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 بانکی دارگذاری مدتسرمایهپذیری بررسی ابعاد فقهی سپرده

 

 1وهاب قليچ
 

 

 چکیده

شناسي و اصالح مقرراتي، اجرايي و جاي ترديد نيست كه ابعاد مختلف نظام بانکي كشور نيازمند آسيب

قانون  3ماده هاي مهم نظام بانکي كشور بخش تجهيز منابع است كه بر اساس نظارتي است. يکي از بخش

 و (پس اندازو  يجار)الحسنه سپرده قرضمجاز هستند تا در قالب ها بانک عمليات بانکي بدون ربا،

 به تجهيز منابع اقدام نمايند. دارمدت يگذارهيسرما يهاسپرده

 يسعکي، اين گزارش در بخش تجهيز منابع باندار مدت يگذارهيسرما يريپذسپردهبا عنايت به اهميت 

وديعه و وكالت اشاره  در اين يادداشت به دو عقد. بپردازد پذيريسپردهاين بررسي ابعاد فقهي  اشته تا بهد

پذيري بانکي ندارد؛ دهد اين عقد تناسب خوبي با سپردهشده است. تحليل و بررسي عقد وديعه نشان مي

ها و با چالشهاي خوبي براي اين كار برخوردار است اما همچنين عقد وكالت ضمن آنکه از ظرفيت

ها، راهکارهايي را . اين گزارش سعي دارد تا با طرح اين دسته از چالشباشدهمراه مينيز  ييهامحدوديت

 جهت تخفيف آن ارايه نمايد.

 

  پذيري، نظام بانکي، وديعه، وكالت، بانکداري اسالميسپرده کلیدواژه:

                                                           
 .بانک مرکزی  عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی 1
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 مقدمه -1

با پيروزي انقالب اسالمي، لزوم اسالمي كردن روابط و معامالت پولي و بانکي در كشور مطرح شد. در اولين قدم 

حداقل »و « يافتيحداكثر كارمزد در»ضمن كاهش نرخ بهره نام آن به  1358ماه يمصوبه سوم دشوراي پول و اعتبار با 

سازي نظام پولي و اقدامات انجام شده در راستاي اسالمي. در قدم بعدي جهت تکميل دادتغيير « سود تضمين شده

 يبه تصويب مجلس شورا 1362 در جلسنه هشتم شهريورماه(« بهره) قانون عمليات بانکي بدون ربا»بانکي كشور، 

ماه همان سال مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته و جهت اجرا به دولت  ريودهم شهر يخاسالمي رسيد و سپس در تار

 .ابالغ گرديد

 :است يلذ ينماده شامل پنج فصل با عناو 27 بااين قانون 

 اسالمي ايران ينظام بانکي در جمهور يفاهداف و وظا :فصل اول

 ليتجهيز منابع پو :فصل دوم

 بانکي ييتسهيالت اعطا :فصل سوم

 ن و سياست پولييراا يبانک مركز :فصل چهارم

 متفرقه فصل پنجم:

 نيا در .اختصاص دارد «پولي منابع زيتجه»به  قانون عمليات بانکي بدون ربافصل دوم  مشخص استهمانطوركه 

دو نوع  ،3ها پرداخته شده است. به موجب ماده منابع توسط بانک زيبه نحوه تجه 6تا ماده  3فصل در سه ماده از ماده 

 :بدون ربا در نظر گرفته شده است يهامنابع بانک زيتجه يمنبع برا

: الحسنهقرض ( سپرده: الفنديبه قبول سپرده مبادرت نما ليذ نياز عناو کيتحت هر  توانند،يها مبانک -3 ماده»

دار كه بانک در مدت يگذارهيسرما يهادار. تبصره ـ سپردهمدت يگذارهيسرما يهاسپرده (پس انداز ب -2 جاري -1

مزارعه، مساقات،  ،يمعامالت اقساط ک،ياجاره بشرط تمل مضاربه،در امور مشاركت،  باشد،يم ليبکار گرفتن آنها وك

 «.رديگيمعامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار م م،يمستق يگذارهيسرما

گذار حق دارد هر زماني انداز( بر مبناي قرارداد قرض بدون بهره است و سپردهالحسنه )جاري و پسهاي قرضسپرده

هاي جاري اين امر با استفاده از چک نيز حساب خود برداشت نمايند. البته در حسابكه مايل باشد منابع خودش را از 

 مقدور است.

شود، از طرف مدت و بلندمدت تقسيم ميدار كه به دو نوع كوتاهگذاري مدتهاي سرمايهبانک در بکارگيري سپرده

و در پايان سال مالي سود حاصله را پس از تواند اين وجوه را در قالب عقود اسالمي بکار گيرد مي مردم وكيل است و

دار را گذاري مدتهاي سرمايهتوانند اصل سپردهها ميبانک. البته گذاران توزيع نمايدالوكاله خود بين سپردهكسر حق

 .قانون عمليات بانکي بدون ربا( 4تعهد و يا بيمه كنند )ماده 
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سوم   سود قطع     »بخش  سبه  ستورالعمل اجرايي چگونگي محا سپرده د سرمايه ي  ساب    دارگذاري مدتهاي  با احت

سپرده حق ست و بيان مي  1382دي  18، ابالغي «هاالوكاله بکارگيري  شده ا سود قطعي   دارد كه ، نيز متذكر اين نکته 

سر حق ) سودهاي علي    (الوكالهپس از ك سه با  ساب در مقاي سپرده  الح سال مالي، يکي از  پرداختي به  سه  گذاران طي 

 داشت: را خواهد حالت زير

 گذاران بيشتر از سود قطعي است.پرداختي به سپرده الحسابسودهاي علي. 1 

 گذاران برابر با سود قطعي است.الحساب پرداختي به سپردهسودهاي علي. 2 

 .گذاران كمتر از سود قطعي استالحساب پرداختي به سپردهسودهاي علي. 3 

  دراما گردد. سود قطعي تلقي مي  عنوانه گذاران بحساب پرداختي به سپرده  الهاي اول و دوم سودهاي علي درحالت

 .گردد گذاران تقسيمبين سپرده ،حالت سوم بايد تفاوت

تعيين انواع و ميزان حداقل و   قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک مركزي را در          20همچنين بند چهارم از ماده    

شروط بر )حداكثر كارمزد خدمــــات بانکي  شد    اينــــکه بيش از م شده، نبا الوكاله بکارگيري  و حق (هزينه كار انجام 

سرمايه سپرده  صويب هيئت وزيران مي نامهطبق آئين، شود دريافت مي هاگذاري كه توسط بانک هاي  رسد و  اي كه به ت

ساس ماده   بر ست. افزون بر اين بنا بر ماده   19ا سته ا صل پ  23، مجاز به دخالت و نظارت دان وجوه نجم اين قانون، از ف

 .باشدگذاران نميقابل تقسيم بين سپرده ها بوده والوكاله جزو درآمدهاي بانکدريافتي تحت عنوان كارمزد و حق

سعي در   سي ابعاد فقهي  اين گزارش  ساس در ابتدا به  يدار بانکمدت يگذارهيسرما  يريپذسپرده برر  دارد. بر اين ا

منابع در   زيتجه يهاسپس روش  شود؛ پرداخته ميكشور   يدار در نظام بانکمدت يگذارهيسرما  سپرده  تيماهمعرفي 

شد  عهيدار در دو محور عقد ودمدت يگذارهيسرما  يهاسپرده  مورد طرح و  کيهر  يهاو چالش هو عقد وكالت طرح 

اختصاص   ها دسته از چالش  نيا فيتخف جهت ييراهکارها هيارا بهگزارش  نيا يبخش انتها گرفت.خواهد قرار  يبررس 

 .خواهد داشت

 

 دارمدت یگذارهیسرما سپرده -2

اجاره بشرط  مضاربه،در امور مشاركت،  باشد،يم ليدار كه بانک در بکار گرفتن آنها وكمدت يگذارهيسرما يهاسپرده

. رديگيمعامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار م م،يمستق يگذارهيمزارعه، مساقات، سرما ،يمعامالت اقساط ک،يتمل

 بانک .دينمايم مهيخود ب نهيبه هز ايرا برطبق قرارداد منعقده تعهد و  هابانک استرداد اصل سپردهها در اين نوع سپرده

و  نامهنييالوكاله خود به نسبت مدت و مبلغ سپرده طبق آهر دوره منافع حاصله را پس از كسر حق انيدر پا

 .يدنمايم ميگذاران تقسسپرده نيب يبانک يهادستورالعمل

 يگذارهيسرما يها. صاحب حساب سپردهاستمدت و بلندمدت دار به دو صورت كوتاهمدت يگذارهيسرما سپرده

 يها. سپردهديرا به حساب خود اضافه نما يمجدداً وجوه ايتواند از وجوه خود برداشت و يمدت هر موقع مكوتاه

 د،يكه پس از هر سررس شوديم رفتهي، سه ساله و پنج ساله پذدوساله کساله،يبلندمدت از جهت مدت  يگذارهيسرما

 خواهد بود. سريم طبق مقرراتي شتريب يهاسپرده به مدت ديتمد
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 دارمدت یگذارهیسرما یهاسپردهدر  های تجهیز منابعروش -3

