن پس از گذشت
حدود  3سال از اجراي قانون ،سپردههاي بلندمدت بر ا ساس ت صميم شوراي پول و اعتبار به چهار نوع يک ساله ،دو
ساله ،سه ساله و پنج ساله ،تقسيم ميشوند (توكلي.)79 :1381 ،
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 -4-2-3راهکارهای پیشنهادی جهت تخفیف چالشها
با توجه به آنکه عقد وكالت ن سبت به عقد وديعه ،قراردادي منا سبتر براي جذب سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار
اســت در ادامه ســعي در ارايه راهکارهايي جهت تخفيف چالشهاي عقد وكالت با هدف بکارگيري آن در تجهيز منابع
بانکي مينماييم:
از جمله پي شنهادات براي رفع چالشهاي سود عليالح ساب ،انجام نظارت بر پرداخت مابهالتفاوت سود عليالح ساب و
سود قطعي توسط نهادهاي نظارتي همچون نهاد نظارت شرعي است .نهادهاي نظارتي كه به نحو تخصصي به موضوع
تعيين ميزان سود قطعي و نهايي ورود ميكند موجب مي شود بانک به عنوان وكيل سپردهگذاران ،ميزان سود حا صل
را پس از كســر حقالوكاله خود ،به نســبت ســهم هر يک (شــامل ميزان ســپرده و مدت زمان ســپردهگذاري) به آنان
پرداخت نمايد .البته نهاد نظارت شـــرعي بســـته به وضـــعيت اجتماعي جامعه ،قواعد فقهي رايج ،قوانين و مقررات
باالدســتي ،ميزان تقاضــاي مشــتريان بانکي و غيره ميتواند در بســتر ســاختارهاي متفاوتي اجرايي شــود .همچنين
خصوصي يا دولتي بودن نظارت شرعي ،مسئوليت بانک مركزي و بانکها در قبال آن ،نحوه تدوين استانداردهاي واحد
براي اجرايي كردن نظارت شرعي و غيره از جمله مباحثي است كه ميتواند نظارت شرعي را به انحاي متنوعي در نظام
بانکداري ك شور اجرايي سازد .با توجه به آنکه قطعي بودن سود عليالح ساب تنها در حاالت خاص به وجود ميآيد ،با
اعمال نظارت و بازرسي تخصصي نهاد ناظر شرعي ،مابهالتفاوتهايي كه حق سپردهگذاران است به آنان پرداخت خواهد
شد.
نکتهاي كه در اينجا قابل طرح ا ست ،د شواري احتمالي ت سويه پرداخت به افرادي ا ست كه پس از طي دوره سپرده
گذاري ،با بانک سپردهپذير قطع ارتباط كردهاند .با توجه به گ ستردگي و پي شرفت بانکداري و روابط بازار بين بانکي و
نيز با عنايت به آنکه بطور معمول سپردهگذاران سابق ،حداقل در يک بانک ديگر داراي ح ساب ميبا شند ،ميتوان با
هماهنگي و اســتفاده از اين ظرفيتها ،مابهالتفاوت ســود محاســبه شــده به حســاب اين دســته از ســپردهگذاران نزد
بانکهاي مرتبط با ايشان واريز شود.
از ديگر پيشنهادات براي تخفيف چالشهاي پرداخت سود عليالحساب ،ميتوان به متنوعسازي سپردهها اشاره كرد .در
اين وضعيت سپردهگذاراني كه از ابتدا به دنبال دريافت سود قطعي و بدون ريسک هستند از سپردهگذاران ريسکپذير
و طالب دريافت سود بيشتر ولو غيرقطعي منفک ميشوند .به عبارتي بانک بايد مجموعهاي از سپردههاي سرمايهگذاري
با نرخهاي سود و ساختار زماني1مختلف در فهر ست پي شنهادي خود دا شته با شد تا انواع م شتريان نظام بانکي بنا به
ميزان ريسکپذيري و برنامه اقتصادي خود سپردهگذاري خود را انتخاب نمايند.
اينکه سپردههايي كه بانکها بر ح سب وكالت از سپردهگذاران دريافت ميكنند از نرخ سود متغير برخوردار با شند،
امري روشــن اســت .مثل آنکه بانک ســپرده خاصــي را تعريف كرده و منابع حاصــله را در يک يا چند پروژه مشــخص
ت سهيالت م شاركت مدني يا پورتفويي از اعطاي ت سهيالت مبتني بر عقود م شاركتي و مبادلهاي تخ صيص نمايد و در
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انتها ارزش افزوده ايجاد شده را پس از ك سر حقالوكاله خود به سپردهگذاران پرداخت نمايد .اما اينکه سپردهگذاري و
تجهيز منابع در قالب عقد وكالت به چه نحوي ميتواند داراي نرخ سود ثابت باشد محل سوال است.
در پا سخ بايد اذعان دا شت كه عقود ا سالمي از ظرفيتها و تنوع فراواني برخوردار ه ستند و محدود به امر م شاركت با
نرخ سود متغير نمي شوند .بانک ميتواند با ا ستفاده از اين ظرفيت سپرده سرمايهگذاري خا صي را طراحي كرده و به
مشتريان اعالم نمايد كه كليه وجوه جمعآوري شده در اين نوع سپردهگذاري صرفا بر اساس عقد (بطور مثال) مرابحه
با نرخ سود ثابت  16درصد تسهيالت داده خواهد شد .بنابراين مالحظه مي شود كه نرخ سود اين دسته از سپردهها از
ابتدا ثابت بوده و براي جذب مشتريان ريسکگريز و يا كمتر ريسکپذير مناسب ميباشد .در اين مثال ،بانک ميتواند