ست كه به   يوجوه به بانک قرارداد سپردن » :را اينچنين تعريف كرد يبانک يگذارسپرده  توانيم ينگاه كل کيدر  ا

پول را  ني. بانکدار حق دخل و تصرف در ا كنديم ميپول را به بانک مورد نظر خود تسل  ينيموجب آن شخص مبلغ مع 

ص     شخ ساب  شتر   نيخود دارد و در هم يبه ح سترداد آن را به محض مطالبه م   ينيبشيشروط پ  هيبر پا يحال تعهد ا

 (.99 :1376ي، )كاشان «داشت اهدشده در قرارداد خو

 :شودتقسيم ميعام و خاص  يگذاردو نوع سپردهگذاري خود به سپرده

مسترد نشود    ناًيشده ع است كه پول سپرده   نيبر ا ياست كه توافق بانک و مشتر   يعام هنگام يگذارسپرده  .1

 .است يبانک يگذارسپرده جينوع غالب و را ،عام يگذارداده شود. سپردهگذار پس بلکه معادل آن پول به سپرده

گذار مسترد شود و هدف از   سپرده به سپرده   نيهم ست يبايموجب آن مه است كه ب  ياسپرده خاص، سپرده   .2

سپرده گذار  نيا ش       يصرفاً نگهدار  ينوع  سپرده خاص غالباً ا ضوع  ست. مو ست. با   و يمتيق اءيمال ا حال   نياگرانبها

سهام با نام و ب  شوند. برا  يگذارسپرده  لقمتع تواننديم زينام و اوراق بهادار نيپول،   يكه وجوه يمثال هنگام يخاص 

  ياريدر بس شود،يسپرده م يسردفتر اسناد رسم    کيسند معامله به   ميقرارداد و در انتظار تنظ نياز طرف يکي ياز سو 

امانت  نيوازم تيو اگر رعا ديآيسردفتر درنم تيوجوه به ملک ني. اشوديخاص محسوب م يگذاراز موارد از نوع سپرده

  يديترد يگذاركه در مورد نوع سپرده يندارد. هنگام تيسرقت آن مسئول ايآن كرده باشد در برابر تلف  يرا در نگهدار

با قواعد   يگذارگونه سپرده نيا رايز باشد يمخاص  يگذاربر سپرده  نياست كه نظر طرف  نياصل بر ا  شود يم ختهيبرانگ

 .كرده است پس بدهد افتيرا كه در يمال نيع دياست كه مستودع با ني. اصل بر ااستمنطبق  عهيقرارداد ود يعموم

س    رفتهيپذ نظر سپرده    نيا يبانک يحقوق يهاستم يشده در همه  ست كه در  شده به     يگذارا سپرده  عام، وجوه 

سپرده  ديآيبانک درم تيمالک سپرده      يگذار حقسپرده  ني. بنابراگردديگذار بدهکار مو بانک در برابر  سبت به وجوه  ن

صرف  توانديشده ندارد. بانک م  سپرده  يهرگونه ت شود   ني. اگر اديبه خود اوست بنما  لقها كه متعدر  مورد   ايوجوه گم 

 -98 :1376ي، )كاشان  آن متوجه بانک خواهد بود تيبرود مسئول  نياز ب يسوز در آتش اي ردياختالس قرار گ ايسرقت  

99.) 

سپرده  زيتجه يهاروش شده    در قالباز لحاظ نظري  دارمدت يگذارهيسرما  يهامنابع در  شنهاد  هاي مختلفي پي

ست. در اين تحقيق به   ساير قالب  وكالت عقد عقد وديعه و  قالبدو ا شتر از  ست  ها كه بي شته ا ،  مدنظر محققين قرار دا

 .  شودپرداخته مي

 

 عقد ودیعه -1-3

دار براي آن قابل تصور گذاري مدتپذيري سرمايهيکي از عقودي كه به لحاظ كاركردي امکان استفاده در سپرده

شناسي استفاده در ادامه ابتدا تعريف عقد وديعه و احکام آن و سپس آسيبمنظور  نيبه همباشد. است، عقد وديعه مي

 شود.بانکي ارايه مي از اين عقد در نظام
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 تعریف عقد ودیعه -1-1-3

است. امام خميني)ره( در كتاب تحرير الوسيله در خصوص « استقرار يافتن»و « سپردن»وديعه در لغت به معني 

 وديعه عقدي است كه فائده آن نائب گرفتن ديگري در حفظ مال خويش است، و بعبارتي ديگر نهادن»نويسد: وديعه مي

غالباً كلمه وديعه را به آن مال اطالق  در دست ديگري است تا او آن را براي مالکش حفظ و نگهداري كند،مال خود 

: 1380گويند )موسوي خميني، گذارند، مستودع ميكنند، صاحب مال را مودع و آن كسي كه مال را نزد او امانت ميمي

141.) 

و روايات معصومين  1وعيت در آيات قرآن كريمدر خصوص مشروعيت وديعه بايد اذعان داشت كه اين مشر

 مشخص است. همچنين اين عقد نزد عرف داراي كاربرد بوده و  نزد اهل علم امري پذيرفته شده است. 2السالمعليهم

 

 احکام عقد ودیعه  -2-1-3

مال مورد  ديبا نيام (.232: 1373 ي،ثان دي)شه به دنبال دارد لزوم حفظ مال است عهيعقد ودكه  ياز آثار يکي

از طرف مالک مقرر نشده باشد،  يبيترت ينگهدار يگر براو ا دي، حفظ نماگذار خواسته استكه امانت يرا به نحو عهيود

 (.543: 1381 ي،و شعبان وشني)فرز كند يبر اساس متعارف از آن نگهدار

اال است ككه حرز آن نوع  ييجا)مستودع( واجب است امانت را به مقدار متعارف حفظ كند و آن را در  نيام بر

عموما امثال آن حيوان قرار دهد كه  يدر محل را وانيرا در صندوق و امثال آن و ح ورآالتيمثالً جامه و پول و ز بگذارد،

 .دندهمي در آنجا قراررا 

گذار از آن استفاده عهيكه بدون اجازه ود يحق استفاده از آن را ندارد و در صورت عهيود رندهيبنابر نظر اكثر فقها، گ

گذار از عهيود با اجازه عهيود رندهيشود و در صورت تلف شدن، ضامن آن است. اگر گي)متجاوز( شناخته م يكند، متعد

از آن استفاده  عهيتواند با حفظ وديم عهيود رندهياست كه گ ياول، موارد ت: حالاستدو حالت متصور  رد،يآن بهره گ

جب مصرف و از مو عهياست كه استفاده از ود يشود. حالت دوم، موارديم هيبه عار ليتبد عهيصورت ود ني. در ادينما

ضامن  عهيود رندهيگشود و يم ليبه قرض تبد عهيحالت، ود نيماند. در اينم يآن باق نيرفتن آن شده و ع نيب

 (.68: 1381لي، )توك دانست هيرعا قيتوان آن را از مصادينم ن،يرفتن ع ني. با توجه به از باستبرگرداندن مثل آن 

تلف  عهيمال ود بيرتاست كه اگر به هر ت نياند ابحث كرده عهياثر ود نيكه فقها در مورد ا ياز مسائل مهم يکي 

ا بحث ر ديسوال مسئله تصرف در مال و  نيفقها در پاسخ ا ست؟يمستودع چ تيشود، مسئول يمتحمل خسارت ايشود 

 .كننديم

                                                           
 سوره انفال 27، سوره بقره 283 هيآ، سوره نساء 58 هيآر.ك.  1
 2، باب 13ر.ك. وسائل الشيعه، ج  2
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به اجازه  ريباشد. اما اگر تصرف در مال غ يقانون ريغ ايو  يخواه آن تصرف قانون نديگويم «دي»در مال را  تصرف

بدون اذن  ريو اگر  تصرف در مال غ نديگويم «يامان»را  دي به اذن قانون باشد، ايمالک و  ندهيبه اذن نما ايمالک و 

 .نامنديم «يضمان»و  «يعدوان» ديمتصرف را  ديخوانده و  انهمالک و قانون باشد، تصرف مزبور را تصرف غاصب

 اصوال باشد، يامان دي ياگر دارا يكرد كه فرد انينحو ب نيبه ا توانيرا م يضمان ديو  يامان ديتفاوت  نيمهمتر

 يضمان دي يدارا يثابت گردد. اما اگر فرد يو طيتفر ايو  يمگر آنکه تعد ست،ينقص مال مورد امانت ن ايمسئول تلف 

خود  اريو ضرر به مال در اخت بيآن آس جاديدر ا يهرچند كه نقش است، يگريمسئول هرگونه نقص به مال د باشد،

 يمستودع امان ديمسئله مورد اتفاق همه فقها است كه  نيابنابراين  (.543: 1381 ي،و شعبان وشني)فرز نداشته باشد

 او نباشد ضامن نخواهد بود. ياز سو يطيتفر ايكه افراط  ياست و تا زمان

 اندو افراط مطرح ساخته يمستودع را در قالب دو عنوان تعد اي رندهيگضمان امانت قيهمه مصاد هيامام يفقها

است  يمعن نياند، بدنموده انيب« فعله جبيترك ما »را كه فقها با عبارت  طيتفر: (552: 1381 ؛يو شعبان وشني)فرز

اهمال كرده و آنچه را عادتاً موجب حفاظت آن است انجام نداده است؛ به  عهيظت از مال وددر محاف رندهيگكه امانت

اند نموده يتلق« تركه جبيفعل ما» يرا به مفهوم و معنا يتعد. همچنين فقها در نظر عرف تسامح موصوف گردد کهيطور

 انجام داده است. داده،يانجام م ديكه برخالف اذن مالک بوده و نبا يمعناست كه مستودع تصرفات نيو آن بد

سائل  گريد يکي سئله بازگرداندن    عهيكه توسط فقها در باب ود  ياز م ست، م  عهيرد مال ود ايمورد بحث قرار گرفته ا

را  اگر مالک آن شود يفرصت ممکن واجب م  نيدر اول عهيود رد» دارند: دهيخصوص عق  ني)ره( در ا ينيخم امام است. 

هر چند كافر   اطيمالش احترام داشــته باشــد( بلکه بنابر احت كهي مالک كافر باشــد )البته كافر مطالبه كند هرچند كه

 نيب واست كه دست از آن مال بردارد    نيمباح است، و در رد امانت مقدار واجب ا  نيمسلم  يباشد كه مالش برا  يحرب

شود و اما ا  ساند  خودش آن نکهيآن و مالکش حائل ن صندوق  پس اگر مثال ؛ست يواجب ن را بردارد و به مالک بر   يدر 

سته قرارش داده هم  ياطاق ايمقفل و  صندوق بردارد و درب خانه را باز كند و به مالک     يكاف نيدرب ست كه قفل را از  ا

خود را انجام داده و از عهده خود خارج ســاخته اســت، همچنانکه در   فيمقدار تکل نيامانت خود را بردار، به هم ديبگو

سئله فور  صت ممکن فور  نيو رد آن در اول تيم ست الزم ن    يكاف يعرف تيفر ست، پس اگر در حال غذا  ريس  ست يا

ــ زيجا نکهيا ايآن را بشــکند، و آ ،در نماز نافله و امثال آن يو اگر در نماز اســت حت زدينشــده از طعام برخ  يبرا تاس

شاهد رد امانت را به تاخ   ضار دو  ست كه آر  نيا ياندازد؟ اقو رياح شاهد باعث تاخ   يا ضار دو  شود   اديز ريمگر آنکه اح

صاً آنجائ    ست ين زيجا ريصورت تاخ  نيكه در ا صو شند، البته ا       كهي مخ سپرده با شاهد امانت را به او ن ضور    در نيبا ح

صت در تاخ    ييجا ست كه رخ شکال    شته ندا ليو عدم تعج ريا شد و گرنه ا و مبادرت واجب  تيفور نکهيدر ا ست ين يبا

 (.147: 1380 ؛ينيخم ي)موسو «ستين

 يو و ست يبر او مترتب ن نياحکام ام امتناع، خياز رد آن امتناع كند؛ از تار نيمطالبه شود و ام  عهياگر رد مال ود اما

نقص مستند به فعل او نباشد؛     ايو  بيحادث گردد، اگرچه آن ع عهيمال ود است كه در  يبيضامن تلف و هر نقص و ع 

 (.128-127 :ق1417، ي)نجف ديآيغاصب به حساب م صرفمنحل شده و مت عهيود ،يامانبا قطع رابطه  رايز
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صوص مخارج مورد وديعه بايد گفت   صرف هز  اجيسالم ماندن احت  يبرا عهيهرگاه مال مورد وداما در خ   ييهانهيبه 

شد،    شته با ست كه ا  رندهيگبر امانت دا به مالک مال   هانهيهز افتيدر يرا انجام دهد و حق دارد برا هانهيهز نيواجب ا

شان م  يفقهاحکام . ديمراجعه نما صرفاً مربوط به هز  نيكه ا دهدين ست كه آنها را مالک مال   ييهانهيحق مراجعه  ا  يا

 (.549: 1381 ي،و شعبان وشني)فرز او اجازه داده باشد ليوك

 

 گذاری بانکیشناسی استفاده از عقد ودیعه در سپردهآسیب -3-1-3

گذاري بانکي را دارد  شود آيا وديعه امکان استفاده به عنوان سپرده   توجه به مطالب پيش گفته اين سوال طرح مي  با

سپرده  نظر مييا خير؟ به گذاري بانکي از جهت هدف و طبيعت نزديکترين مشابهت با عقد وديعه را دارد،   رسد با اينکه 

ــه ويژگي مهم وديعه يع  گير به تعهد وديعه   -2گذار، بقاي مالکيت مال براي وديعه    -1ني اما با اين حال هيچ يک از سـ

خورد  گذاري بانکي به چشم نمي گير به استرداد عين مال مورد وديعه در سپرده  تعهد وديعه -3نگهداري مورد وديعه و 

 (.27: 1389)سيفلو، 

د دارد كه مانع اســتفاده از اين عقد  وجو هاييتفاوت عهيو عقد وددر نظام بانکي پول  گذاريســپرده انيمبه عبارتي 

 :ها عبارت است ازشود. مهمترين اين تفاوتگذاري ميدر امر سپرده

سپرده را ندارد و م  نيع يتعهد نگهدار عه،يبانک بر خالف ود -  نيگذاران اسپرده  دگانيدر برابر د توانديوجوه 

 دهد. ليتحو يگريپول را به شخص د

ــپرده يآن را ندارد. تعهد بانک رد معادل همان پول    نيتعهد ردّ ع  عه،يبانک برخالف ود - ــت كه  از سـ گذار  اسـ

 كرده است. افتيدر

سپرده     عهيوداحکام بانک بر خالف  - سترداد پول به  ست حت ضامن ا ص  چياگر در تلف مرتکب ه يگذار ا   يريتق

شد   شده با سئول   ن صل عدم م سبت به بانک قابل اجرا ن   يقانون مدن 614كه در ماده  تي)ا ست ن شان ست يآمده ا ي،  ( )كا

1376 :99.) 

 باشد.گذاري بانکي نميشود كه استفاده از عقد وديعه چندان مناسب سپردهرو مشخص مياز اين

 

 عقد وکالت 2-3

بر رابطه مدت و بلندمدت( )كوتاهدار مدت يهابدون ربا، قرارداد مربوط به ســـپرده يبانک اتياســـتناد قانون عمله ب

مزارعه،   ،يمشاركت، مضاربه، معامالت سلف، معامالت اقساط     لياز قب يدر عقود ست يبايو م هبود يموكل مبتن -ليوك

مذكور را طبق  اتيسود حاصل از عمل  بانک بايستي  . رديمورد استفاده قرار گ  ميمستق  يگذارهيمساقات، جعاله و سرما  

سپرده    سب با مدت و مبالغ  سر حق    تيو رعا يگذارهيسرما  ياقرارداد منعقده متنا الوكاله  سهم منابع بانک، پس از ك

 .كند ميها تقسصاحبان سپرده نيب

ــل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا          آئين 10و  9مواد  ــويب ) (بهره)نامه فصـ ــماره      تصـ مورخ    81962نامه شـ

 ( به اين موضوع پرداخته است:ئت وزيرانهي 27/9/1362
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باشــند، به عنوان منابع  مي دار را كه در به كار گرفتن آنها وكيلگذاري مدتهاي ســرمايهها ســپردهبانک -9اده م»

شرط تمليک، معامالت     سپرده  ضاربه، اجاره به  شاركت، م سرمايه      گذار، در امور م ساقات،  ساطي، مزارعه، م گذاري  اق

 دهند.مي معامالت، سلف و جعاله مورد استفاده قرارمستقيم، 

ـ قبول سپرده  طبق مقررات مربوط، مجاز است.  دار براي مصرف در يک طرح خاص،گذاري مدتهاي سرمايهتبصره 

 باشد.در قرارداد مربوطه مي ها منوط به درج آندر مورد اين قبيل سپرده 8شمول حکم ماده 

سپرد ه به  -10ماده  سپرده هيچ يک از  سرمايه هاي دريافتي تحت عنوان  شد مدت گذاريهاي  از  هدار رقم تعيين 

صله از عمليات      شد. منافع حا سود پرداخت نخواهد  ضوع ماده   قبل به عنوان  ضمن      9مو ساس قرارداد منعقده، مت بر ا

سپرده  سب با مدت وكالت، بين بانک و  سپرده  گذار متنا سرمايه و مبالغ  ضع هاي  هاي قانوني  سپرده  گذاري، پس از و

سهم منابع  سيم خواهد       مربوط و رعايت  شده در اين عمليات تق سبت مدت و مبلغ در كل وجوه بکار گرفته  بانک به ن

 .شد

صره   سپرده    يگذارهيسرما  يهاسپرده  يريبکارگالوكاله حق -1تب سهم منافع  شد. م   از  سر خواهد   زانيگذاران ك

 .ديپول و اعتبار خواهد رس يشورا بيالوكاله به تصوحداقل و حداكثر حق

مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و       ديگذار قبانک و سپرده  نيمنعقده ب يقراردادها در -2 تبصره 

 «است. يپرداخت منافع الزام

سپرده  سپرده   از آنجاكه رابطه  ست،  ساير  دهد كه وجوه او را همگذار به بانک وكالت عام ميگذار و بانک وكالت ا راه 