مثال  18درصد سود از تسهيالت گيرندگان وجوه اين سپرده خاص دريافت نمايد و با كسر دو درصد حقالوكاله خود،
 16درصد به سپردهگذاران اين نوع سپرده سود قطعي و ثابت پرداخت نمايد.
ممکن است اين پرسش طرح شود كه بانک از كجا ميتواند مطمئن باشد كه وجوه جمعآوري شده در اين نوع سپرده
خاص مرابحه را ميتواند با نرخ سود  18در صد به افراد ت سهيالت بپردازد؟ به عبارتي با چه اطميناني ميتواند از افراد
دارنده مازاد وجوه با نرخ قطعي و ثابت  16درصد سپرده جمع كرده و تضمين پرداخت سود مشخص به آنان دهد؟ در
پاســخ بايد گفت عموماً بانکها با توجه به اطالعات دورههاي گذشــته از ســطح نيازمندي ،تقاضــا و نرخهاي رايج بازار
مطلع بوده و بر اساس اين اطالعات سپرده خاص مرابحه با سود ثابت افتتاح مينمايد .البته بانکها قادرند با روشهاي
مديريت ريســک تا حدي اين ريســک را تحت پوشــش و مديريت قرار دهند؛ به عنوان مثال بانکها ميتوانند اين نوع
ســپردههاي با نرخ ســود ثابت را براي دورههاي كوتاهمدتتر مانند دورههاي شــشماهه افتتاح نمايند؛ چرا كه احتمال
تغيير نرخها و شرايط بازار در كوتاهمدت پايين ا ست (ميثمي و مو سويان .)469-470 :1394 ،البته اين روش در قالب
سپرده سرمايهگذاري خاص با ا ستفاده از عقود مبادلهاي كه منابع جمعآوري شده را صرفا در يک طرح خاص با سود
قابل تعيين بکار ميگيرند هم قابل طراحي و پياده سازي ا ست .همچنين ا ستفاده از بيمه سپردهها در بکارگيري آنان
در اعطاي تســـهيالت جهت جلوگيري از ضـــرر بانک در مواقع نکول تســـهيالتگيرندگان ميتواند ابزار ديگري براي
مديريت ريســک بانک در موضــوع ســود عليالحســاب باشــد .افزون براين يکي از شــيوههاي رايج بانکهاي اســالمي
ك شورهاي مختلف جهان براي تنوع بخ شي به تجهيز منابع بانکي ا ستفاده از اوراق بهادار ا سالمي ( صکوك) ا ست .از
اينرو جدا از ايجاد سپردههاي مختلف ،ميتوان استفاده از اين اوراق را نيز جهت تجهيز منابع بانکي پيشنهاد نمود.
اما در خصوص ابهام ماهيت حقوقي سود عليالحساب پرداختي قبل از محاسبه سود قطعي ميتوان چنين بيان داشت
كه ،اوال به اســتناد مفهوم وكالت و نيز مواد  4و  5قانون عمليات بانکي بدون ربا ،مواد  8و  10آئيننامه اجرايي فصــل
دوم قانون و مواد 14 ،10و  20دستورالعمل اجرائي فصل ياد شده ،صاحبان سپردههاي سرمايهگذاري ،مادام كه وكالت
بانک را در مورد سپردههاي خود ابطال نکردهاند و سود قطعي نا شي از عمليات بانک نيز محا سبه ن شده ا ست ،حق
مطالبه هيچ گونه وجهي از بانک ندارند .ثانيا اصــوالً مفهوم «عليالحســاب» به معني مبادله موقت پول و مانند آن بين
دو شــخصـيت حقيقي يا حقوقي اســت .بدين معني كه يکي از طرفين وجهي را به طرف مقابل ميپردازد ،مشــروط بر
اينکه پس از محاسبه و حسابرسي ،چنانچه گيرنده ،واقعاً نسبت به تمام يا بخشي از وجه دريافتي ،طلبکار نباشد ،آن را
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به پرداختكننده مســترد نمايد .بديهي اســت قبل از انجام حســابرســي ،به دليل اين كه هنوز بدهکار بودن پرداخت
كننده محرز ن شده ا ست ،دريافتكننده معادل وجهي كه به طور عليالح ساب دريافت كرده به پرداخت كننده مديون
است .اين مطلب كلي در مورد رابطه ميان بانک و صاحبان سپردههاي سرمايهگذاري نيز صادق است .به عبارت ديگر،
اگر مفهوم واقعي سود عليالح ساب در نظر با شد با پرداخت سود عليالح ساب ،اگرچه عين پول پرداختي به ملکيت
سپردهگذار در ميآيد ولي ذمه وي تا زمان معلوم شدن سود قطعي ،معادل همان مبلغ به نفع بانک م شغول ميگردد.
اين مفهوم چيزي جز مفهوم قرض در عقود ا سالمي ني ست .به اين ترتيب چنانچه ماهيت حقوقي وجوهي كه با عنوان
ســود عليالحســاب به ســپردهگذار پرداخت شــود تنها در قالب مفهوم قرض طرح شــود اين مورد قابل توجيه و تبيين
خواهد بود (ميرجليلي؛  130 :1381و سيفلو .)75-84 :1389 ،از اين رو پيشنهاد مي شود جهت رفع ابهام مذكور ،اين
نکته حقوقي به قالب قرارداد وكالت افزوده شود.
فارغ از چالشهاي پرداخت ســـود عليالحســـاب ،چالش هاي ديگري نيز در امر تجهيز منابع بانکي با ســـپردهپذيري
سرمايهگذاري مدتدار وجود داشت كه به شرح آن پرداخته شد .در ادامه به اهم راهکارهاي پيشنهادي جهت تخفيف
اين چالشها اشاره خواهد شد:
-

همواره يک بخش مهم از سري پي شنهادات در تحقيقات بانکداري ا سالمي به امر آموزش و فرهنگ سازي بر
ميگردد .مطالعات نشــان داده اســت كه عدم اطالع كافي مشــتريان و بعضــا كاركنان نظام بانکي از احکام و
مفاهيم بانکداري ا سالمي سرمن شا برخي از چالشها و شبهات شرعي اجراي عمليات بانکي در ك شور بوده
ا ست .مقوله وكالت در سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار از جمله مواردي ا ست كه نياز ا ست م شتريان و
كاركنان نظام بانکي به خوبي با ابعاد و احکام آن آشنايي داشته باشند .شناخت اين موضوع كه سپردهگذاران
در قالب عقد وكالت بانک را موظف در بکارگيري وجوه ســپردههاي ســرمايهگذاري در قراردادها و پروژههاي
اقت صادي ميكنند و شناخت اين مو ضوع كه سپردهگذاران چه نوع اختياراتي را در ضمن قرارداد به وكيل
خود (بانک) اعطا ميكنند همگي موجب تقويت اركان اجراي عقد وكالت در اين نوع تجهيز منابع خواهد بود.
آموزش همگاني با ا ستفاده از ر سانههاي جمعي ،ايجاد كيو سک اطالعر ساني در شعب بانکي ،تهيه و انت شار
برو شور و جزوات آموز شي در شعب ،الزام كاركنان شعب به ارايه توضيحات مقدماتي به مشتريان و اقداماتي
از اين دسـت ميتواند در اين مسـير راهشـگا باشـد .روشـن اسـت كه همراه با كسـب اطالع و دانش توسـط
سپردهگذاران در خصوص ماهيت و نحوه وكالت بانک در قبول سپردههاي ايشان ،به نحو طبيعي قصد واقعي
در انعقاد قرارداد وكالت حا صل خواهد آمد و شبهه عدم ق صد واقعي سپردهگذاران در اعطاي وكالت به بانک
تا حد زيادي مرتفع خواهد شد.