هاي اقتصـــادي ســـودآور بکار گيرد. البته بانک دو نوع رابطه حقوقي با وجوه و منابع بانکي، به نحو مشـــاع در فعاليت

گذار در بکارگيري وجه سپرده داشته و از طرف ديگر   گذار برقرار خواهد ساخت؛ از يک طرف بانک وكيل سپرده  سپرده 

شي      ست. چراكه بخ شاع به كار گرفته مي شريک وي در تامين منابع ا شود متعلق به خود بانک   از منابعي كه به نحو م

ــپرده ــت كه در مالکيت بانک قرار دارد. از اينهاي جاري و پسبوده يا مربوط به س ــپردهانداز اس گذار با رو رابطه هر س

سپرده   سپرده    گذاران رابطه مشاركت مي ساير  سود  سرمايه شود. از اين جهت  ي امر مشخص نخواهد  گذار در ابتداهاي 

 (.117: 1387بود )مسعودي، 

سيب    سپس به آ ستفاده از اين عقد در نظام بانکي      حال در ادامه ابتدا به تعريف عقد وكالت و احکام آن و  سي ا شنا

 شود.پرداخته مي

 

 تعریف عقد وکالت -1-2-3

اصطالح عقدى است كه     درو اعتمادكردن به وي است و   يو واگذاري كاري به كس  ضيوكالت در لغت به معناي تفو

ــبب آن   به  گونه  ني)ره( وكالت را ا  ينيامام خم . دهد يقرار م خود بي را براى انجام امرى نا   گرىيد ن،ياز طرف کىيسـ

ست از ا  وكالت» :كننديم فيتعر سان كار خود را به د  نکهيعبارت ا ست انجام دهد و   يگريان   ايواگذار كند كه تا زنده ا

ست   سو  «ندازدياز امور او را راه ب يکيتا زنده ا را عقد وكالت  رانيا يقانون مدن 656ماده  (.267: 1380 ي،نيخم ي)مو

 .دينمايخود م بينا يانجام امر يرا برا گريطرف د ن،ياز طرف يکيبه موجب آن  داند كهعقدي مي
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ــروع بودن ا مرحوم ــاحب جواهر مش ــتدالل م ازينيو ب يهيو آن را از امور بد ديترددون عقد را ب نيص و  داندياز اس

: 1381 ؛يو شعبان  وشني)فرز دانندياز سنت م  ياتيو روا دياز قرآن مج ياتياز فقها جواز آن را مستند به آ  گريد يبرخ

578.) 

 (:119-118: 1386از اركان ذيل برخوردار است )موسويان،  وكالتعقد 

ضا  ازين گريوكالت مانند عقدهاي د عقد: و قبول جابياالف(    نيطرفبه انعقاد آن دارد و  نيطرف تيبه اعالم اراده و ر

 توانند عقد را جارى سازند.  يبا هر لفظ و زبانى كه مقصود از وكالت را برساند، م

ــى: عقد نيطرف (ب ــخص ــرا ديو موكّل با لي. وكنديگويم ليرا وك بيموكّل و  نا رديگيم بيكه نا ش   عمومى طيش

 را داشته باشند. اريقصد و اخت عقل، قراردادها شامل بلوغ،

 را داشته باشد: ليذ طيشرا ديشود بايمورد وكالت واقع م آنچه: مورد وكالت( ج

 است. ريپذابتيز امورى باشد كه نا -

 نباشد. ليوك اياز امور ممنوعه براي موكل  -

 باشد. نيمعلوم و مع -

 .باشدمملوك در تصرف موكل  -

 همچنين براي وكالت اقسامي وجود دارد:

 معلوم است. ليوك اراتينوع مورد وكالت و محدوده اخت نيدر ا ؛وكالت خاصالف( 

 شود:تقسيم مي سه گونهكه خود به  وكالت عامب( 

ـه شـود ا         - ـال، گفت ـه طـور مث ـت؛ ب را هر نوع  ينمع هيسرما ـن يعام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وكال

 . و اجاره و ... عيدانى استفاده كن اعم از بيكه صالح م

ـل بگو     ام از جهت متعلق وكالت و خاص از جهت تصرف؛ بهع - ـال، موك ـور مث ـر   ـد يط از اموال من را كه   آنچهه

 دانى بفروش.يصالح م

 .خود وكالت دهد اموال ـعيجمطور مثال، موكل به هر نـوع تصـرفى در  عام از جهت تصرف و متعلق وكالت؛ به -

 

 احکام عقد وکالت -2-2-3

 مهمترين احکام مرتبط با عقد وكالت بدين شرح است:

البته   شـــود.يباطل م ،نياز طرف کىيجنون  ايبا فوت كه  اســـت زيعقد وكالت از جمله عقدهاي جا -

شرط كنند تا زمانى كه آن عقد باقى    يم نيطرف ضمن عقد الزم خارجى  ســــت  توانند در  وكالت هم   عقد ،ا

شد و طرف  شند      نيباقى با شته با سخ آن را ندا سويان،   حق ف ضوع جايز بودن وكالت در   119: 1386)مو (. مو

ــت:    679ماده  ــده اس ــريح ش تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند، مگر اينکه  موكل مي»قانون مدني تص

 «وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد الزم شرط شده باشد
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مگر آنکه  ست ياگر تلف شد ضامن ن   يعنياست   نينسبت به آنچه از موكلش در دست دارد ام   ليوك -

ــد و  يدر حفظ آن كوتاه ــو  شيب ايكرده باش ــد )موس ــته باش : 1380 ؛ينيخم ياز حد متعارف به كارش بس

279.) 

صورت مطالبه او به و    ليبر وك - ست كه اموال موكل را در  بازگرداند. حال اگر بدون عذر از  يواجب ا

ست ز   د،يامر امتناع ورز نيا سل  يخواهد بود. اما اگر عذر يبه بعد عدوان نياو از ا دي رايضامن ا شته    ميدر ت دا

 (.383: 1373)شهيد ثاني،  ضامن نخواهد بود باشد،

ــت و موكل براي وكيل تفويض اختيار مي        - ندگي از جانب او به     كند تا به نماي    وكالت از جمله عقود اذني اسـ

صرف بپردازد. بدين طريق   صرف  ليوكت ست تجاوز نما    يحق ندارد از ت شده ا عبارتي   به ؛ديكه به او اذن داده 

شد و از محل وكالت خود تعد    تيدارد به دقت مواظب رعا فهيوظ ليوك صلحت موكل خود با نکند. البته   يم

ضا      شد كه تجاوز از محل مورد ر شته با ست،  تياگر قرائن داللت بر آن دا شکال ندارد  موكل ا و  وشني)فرز ا

 (.587 -586: 1381 ي،شعبان

ــت   دهديخود انجام م  يوكالت اراتي در محدوده اخت  لي كه وك يهر اقدام - به  ؛به منزله عمل و اقدام موكل اسـ

ــاب موكل بوده، مگر خالف آن ثابت          لي كه وك  ياهر معامله   يعبارت  در حدود مورد وكالت انجام دهد به حسـ

 .(63: 1393)قليچ،  شود

سبت به           - ست بايد همانند او ن شين موكل ا ست و وكيل از آنجاكه جان صلحت موكل بر وكيل الزم ا رعايت م

وكيل بايد  »يد: گوقانون مدني در اين خصوص مي 667تامين مصالح خويش، تالش عقاليي داشته باشد. ماده 

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

ــتين زيجا ليوك يبرا - ــده، وك ليكه خودش وك يرا در انجام كار يگريكه د سـ نه  دينما ليانجام دادنش شـ

ــم توك     لي از طرف خود و نه وك  لي وك او  يبرا لي از طرف موكلش، مگر به اذن موكل كه به اذن او هر دو قسـ

ست  زيجا سم را تع  يکيحال اگر موكل  ؛ا ست و د  نيياز آن دو ق از آن جائز  يتعد گريكند كه همان متبع ا

شد، نه از وك  ليدوم، وك ليوك اگرهمچنين  ؛ست ين   ليخواهد بود پس وك ليخود درعرض وك ل،ياز موكل با

  يبرود و دوم نياول از ب ليوك اگر يبلکه حت شوديعزل نم نياو را عزل كند و با عزل شدن او ا تواندياول نم

و وكالتش تابع  كندرا عزل  ياز طرف خود او باشـد او حق دارد و  لياسـت، اما اگر وك  يهمچنان وكالتش باق

ست در نت  سرآ  ايكل او را عزل كند و اگر مو جهيوكالت او   ديو بع شود يخود به خود منعزل م يو ديعمر او 

  اول عزلش نکرده باشــد ليموكل حق داشــته باشــد او را عزل كند هرچند وك زيصــورت ن نيكه در ا ســتين

 (.274: 1380 ؛ينيخم ي)موسو

ــي       طريق چند  به   وكالت   - ــودميخاتمه يافته و يا منقضـ  اب  ،عزل موكل  اب . اين طرق عبارتند از   شـ

انجام مورد وكالت   ايرفتن متعلق وكالت  نياز ببا  و همچنين موت يا حجر وكيل يا موكل اب، اســتعفاي وكيل