-

در خصوص تسهيالت تکليفي مناسب است كه در قدم اول از حجم و تعداد اينگونه تسهيالت كاسته شود و
نهادهاي دولتي راهکار ديگري را جهت تامين مالي پروژههاي خاص (همچون انت شار صکوك) برگزينند .دوم
آنکه چنانچه شرايط اقت ضا نمايد كه ت سهيالت تکليفي به بانکها تحميل شود ،باي ستي منابع صرفا از منابع
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ســـرمايهاي دولت در اينگونه بانکها برداشـــت شـــود و از دســـتاندازي به منابع وكالتي كه تحت مالکيت
سپردهگذاران شخصي و خصوصي است پرهيز شود.
-

در نظام بانکي سازوكاري جهت نظارت و كنترل مستقل سپردهگذاراني كه جايگاه موكل را دارند بر اقدامات و
قراردادهاي بانک تعريف نشده است .با توجه به تعداد فراوان سپردهگذاران و عدم امکان نظارت تخصصي اين
افراد بر نحوه اجراي عقد وكالت تو سط بانک ،تو صيه مي شود در كنار ا ستفاده از ظرفيت كنوني نظام بانکي
ك شور در ح سابر سي و كنترل داخلي ،نهادهاي كار شنا سي نظارت فني و شرعي ايجاد شده و امر نظارت به
اين نهادها ســپرده شــود .همچنين الزم اســت در راس اين نهادها ،بانک مركزي ،مســئوليت نظارت بر اين
نهادها ،دريافت گزارشهاي دورهاي آنان و انجام اقدامات انضباطي متناسب با متخلفين را برعهده بگيرد.

-

با آموزش و اطالعرســاني به مشــتريان نظام بانکي ،انجام قصــد واقعي ايشــان در انعقاد عقد وكالت با بانک و
ايجاد و بکارگيري نهادهاي مراقبتي و نظارتي ،انتظار ميرود كه چالش «مشکل عدم تفکيک بين طرف اصيل
و وكيل توسط سپردهگذاران» و چالش «عدم كسب رضايت سپردهگذاران در برخي از نحوههاي صرف وجوه
وكالتي» هم تا حد زيادي برطرف گردد.

-

يکي از چالشهاي موجود اين است كه سپردههاي قرضالحسنه به اشتباه همپاي سپردههاي سرمايهگذاري
تو سط بانکها در فعاليتهاي سودآور بکار گرفته مي شود و اين مو ضوع بانک را با چالش عدم امکان تفکيک
در محاسبه سود سپردهها مواجه مي سازد .حال چنانچه سپردههاي قرضالحسنه صرفا در قالب قرضالحسنه
به م شتريان نيازمند تخ صيص يابد و با ساير ت سهيالت انتفاعي بانک اختالط نيابد ،ديگر سودي از اين مجرا
براي بانک حا صل نخواهد شد كه منجر به چالش عدم امکان تفکيک در محا سبه سود سپردهها شود .اين
مقوله نيز در ســايه اســتقرار مقررات بازدارنده و بکارگيري نهادهاي نظارت فني و شــرعي قابل حل و فصــل
خواهد بود.

-

در خ صوص م شکل عدم تجميع ح سابها و عدم امکان تهاتر بدهيها ميتوان از قواعد شروط ا ستفاده كرد.
در اين حالت با درج شرط ضمن عقد وكالت در هنگام افتتاح ح ساب ،اين امکان وجود خواهد دا شت كه از
قاعده تجميع و تهاتر حســابها با هدف مديريت ريســک بانکي بهره برد؛ گرچه اين راهکار نيز كامل نبوده و
همراه با محدوديتهايي است.

-

مدتي اســت كه اصــالح قوانين و مقررات بانکي در دســتور كار نمايندگان محترم مجلس و متوليان امر در
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مركزي قرار گرفته است .در اين مسير ،اتخاذ اتحاد رويه در قانوننويسي
و توجه به نکات ا شاره شده در اين تحقيق ،ميتواند به هماهنگي و شفافيت قوانين در وكالتپذيري بانکها
كمک برساند.