 .توسط موكل
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 گذاری بانکیشناسی استفاده از عقد وکالت در سپردهآسیب -3-2-3

سپرده    ستفاده از عقد وكالت در  ست.  لشگذاري بانکي از چااما ا سيب هايي برخوردار ا ضوع به      براي آ سي اين مو شنا

 شود:مهمترين موارد اشاره مي

 

 الحساب  یسود علهای پرداخت . چالش1

ساب يعل سود  ست كه قبل از اتمام و به نت  يوجه الح س  جهيا صول و م  يگذارهيسرما  اتيعمل دنير سود     و ح سبه  حا

  يهاصـــاحبان ســـپردهاز آنجاكه  .شـــوديپرداخت م يگذارهيســـرما يهااز جانب بانک به صـــاحبان ســـپرده يقطع

  از سود حاصل از آن استفاده كنند   خود،  هيضمن حفظ اصل سرما    خواهنديهستند كه م  يمعموالٌ كسان  يگذارهيسرما 

حاصــل از  يقطع مشــاع، امکان محاســبه ســود يگذارهيســرما يســپرده حجم انبوهبا  ينظام بانک کياز آنجا كه در و 

سهم هر   اتيعمل سپر  کيو  صل زمان دهاز  را  يگذارسپرده قطعي سود  بايد  بانک ست، يكوتاه ممکن ن يگذاران در فوا

سر  و  يدوره مال انيبعد از پا ست اين به معناي     هانهيهزپس از ك سبه كند. بديهي ا سود پس از  کيپرداخت محا باره 

ست كه     يدوره مال انيپا سبات ا در بانک   يگذارسپرده  يوجوه براصاحبان  و انگيزه به كاهش رغبت يقيناً و اتمام محا

 .شوديمنجر م

رفع   يدر واقع براگذاران، آن به ســپرده ايدورهو پرداخت  رانيا يدر بانکدار)انتظاري(  الحســابينرخ ســود عل هيتعب

از بروز  يريجلوگ يكه برا انددهيرس  جهينت نيكشور به ا  يمسئوالن نظام بانک  گريبوده است. به عبارت د  دغدغه نيهم

ــود عل»با اعالم نرخ  توانيم زه،يبحران انگ ــابيس ــپرده، اي آندورههر دوره و پرداخت  يدر ابتدا «الحس را  گذارانس

 نگه داشت.  در بانک راغب  يگذارنسبت به سپرده

 رو بنابرد. از اينالحساب و نه قطعي و نهايي باش  آيد بايد صرفا علي الحساب همانگونه كه از عنوان آن بر مي اما سود علي 

ــره  ــتورالعمل  14ماده  2تبص ــپردهدس ــپرده کي چيبه ه تواننديها نمبانک، 1اجرايي قبول س ــرما يهااز س   يگذارهيس

ــدهنييرقم تع ،دارمدت  ــود اعالم و    ياشـ ــود پرداخت  ند، يپرداخت نما   اي را از قبل به عنوان سـ ــورت    يبلکه سـ به صـ

ساب يعل شاركت  يبوده و پس از ط الح سو  يقطع ربه طو يدوره م ساب يعل ريتعب. به بيان ديگر شود يم هيت بودن و  الح

  يحدود يبر حسب محاسبات و انتظارات خود نرخصرفا ها كه بانک براي اين منظور استها بودن سود بانک يرقطعيغ

است اگر   يهي. بدديتر فراهم آراحت گذارانسپرده  يو انتخاب برا يريگميتا امکان تصم  دارندگذاران اعالم را به سپرده 

)قليچ،   گردديبه وضوح قابل اثبات م  يبانک اتيشدن عمل  يالحساب شود، شبهه ربو   يعل يبا سودها  يرفتار سود قطع 

ــوعي كه رخداد آن در امر وكالت64: 1393 ــپرده پذيري بانک(، موض ــور در س دار دور از واقعيت  پذيري مدتهاي كش

 باشد.نمي

                                                           
 .81/10/3621مورخ ؛ اعتبار مصوبه پانصد و چهاردهمين جلسه شوراي پول و 1
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الحســـاب و عدم پرداخت  توجه آن اســـت كه اين ايراد منحصـــر به وجود ســـود قطعي باالتر از ســـود علينکته قابل 

سپرده مابه سود قطعي پايين    گذاران نميالتفاوت آن به  سا  سود علي شود؛ بلکه چه ب شد و بانک بنا به    تر از  ساب با الح

سهامداران اين      سهم و حقوق  سود دارد، از  سري را جبران كند كه تعارض اين امر با   تعهدي كه به پرداخت حداقل  ك

 مقوله عدالت و قاعده تبعيت نما از اصل محتمل و قابل تصور است.

سود علي  سود قطعي و نهايي قرار مي      دليل آنکه  ست و در عمل به عنوان  صله گرفته ا ساب از ماهيت خود فا گيرد  الح

ست كه در  شور   يهابانک آن ا سبات، زا بوبه علت پيچيدگي و هزينهك س عموما  دن محا ش  ميتق   اتياز عمل يمنافع نا

 عيتوز يبرا ينسبت  چيهبه عبارتي و  رديگيگذار و منابع بانک صورت نم به نسبت منابع سپرده   منابع( صيخص ت)ي بانک

سپرده  نيسود ب  سپرده  کيهر  نيگذاران و ببانک و  سبه و  ها از انواع   نيا از. شود ياعالم نمبه نحو دقيق و متقن، محا

ها و اشکاالت اجراي  و اين از مهمترين آسيب شوديم يتلق يها سود قطعبانک ياعالم شده از سو الحساب يرو سود عل 

 دار در پوشش منابع وكالتي است.گذاري مدتهاي سرمايهها در بکارگيري سپردهوكالت توسط بانک

سود علي         شد و  شته با شکل وجود ندا ست كه اگر اين م شد و مابه   چالش ديگر اين ا ساب به نحو قطعي نبا التفاوت  الح

سپرده     سود و زيان به  سبه نهايي  شود پس از محا سبه به     ،گذاران پرداخت  ضعيت، آن مبلغي كه پيش از محا در اين و

 شود از لحاظ حقوقي داراي ابهام است. گذار پرداخت ميسپرده

سود علي   صوص پرداخت  صالحه بر    نکته آخر در خ ضوع م ساب به مو سود     ميالح صل،  گردد. طبق قاعده تبعيت نما از ا

الحســاب صــرفا جهت گذاران حق قانوني و شــرعي آنان اســت و پرداخت ســود عليهاي ســپردهبعمل آمده از ســپرده

التفاوت سود نهايي   گذاران اعالم شده است. بنابراين دريافت مابه  ريزي اوليه و ايجاد ساختار انگيزشي براي سپرده   برنامه

سود   سپرده   عليبا  ساب حق  ست. اما ي الح صح  يكه برا يهاتياز توج يکگذاران ا ارائه  انيسود و ز  عيتوز يچگونگ حيت

گذار در مورد منافع و نحوه مصــالحه بانک و ســپرده» ديها قســپرده رشيســت كه بانک در قرارداد پذني، اه اســتدشــ

سبه و پرداخت منافع  صح  يمبنا ديق نيو هم دينمايرا ذكر م« محا ست  انيسود و ز  عيتوز حيت ساس    راي؛ زا بانک بر ا

 خود ديها را به صالحد سپرده  يريدارد كه سود حاصل از بکارگ  يحق را محفوظ نگه م نيخود ا يبرا هيمصالحه اول  نيا

كند  يم نييتع ياگونهه را ب يگذارهياز انواع سپرده سرما   کيبانک سهم سود هر   همچنين بر اين اساس،  . دينما عيتوز

. هر چند  ديساله، دوساله، سه ساله و پنج ساله به دست آ        کيكوتاه مدت،  يهاسپرده  يبرا يسود متفاوت  يهانرخ كه

به دور زدن حرمت ربا و پرداخت   هيتوج نيرســد كه ايداد، اما به نظر م يظاهر شــرع يارا به گونه هيتوج نيتوان ايم

ها ثابت مانده است. سال ياريها در بسسپردهآنکه، نرخ سود  منجر گردد؛ به خصوص يگذارسود در مقابل مدت سپرده

سپرده  نيهمچن سپرده در اكثر موارد،  ساب م  يگذارگذاران بدون مطالعه مفاد قرارداد  و به  ندينماياقدام به افتتاح ح

سلم خود را ندارند      صالحه با بانک آن هم بر روي حق م صد م قاعده   شالوده پايه و  گر،ي. از طرف دهيچ عنوان نيت و ق

صالحه  ست كه بانک در پا  م سود و ز    يسال مال  انيآن ا سبه  صالحه  يشتر با م يدرباره موارد ابهام انيو پس از محا   م

  د.قرار داشته باش انيسود و ز عيتوز و اساس که مصالحه مبنانينه ا دينما موردي

به صلح مازاد احتمالي سود واقعي خود نسبت     گذاران در اين راستا اين سوال مطرح است كه آيا در واقعيت امر، سپرده    

سود علي  شرعي خود به نفع بانک بگذرند و يا آنکه اين        به  سهم و حق  ضرند همواره از  ضايت دارند و آيا حا ساب ر الح
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مصـالحه صـرفا بر حسـب شـرطي تحميلي و يکطرفه و عموما متکي بر عدم اگاهي امضـاكنندگان قرارداد برقرار شـده       

 است؟

 

 یفهوم وکالت بانکناکافی مشتریان با م . آشنایی2

ــوص وكالت بانک در بکارگيري وجوه               ــنايي دارند، اما در خصـ عموم مردم با مفهوم و كاركرد كلي وكالت حقوقي آشـ

سد.  ها اين آگاهي ناكافي به نظر ميسپرده  سرما  نامانوسر متنوع بودن منابع   ،ي ماليگذارهيبودن عقد وكالت در امر 

نامفهومي  موجب  گريگذار و عوامل دوجوه هر ســپرده يريبکارگ وهي، مشــخص نبودن شــيحقوق تيهبانک از جهت ما

... به وكالت   بانک» آمده است:  يبانک يگذارسپرده  هايفرم برخي از مثال در ي. براشود وكالت بانکي نزد مشتريان مي 

  بدون ربا به طور مشــاع بکار يبانک اتيســپرده را طبق قانون عمل نيوجه ا ل،يگذار با داشــتن حق توكاز طرف ســپرده

سر حق    صله را پس از ك صالحه منافع بانک و    نييالوكاله طبق آگرفته و منافع حا شتن حق م نامه و مقررات مربوط با دا

 «خواهد نمود. هيشده تاد به كار گرفته تگذاران به تناسب مبلغ و مدسپرده

شود كه فهم همين بند  موجب مي« حق مصالحه » ، و«الوكالهحق» ،«مشاع » ،«ليحق توك» يحقوق يهاواژهبکارگيري 

سد. ازاين    شوار به نظر بر ست كه د ضا كرده   دبدون توجه به متن و مفاد قراردا ان عموماگذارسپرده  رو وجوه و آن را ام

ست كه در بانکدار  يدرحال ني. ادندهيبانک قرار م اريخود را در اخت سالم  يا شتر  يا اركان  علم به  يست يبانک با يم

 (.63: 1377باشد )موسويان، معامله داشته اساسي 

 

 دهی به بانکوکالت واقعی مشتریان درعدم قصد . 3

به  يندگينما حقيقي در اعطايقصــد  به علت عدم اطالع كافي از مفهوم و فرآيند وكالت بانکي، عموماً انگذارســپرده

ــده وكالت   در واقعيت امر   نيبنابرا . دارند ن را بانک    ــره ماده   نام برده شـ جنبه   قانون عمليات بانکي بدون ربا،       3در تبصـ

را امضا كند كه در آن متن    ييهافرم ايگذار نوشته  حساب، سپرده   شياگر به هنگام گشا  يد. حتكنپيدا نمي يقرارداد

(. 109: 1376ي، )كاشان  ست يگذار و بانک منطبق نسپرده  يبا قصد واقع  يوكالت نيچن باشد، تبصره مزبور به كار رفته  

ست   از آنجاكه  صد ا صد كردن وكالت  ،عقد تابع ق شرعي در تجهيز اينگونه    دهي به بانکعدم ق شبهه  ها موجب ايجاد 

 شود.منابع بانکي مي

 

 ورثه ذیحق تنف تیعدم بطالن وکالت با فوت موکل و عدم رعا. 4

سو     رندگانيگكه با وام يياگر بانک در قراردادها ست به وكالت از  سته ا عمل كرده   ي(قيشخص حق )گذاران سپرده  يب

ورثه، اقدامات بانک   ذي( و تا تنفيقانون مدن 678 ده)ما كنديگذاران وكالت بانک را باطل ماز سپرده کيفوت هر  ،باشد

بانک با  يدر قراردادها يريتاث ،گذارسپرده  تيعوارض اهل ايفوت  شرايط موجود،  در؛ حال آنکه گردديدچار اختالل م

 (.110: 1376 ؛ي)كاشان ندارد رندهيگوام
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 ی با مفهوم وکالتفیتکل التیتسه. تعارض 5

وظف مرا  ينظام بانک رســديمجلس م ندگانينما بيكه به صــورت قانون بودجه هر ســاله به تصــو يفيتکل التيتســه

س    تيجهت حما كنديم شار آ سات    اي ريپذبياز اق س سه  يدارند مبالغ تيبه حما ازين يليكه به دال يمو با لحاظ   تاليت

سئول    نيدر مواجهه با ا يبانکآنان قرار دهد، نظام  اريدر اخت ترنيپائ يسود  سئله دو م س    تيم سا به  يدارد؛ از طرف يا

صاد  ياز نهادها يکيعنوان  س  فهيوظ يمهم اقت ست يدارد در تحقق اهداف و   گريز طرف دكند انظام تالش  يكل يهاا

آنها به همراه  يابر يكه سود مناسب   ييهاآنان را در بخش هيدارد سرما  تيگذاران مسئول سپرده  ليو وك نيبه عنوان ام

 (.205: 1378، اني)موسو رنديگيدو با هم در تعارض قرار م نيو ا رديدارد بکارگ

 

 با مفهوم وکالت هااصل سپرده نیتضم. تعارض 6

شد بر پا  قاًيسمت بانک حق  اگر ست سپرده  نيبانک اماحکام عقد وكالت  هيوكالت با صورت  و گذاران ا   يريكه تقص  يدر 

شد و دچار ز  اتيدر عمل سئول           اي دهيگرد انيخود نکرده با ست بدهد، م سپرده را از د شده و  ست  شک در برابر  يتيور

قانون   4ماده  ليها را كه در ذبانک به اســترداد اصــل ســپرده تعهد. ازاين بابت بايســتي گذاران نخواهد داشــتســپرده

ست     شنهاد يپ 1عمليات بانکي بدون ربا شت جد  راشده ا ست.   يبازگ ست    ليدلالبته از فکر وكالت دان شن ا   ؛آن هم رو

سپرده    اين قانون 3شمردن بانک به موجب تبصره ماده    ليوك صل  شدن بانک از بازپرداخت ا كه   دارد يها را در پ، رها 

ندارد فوراً   يتيمسئول  هاسپرده مردم احساس كنند بانک نسبت به استرداد     ناسازگار است. اگر   يبا روح و هدف بانکدار

  يخوددار شــتر يب يگذاراز ســپرده  ايو  كنندخارج ميها خود را از بانک يهاو ســپرده  دهنديالعمل نشــان م عکس

متعهد شــدن بانک به بازپرداخت اصــل  شــنهاديپ نيكشــور را فلج خواهد كرد. بنابرا يامر نظام بانک نيو هم ندنماييم

رو از اين (.112-111: 1376ي، )كاشــان بوده اســت يمطرح شــده كامالً ضــرورقانون مذكور  4ها كه در ماده ســپرده

گرفته و كمتر با گذاري بلندمدت از روي ناچاري و صرفا جهت حفظ مشتريان صورت    هاي سرمايه تضمين اصل سپرده   

 مفهوم وكالت ارتباط دارد.

 

 متناسب با مقتضای وکالت بانکنسبت به  انگذارنظارت و کنترل سپرده امکانعدم . 7

ست   ليوكقرارداد وكالت،  در ستاي نظرات موظف ا ست به فعاليت بزند. موكل  در را سويي   د ت و كنترل بر حق نظاراز 

ست  شخص موكل براي  لياقدامات وك ست  يباقبه قوت خود كه رابطه وكالت  يحق تا هنگام نيو ا محفوظ ا ادامه  ، ا

سازوكاري جهت       ست كه در نظام بانکي  شرايطي ا شت؛ اين در  ستقل   نظارت و كنترل خواهد دا ي كه  گذارانسپرده م

 تعريف نشده است. بانک ياقدامات و قراردادهاجايگاه موكل را دارند بر 

 

                                                           
سپرده  بانک: 4ماده  1 صل  شند ي( ميانداز و جارقرض الحسنه )پس  يهاها مکلف به بازپرداخت ا سپرده   تواننديو م با صل   يهاا

 .ندينما مهيب ايدار را تعهد و مدت يگذارهيسرما
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 گذارانبین طرف اصیل و وکیل توسط سپرده. مشکل عدم تفکیک 8

صل  بانک عموماً گذارانسپرده  ص  يرا طرف ا   ندهيو بانک را متعهد در قبال خود و نه نما كننديم يدر قرارداد تلق ليو ا

شخاص ديگر را نمي  از کي چيه انگذارسپرده رو ؛ از اينداننديخود م و وكيل امر  نيو ا پذيرندتعهدات بانک در برابر ا

 است به مورد اجرا گذارد. رفتهيپذ ليرا كه وك يتعهدات دياست كه موكل با يقانون مدن 674 بر خالف نص ماده

سوي ديگر گرچه   سهيالت  يقراردادها ميبانک در تنظاز  سپرده  از اعطاي ت بانک   يول كنديم يبردارگذاران بهرهوجوه 

ضا كرده و ب    يقراردادها صالتاً ام ساب و وظيفه  گذارديجرا ممورد ا هخود را ا سپرده  ح گذاران را ندارد و پس دادن به 

تواند مي. البته موكل حساب عملکرد خود را به موكل بدهد بايد صورت  ليوك يقانون مدن 668حال آنکه بر طبق  ماده 