-

قابل اعتراف است كه براي يکسري از چالشهاي مطرح شده تاكنون راهحلهاي اجرايي ،راهگشا و متقن پيدا
ن شده ا ست؛ از اينرو پي شنهاد مي شود با بکارگيري ساير روشهاي تجهيز منابع آنچنان كه در گذ شته به
برخي از آنان اشاره شده است ،تا حد امکان از ميزان بروز و تحقق اينگونه چالشها بکاهيم.
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 -4جمعبندی و نتیجهگیری
جاي ترديد نيست كه ابعاد مختلف نظام بانکي كشور نيازمند آسيب شناسي و اصالح مقرراتي ،اجرايي و نظارتي است.
يکي از بخش هاي مهم نظام بانکي كشـــور بخش تجهيز منابع اســـت كه بنا به ماده  3قانون عمليات بانکي بدون ربا،
سپردهپذيري سرمايهگذاري مدتدار يکي از مهمترين اقسام آن را تشکيل ميدهد.
اين گزارش ســعي بر اين داشــت كه با بررســي ابعاد فقهي اين دســته از ســپردهپذيريها راهکارهايي را جهت تخفيف
مشـکل بيابد .در اين گزارش ابتدا ماهيت سـپرده سـرمايهگذاري مدتدار در نظام بانکي كشـور معرفي گرديد .سـپس
روش هاي تجهيز منابع در ســـپردههاي ســـرما يهگذاري مدتدار در دو محور عقد وديعه و عقد وكالت طرح شـــد و
چالشهاي هر يک مورد طرح و بررسي قرار گرفت.
بررسيها نشان داد كه عقد وديعه براي بکارگيري در اين نوع از تجهيز منابع از تناسب كمي برخوردار است .همچنين
بکارگيري عقد وكالت در صحنه عمل ،همراه با چالشهاي جدي ا ست .بخش انتهاي اين گزارش سعي نمود تا با ارايه
يکسري راهکارهاي پيشنهادي به تخفيف اين دسته از چالشها بپردازد.
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 -5منابع و مآخذ
توكلي ،محمد جواد ( ،)1381بررسي توزيع سود سپردهها در نظام بانکي جمهوري اسالمي ( ،)79-1363ماهنامهمعرفت ،ش .53
 ســيفلو ،ســجاد ( ،)1389تحليل مقايســهاي قابليت تجهيز منابع مالي از طريق وكالتي و مشــاركتي در نظامبانکداري بدون ربا و ارائه الگوي جديد براي بانکداري ايران ،پاياننامه كار شنا سي ار شد ،تهران :دان شگاه امام
صادق(ع).
 شهيد ثاني ( ،)1373الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ،بيروت :دارالعلم اسالمي. فرزينوش ،اسداله و احمد شعباني ( ،)1381بررسي عقود در بانکداري اسالمي ،تهران :پژوهشکده پولي و بانکي. قليچ ،وهاب ( ،)1393وكالت بانکها چه اقت ضايي دارد ،سود تعيين شده يا رقابتي؟ ف صلنامه تازههاي اقت صاد،سال يازدهم ،شماره .142
 قنبري ،حميد ( ،)1393روزنامه دنياي اقتصاد  -شماره .3340كا شاني ،سيد محمود ( ،)1376برر سي حقوقي چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا م صوب شهريور ،1362مجموعه مقاالت هشتمين همايش بانکداري اسالمي ،تهران :موسسه عالي بانکداري ايران.
 مسعودي ،عليرضا ( ،)1387حقوق بانکي ،تهران :انتشارات پيشبرد. موسوي خميني ،سيد روحاله ( ،)1380تحريرالوسيله ،قم :دارالعلم.موســويان ،ســيدعباس ( ،)1377بررســي و تحليل نارســاييهاي عقد وكالت در معامالت بانکي ،نشــريه تازههاياقتصاد .ش .76
موسويان ،سيدعباس ( ،)1378بانکداري اسالمي ،تهران :موسسه تحقيقات پولي و بانکي. موســـويــان ،ســـيــدعبــاس ( )1386؛ فرهنــگ فقهي و حقوقي معــامالت؛ تهران :پژوهشـــکــده پولي وبانکي.
 ميثمي ،ح سين و سيد عباس مو سويان ( ،)1394الگوي مطلوب تجهيز منابع در بانکداري ا سالمي؛ داللتهاييبراي اصــالح قانون عمليات بانکي بدون ربا ،مجموعه مقاالت بيســت و شــشــمين همايش بانکداري اســالمي،
تهران :موسسه عالي آموزش بانکداري.
 ميرجليلي ،سيد ح سين ( ،)1381م سائل بانکداري بدون بهره در تجربه ايران ،تهران :پژوهشها و سيا ستهاياقتصادي.
 نجفي ،محمد حسن (1417ق) ،جواهر الکالم في شرح شرايع االسالم ،بيروت :مؤسسهي آلالبيت ،إلحياء التراثالعربي.
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فهرست گزارشهای پژوهشی
عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش
1396

عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاههای تولیدی

MBRI-PN-96005

سجاد ابراهیمی ،سیدعلی مدنی زاده ،امینه محمودزاده

شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

MBRI-PN-96004

مریم همتی

واکاوی ظرفیت تأمینمالی مغفول بهپشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکی

MBRI-PN-96003

زهرا خوشنود ،مرضیه اسفندیاری

تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

MBRI-PN-96002

مهشید شاهچرا ،ماندانا طاهری

بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی

MBRI-RP-96001

لیال محرابی ،رسول خوانساری

1395
MBRI- RR -95017

سعید بیات

الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانکها

MBRI- PP -95016

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

شواهدی از رفتار قیمتگذاری در نرخهای تورم پایین و باال
بروزرسانی جعبه ابزار پیشبینی تورم

MBRI- RR -95015

محمد حسین رضایی

طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

MBRI- PP -95014

اعظم احمدیان ،هادی حیدری

تبیین ظرفیت ابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرحهای غیرانتفاعی