 . ، وكيل را از دادن صورت حساب معاف كندآنپس از يا  وكالتضمن قرارداد 

  نيبودن متعامل ليفرض اص  شود، يبسته م  رندگانيگتسهيالت بانک و  انيكه م تسهيالتي  يقراردادها دراز سوي سوم،   

سهيالت  و شود ي( اجرا ميقانون مدن 196)ماده  سپرده  داننديدر قرارداد م يبانک را طرف واقع رندگان،يگت گذاران  نه 

 (.109: 1376ي، )كاشان را

 

 های صرف وجوه وکالتیبرخی از نحوهگذاران در . عدم کسب رضایت سپرده9

ــور رخ مي       ــت كه برخي از بانک     پديده مهمي كه امروزه در نظام بانکي كشـ ــايت        دهد آن اسـ ها بدون دريافت رضـ

ساخت   بازانه همچون خريد زمين و ها را در مجاري غيرمولد و صرفا سفته  گذاران به عنوان موكلين بانک، سپرده سپرده 

سکن و مجتمع    ساز م سرمايه بزرگ تجار يهاو  ست كه    گذاري ميي  سوال اينجا ها به عنوان  چگونه بانکكنند. حال 

نوع  نيا ايو اصالً آ شونديوارد م ي ريسکيهاتيفعال نگونهيموكالن خود، در او بي رضايت  اذنيگذاران بسپرده يوكال

ستفاده ا  يوكالت بانک سپرده  يانگونهيدر ا شرا   از  ضوابط و  عقد وكالت بوده و ثمرات عقد را با  يشرع  طيها مطابق با 

ست كه بانک در جزئيات      (64: 1393)قليچ،  سازد؟ يشبهه مواجه نم  ضرورتي ني ست كه در وكالت عام  . البته بديهي ا

سرمايه فعاليت سپرده هاي  سرمايه    گذاري از  سير و جهت  ست كه م ها بايد  گذاريگذاران اذن بگيرد؛ اما نکته مهم اينجا

 گذاران به عنوان موكالن امر وكالت باشد. سپرده مطابق نظر

 

 هادر محاسبه سود سپرده کیعدم امکان تفک. 10

ضي  سپرده محل انواع مختلف از  يمنابع بانک از آنجاكه سپرده ها با ماهيت قر سنه و جار انداز قرضپس يها) و  (يالح

ها عموما از منابع  شــود و بانکبه عالوه آورده ســهامداران بانک تامين مي (يگذارهيســرما يها)ســپردهماهيت وكالتي 

سنه قرض ستفاده مي   اي نيز در فعاليتالح سودآور و انتفاعي ا سهم هر يک از منابع در  هاي  شده       برند،  صل  سود حا

دن لفظ مصالحه استفاده    شود. البته براي رفع اين مانع از قراردا مشخص نبوده و به صورت مجزا در ترازنامه آورده نمي  

 (.66: 1389)سيفلو،  داد اين منابعحکم به امتزاج طور كامل ب توانينمشود كه البته با اين اقدام مي
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 ها. برهم خوردن قاعده تجمیع حساب11

  يشده است، هر مشتر    رفتهيپذ ياصل عرف  کيبه عنوان  ايمتعارف دن يدر بانکدار كه هاحساب  عيبراساس قاعده تجم 

ساب   ست ح شته و همچن  کينزد  يمتعدد يهااگرچه ممکن ا شد اما     زين ييهايبده نيبانک دا شته با به بانک خود دا

  کيدر قامت  تيمتعدد در نها يطلب از آن دارد و روابط حقوق کي ايبه بانک  نيد کيصرفا  يمشتر ،يينها ليدر تحل

ها  ها و مديريت بهتر ريســک براي بانکده، امکان تهاتر بدهي. با اســتفاده از اين قاعدهنديرابطه واحد خود را نشــان م

شتر  يانکشود. به بيان ديگر، ب فراهم مي سهيالت  يكه به م شتر  دهديم ت سپرده  يو م بانک   کيخود را نزد  يهاكه 

را به  هاســکير ني. تهاتر، اشــونديتوســط طرف مقابل را متحمل م نيد يفايعدم ا ســکيهر دو ر كنند،يم ينگهدار

 .كنديو آنها را كمتر م دهديمتقابل كاهش م يهاسکياندازه ر

ــتر يحال هنگام ــرما  يكه مش ــپرده س ــاب س از بانک   كند،يبلندمدت( نزد بانک افتتاح م ايمدت )كوتاه يگذارهيحس

كند و  يگذارهيبا آن وجوه سرما  يو ليتا به عنوان وك دهديبانک قرار م اريبلکه وجوه خود را در اخت شود يطلبکار نم

ــپرده     ــود،يگذار بدهکار نم   چون بانک به سـ   عيتجم دهد، يرخ نم يرخ نخواهد داد. از آنجا كه تهاتر     زين يتهاتر  شـ

ساب  بانک و  يهاسک يو ر روديمعامله باال م يهانهيهز ،ابدييم شيافزا قيبه وثا ازين نيبنابرا ؛افتدياتفاق نم زيها نح

شتر  سرما     يحالت ني. در چنابدييم شيافزا يم سپرده  شت   يمشتر  يگذارهياگر بانک، مطالبات خود را از حساب  بردا

 .(1393)قنبري،  قرار داد بيدر امانت تحت تعق انتيرا بتوان به اتهام خ يكه و ستين ديبع چيكند، ه

 

 هاپذیری بانک. ناهماهنگی و عدم شفافیت قوانین در وکالت12

، مشخص نبودن  هاپذيري بانکدر خصوص وكالت  بدون ربا يبانک اتيو مقررات عمل نياز مشکالت موجود در قوان  يکي

ستورالعمل نييقانون، آ طهيح ست   و  يياجرا يهانامه، د شابه آن ا س      ي. برخمواردي م سا سائل ا در قانون مطرح  ياز م

پول و  يشورا  يهادر مصوبه  يدر موارد يحت ايو  يياجرا يهاو دستورالعمل  هانامهنيينشده و به صورت پراكنده در آ  

ست كه ا    شده ا شور    يبانک پذيريوكالتدر مجموعه مقررات حاكم بر  يناهماهنگ يامر نوع نياعتبار به آن پرداخته  ك

 كرده است. جاديا

ــيم نمونهبه عنوان  ــپرده ماتيتوان به تقس ــاره نمود. توضــ انواع س   چيبدون ربا ه يکبان اتيآنکه، قانون عمل حيها اش

ــ ــپرده يميتقسـ ــرما  يها از سـ بانک   كه مبتني بر وكالت    يگذار هي سـ ــت،  پذيري  ئه نم ها اسـ نامه و   نييدهد. آ يارا

كنند و به دنبال آن پس از گذشت  يم ميمدت و بلندمدت تقسكوتاه يهاقانون آن را به سپرده يياجرا يهادستورالعمل

سپرده  يسال از اجرا  3حدود  صم    يهاقانون،  ساس ت ساله، دو    کيبه چهار نوع  عتبارپول و ا يشورا  ميبلندمدت بر ا

 (.79: 1381)توكلي،  شونديم ميساله، سه ساله و پنج ساله، تقس
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 هاراهکارهای پیشنهادی جهت تخفیف چالش -4-2-3

سب    سبت به عقد وديعه، قراردادي منا سپرده با توجه به آنکه عقد وكالت ن دار  اري مدتگذسرمايه هاي تر براي جذب 

ــعي در ارايه راهکارهايي جهت تخفيف ــت در ادامه س در تجهيز منابع  هاي عقد وكالت با هدف بکارگيري آن چالش اس

 :نماييمبانکي مي

شنهادات براي رفع جمله از  سود علي چالش پي ساب هاي  سود علي پرداخت مابه برنظارت انجام  ،الح ساب و  التفاوت  الح

وضوع  مكه به نحو تخصصي به   نظارتي  هاياست. نهاد سود قطعي توسط نهادهاي نظارتي همچون نهاد نظارت شرعي    

سود قطعي و نهايي ورود مي  سپرده  كند موجب ميتعيين ميزان  سود حاصل    گذاران، ميزاشود بانک به عنوان وكيل  ن 

گذاري( به آنان كاله خود، به نســبت ســهم هر يک )شــامل ميزان ســپرده و مدت زمان ســپرده الورا پس از كســر حق

ــته      پرداخت نمايد.     ــرعي بسـ ــعيت  البته نهاد نظارت شـ   مقررات رايج، قوانين و فقهي قواعد  ،جامعه   اجتماعي  به وضـ

ــتي، ــاي ميزان باالدس ــتريان  تقاض ــتر تواند مي بانکي و غيرهمش ــاختارهاي متفاوتي در بس ــو جرايياس همچنين  د. ش

 واحد استانداردهاي  ها در قبال آن، نحوه تدوينو بانک مركزي بانکيت مسئول  ،شرعي  نظارت بودن دولتي يا خصوصي  

تواند نظارت شرعي را به انحاي متنوعي در نظام  از جمله مباحثي است كه مي غيره و شرعي نظارت كردن اجرايي براي

سازد.    شور اجرايي  سود علي توجه به آنبا  بانکداري ك ساب تنها در حاالت خاص به وجود مي که قطعي بودن  با ، آيدالح

اهد گذاران است به آنان پرداخت خوهايي كه حق سپردهالتفاوتنهاد ناظر شرعي، مابهتخصصي اعمال نظارت و بازرسي 

 شد.