MBRI- PP -95013

وهاب قلیچ

آثار بیثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران

MBRI- PP -95012

محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال 2015

MBRI-TR-95011

لیال محرابی

فرصتها و چالشهای کارت اعتباری بینالمللی در نظام بانکی ایران

MBRI-PN-95010

رسول خوانساری

ارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینهسازی ثبات بخش مالی

MBRI-PP-95009

علی بهادر
زهرا خوشنود

واکاوی ابعاد حقوقی سرمایهگذاری خارجی در صنعت بانکی ایران

MBRI-PP-95008

صورتهای مالی الزماالجرای بانکهای ایران :تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟

MBRI-RR-95007

کارگروه مطالعاتی  IFRSدر صنعت بانکداری

چارچوب گزارشگری مالی بانکهای ایران

MBRI-RR-95006

کارگروه مطالعاتی  IFRSدر صنعت بانکداری

جایگاه مؤسسات اعتباری و واسطهگری مالی غیربانکی در نظام مالی

MBRI-RR-95005

مهرداد سپهوند

موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

MBRI-RR-95004

فرشته مالکریمی ،وهاب قلیچ

سازوکار مدیریت نرخهای سود در چارچوب سیاست پولی

MBRI-PP-95003

اکبر کمیجانی ،حمید زمانزاده ،علی بهادر

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا با IFRS

MBRI-PP-95002

احمد بدری

MBRI-PN-95001

علی بهادر

لزوم اصالحات ساختاری پایدارکنندهی نرخ تورم تکرقمی در شبکهی بانکی
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آسیبشناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی

MBRI-PN-94025

حسین میثمی

مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی :پیششرط تحقق نرخ تورم تکرقمی

MBRI-PN-94024

مریم همتی

کاستیهای بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی

MBRI-PN-94023

علی بهادر

کالننگاری بانکداری سایهای در ایران

MBRI-PN-94022

مسیر آتی نظام مالی :بانک محور یا بازار محور

MBRI-RR-94021

آثار مؤلفههای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییها در مطالبات غیرجاری بانکها

MBRI-PN-94020

شاخصسازی قیمتهای تجارت خارجی ایران

MBRI-RP-94019

سجاد ابراهیمی

طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم پیوند در نظام مالی ایران

MBRI-PN-94018

رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی

شمول مالی در ایران :مقایسهای بر اساس معیارهای پایهای گروه 20

MBRI-PN-94017

مجید عینیان

نقد و بررسی پیشنویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا

MBRI-SR-94016

تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دورههای رکود و رونق

MBRI-PN-94015

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

MBRI-PP-94014

وهاب قلیچ

حکمرانی شرکتی در نظامهای بانکی منتخب و نقش بانکهای مرکزی

MBRI-RR-94013

طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی

MBRI-PN-94012

حسین میثمی  ،حسین توکلیان

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا باIFRS

MBRI-PP-94011

احمد بدری

24

محمد اربابافضلی ،مهشید شاهچرا ،ماندانا
طاهری
زهرا خوشنود
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا ،هادی
حیدری

مهرداد سپه وند ،حمید قنبری ،امین جعفری ،لیال
محرابی

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

قواعد مالی و هدفگذاری تورمی

MBRI-PN-94010

ژاله زارعی

عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

MBRI-RR-94009

حسین میثمی

عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

MBRI-PN-94008

وهاب قلیچ و رسول خوانساری

ناخنثایی عملیات بازار باز

MBRI-WP-94007

پیر پائولو بنینو ،سالواتور نیستیکو

برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانهدار

MBRI-RR-94006

ابوالفضل خاوری نژاد

افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

MBRI-PN-94005

حمید زمانزاده

برگزیدگان حوزههای مختلف بانکداری مرکزی در سال 2014

MBRI-TR-94004

ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی

نظامهای ارزی :دسته بندی ،شناسایی و آثار اقتصادی

MBRI-RP-94003

علی بهادر

قدرت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

MBRI-WP-94002

زهرا خوشنود ،پی یر اِی .بولتز

MBRI-WP-94001

مریم همتی ،رضا بوستانی

معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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MBRI-RR-93042

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ساختار هزینهای بنگاهها و تقاضا برای منابع مالی

MBRI-PN-93041

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال 2014

MBRI-TR-93040

لیال محرابی

تحلیل پویاییهای تورم و رشد اقتصادی در ایران

MBRI-PN-93039

سیدعلی مدنی زاده ،هومن کرمی ،سعید بیات

بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

MBRI-PN-93038

مجید عینیان ،امینه محمودزاده

ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطهگری مالی شبکه بانکی کشور

MBRI-PN-93037

مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری

چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

MBRI-PP-93036

قواعد مالی و پیادهسازی آن در ایران

MBRI-PP-93035

ژاله زارعی

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» دی ماه 1393

MBRI-PR-93034

حمید زمان زاده

گزارش ماهانه پیش بینی تورم ،دی ماه 1393

MBRI-PR-93033

سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میانمدت

MBRI-PP-93032

حمید زمانزاده،مریم همتی و حسین توکلیان

تجربه شیلی ،ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

MBRI-PN-93031

ایلناز ابراهیمی

تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

MBRI-PP-93030

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

MBRI-PN-93029

حسین میثمی

رکود تورمی و راهکارهای خروج

MBRI-PP-93028

محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنیزاده

رکودتورمی در ایران :نظمهای آماری و عوامل آن

MBRI-PP-93027

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

MBRI-PP-93026

عوامل موثر بر بهرهمندی از وام و شکلگیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری

سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین
نادریان

محمدحسین رحمتی ،سیدعلی مدنیزاده،فاطمه
نجفی
حمید زمان زاده،علی بهادر ،حسین باستانزاد،
حسین توکلیان

مطالبات غیرجاری یا داراییهای مسموم بانکها

MBRI-PP-93025

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» ( آبانماه )1393

MBRI-PR-93024

حمید زمان زاده

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ( تابستان )1393

MBRI-PR-93023

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،دکتر رامین مجاب ،سجاد

گزارش ماهانه پیش بینی تورم (آبانماه )1393

MBRI-PR-93022

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

گزارش فصلی تولید صنعتی ایران (تابستان )1393

MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

ابراهیمی ،سعید بیات ،مجید عینیان ،هومن کرمی

شکست بازار اعتبارات
سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران (حساب اقماری محیط زیست

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

ایران()SEEAIRAN
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدلهای غیرخطی و زمانمتغیر

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیش بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

مجید عینیان

ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران

MBRI-RR-93001

سامان قادری
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ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

مریم همتی

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای 1392-1391

MBRI-9224

اعظم احمدیان

تحلیل سهم از بازار بانکها ()1390-1391

MBRI-9223

اعظم احمدیان

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()1390-1391

MBRI-9222

اعظم احمدیان

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )1360-1390و ارزیابی آن به عنوان
سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی

جهانی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بنگاههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

صکوک کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میثمی  ،لیال محرابی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میثمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  1389و )1390

MBRI-9210

اعظم احمدیان

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری
اعظم احمدیان

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

MBRI-9206

حسین میثمی

حاکمیت شرکتی ،نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی :گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه
بانکداری اسالمی
استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی :گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری

MBRI-9205

وهاب قلیچ

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

اسالمی
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کد گزارش

عنوان
اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری
اسالمی
تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی
اسالمی

MBRI-9202

MBRI-9201

نویسنده /نویسندگان
فرشته مالکریمی
حسین میثمی
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پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی

MBRI-9111

حسین میثمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی
فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

اسالمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میثمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
1390
عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )1390

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )1390

MBRI-9007

فرهاد نیلی

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )1390

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )1390

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی
حسین معصومی ،محمد روشندل

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )1390

MBRI-9004

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )1390

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )1390

MBRI-9002

وهاب قلیچ

MBRI-9001

حسین قضاوی

مالیات تورمی دالر( بهار )1390
1389
بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میثمی  ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل
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