سويه پرداخت به افرادي      اي كه در اينجا قابنکته شواري احتمالي ت ست، د سپرده     ل طرح ا ست كه پس از طي دوره  ا

سپرده  شرفت بانکداري و روابط بازار بين بانکي و    پذير قطع ارتباط كردهگذاري، با بانک  ستردگي و پي اند. با توجه به گ

سپرده  ساب مي   نيز با عنايت به آنکه بطور معمول  سابق، حداقل در يک بانک ديگر داراي ح شند، مي گذاران  توان با با

گذاران نزد التفاوت ســود محاســبه شــده به حســاب اين دســته از ســپرده ها، مابهاده از اين ظرفيتهماهنگي و اســتف

 هاي مرتبط با ايشان واريز شود.بانک

ها اشاره كرد. در  سازي سپردهتوان به متنوعالحساب، ميهاي پرداخت سود عليچالش تخفيفاز ديگر پيشنهادات براي 

پذير  گذاران ريسک گذاراني كه از ابتدا به دنبال دريافت سود قطعي و بدون ريسک هستند از سپرده    اين وضعيت سپرده  

گذاري  هاي سرمايهاي از سپردهوعهشوند. به عبارتي بانک بايد مجمو طالب دريافت سود بيشتر ولو غيرقطعي منفک مي

ساختار زماني   با نرخ سود و  شتريان نظام بانکي بنا به         1هاي  شد تا انواع م شته با شنهادي خود دا ست پي مختلف در فهر

 گذاري خود را انتخاب نمايند.پذيري و برنامه اقتصادي خود سپردهميزان ريسک

سپرده  سپ   هايي كه بانکاينکه  سب وكالت از  شند،     گذاران دريافت ميردهها بر ح سود متغير برخوردار با كنند از نرخ 

امري روشــن اســت. مثل آنکه بانک ســپرده خاصــي را تعريف كرده و منابع حاصــله را در يک يا چند پروژه مشــخص  

شاركتي و مبادله       سهيالت مبتني بر عقود م شاركت مدني يا پورتفويي از اعطاي ت سهيالت م صيص نمايد و در   ت اي تخ

                                                           
1  Term Structure 
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سر حق  ان شده را پس از ك سپرده تها ارزش افزوده ايجاد  سپرده الوكاله خود به  گذاري و گذاران پرداخت نمايد. اما اينکه 

 تواند داراي نرخ سود ثابت باشد محل سوال است.تجهيز منابع در قالب عقد وكالت به چه نحوي مي

سالمي از ظرفيت     شت كه عقود ا سخ بايد اذعان دا شاركت با   ها و تنوع فردر پا ستند و محدود به امر م اواني برخوردار ه

سود متغير نمي  سرمايه    شوند. بانک مي نرخ  سپرده  ستفاده از اين ظرفيت  صي را طراحي كرده و به  تواند با ا گذاري خا

گذاري صرفا بر اساس عقد )بطور مثال( مرابحه   آوري شده در اين نوع سپرده  مشتريان اعالم نمايد كه كليه وجوه جمع 

ها از شود كه نرخ سود اين دسته از سپرده    درصد تسهيالت داده خواهد شد. بنابراين مالحظه مي    16با نرخ سود ثابت  

تواند باشد. در اين مثال، بانک مي پذير مناسب مي گريز و يا كمتر ريسک ابتدا ثابت بوده و براي جذب مشتريان ريسک  

الوكاله خود، ن سپرده خاص دريافت نمايد و با كسر دو درصد حق   از تسهيالت گيرندگان وجوه اي سود  درصد   18مثال 

 گذاران اين نوع سپرده سود قطعي و ثابت پرداخت نمايد.درصد به سپرده 16

آوري شده در اين نوع سپرده   تواند مطمئن باشد كه وجوه جمع ممکن است اين پرسش طرح شود كه بانک از كجا مي   

س خاص مرابحه را مي سهيالت بپردازد؟ به عبارتي با چه اطميناني مي    18ود تواند با نرخ  صد به افراد ت تواند از افراد  در

درصد سپرده جمع كرده و تضمين پرداخت سود مشخص به آنان دهد؟ در        16دارنده مازاد وجوه با نرخ قطعي و ثابت 

هاي رايج بازار  دي، تقاضــا و نرخهاي گذشــته از ســطح نيازمنها با توجه به اطالعات دورهپاســخ بايد گفت عموماً بانک

هاي  ها قادرند با روشنمايد. البته بانکخاص مرابحه با سود ثابت افتتاح مي  مطلع بوده و بر اساس اين اطالعات سپرده  

توانند اين نوع ها ميمديريت ريســک تا حدي اين ريســک را تحت پوشــش و مديريت قرار دهند؛ به عنوان مثال بانک

ماهه افتتاح نمايند؛ چرا كه احتمال  هاي شــشتر مانند دورهمدتهاي كوتاهرخ ســود ثابت را براي دورههاي با نســپرده

شرايط بازار در كوتاه تغيير نرخ ست ها و  البته اين روش در قالب  (. 469-470: 1394)ميثمي و موسويان،   مدت پايين ا

سرمايه   ستفاده از عقود مبادله سپرده  سود      نابع جمعاي كه مگذاري خاص با ا صرفا در يک طرح خاص با  شده را  آوري 

ست.    گيرند هم قابل طراحي و پيادهقابل تعيين بکار مي سپرده   سازي ا ستفاده از بيمه  ها در بکارگيري آنان همچنين ا

ــهيالت    ــرر بانک در مواقع نکول تسـ ــهيالت جهت جلوگيري از ضـ تواند ابزار ديگري براي گيرندگان ميدر اعطاي تسـ

هاي اســالمي  هاي رايج بانکيکي از شــيوهافزون براين  الحســاب باشــد.ت ريســک بانک در موضــوع ســود عليمديري

شورهاي مختلف جهان براي تنوع  ست. از          ك صکوك( ا سالمي ) ستفاده از اوراق بهادار ا شي به تجهيز منابع بانکي ا بخ

 ود.ق را نيز جهت تجهيز منابع بانکي پيشنهاد نمتوان استفاده از اين اوراهاي مختلف، ميرو جدا از ايجاد سپردهاين

توان چنين بيان داشت  ميالحساب پرداختي قبل از محاسبه سود قطعي    اما در خصوص ابهام ماهيت حقوقي سود علي  

فصــل   يينامه اجرانيآئ 10و  8مواد بدون ربا،  يبانک اتيقانون عمل  5 و 4مواد  زياســتناد مفهوم وكالت و ن بهكه، اوال 

مادام كه وكالت   ،يگذارهيسرما  يها، صاحبان سپرده  شده  اديفصل   يدستورالعمل اجرائ  20و 14، 10دوم قانون و مواد 

سپرده  ش  يقطع سود اند و خود ابطال نکرده يهابانک را در مورد  ست، حق       زيبانک ن اتياز عمل ينا شده ا سبه ن محا

 نيمبادله موقت پول و مانند آن ب يبه معن «الحســابيعل»مفهوم  صــوالًاثانيا  از بانک ندارند. يگونه وجه چيمطالبه ه

مشــروط بر  پردازد،يرا به طرف مقابل م يوجه نياز طرف يکيكه  يمعن نياســت. بد يحقوق اي يقيحق تيدو شــخصــ

نباشد، آن را   بکارطل ،يافتياز وجه در يبخش ايواقعاً نسبت به تمام  رنده،يچنانچه گ ،يپس از محاسبه و حسابرس    نکهيا
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ــترد نمابه پرداخت ــ  يهي. بدديكننده مس ــابرس ــت قبل از انجام حس كه هنوز بدهکار بودن پرداخت   نيا ليبه دل ،ياس

ست،    شده ا ساب يكه به طور عل يكننده معادل وجهافتيدر كننده محرز ن   ونيكرده به پرداخت كننده مد افتيدر الح

 گر،يعبارت د به صادق است.   زين يگذارهيسرما  يهابانک و صاحبان سپرده   انيدر مورد رابطه م يمطلب كل نياست. ا 

ساب يسود عل  ياگر مفهوم واقع سود عل    الح شد با پرداخت  ساب يدر نظر با   تيبه ملک يپول پرداخت نياگرچه ع ،الح

سود قطع   يذمه و يول ديآيگذار در مسپرده  شدن  شغول م معادل همان مبلغ به نفع بان ،يتا زمان معلوم  .  گردديک م

سالم  يزيمفهوم چ نيا كه با عنوان   يوجوه يحقوق تيماهچنانچه  بيترت ني. به است ين يجز مفهوم قرض در عقود ا

  نييو تب هيقابل توجطرح شــود اين مورد گذار پرداخت شــود تنها در قالب مفهوم قرض به ســپرده الحســابيســود عل

شود جهت رفع ابهام مذكور، اين  از اين رو پيشنهاد مي  .(75-84: 1389و سيفلو،   130: 1381 ؛يليرجلي)مخواهد بود 

 نکته حقوقي به قالب قرارداد وكالت افزوده شود.

ــود علي  فارغ از چالش   ــاب، چالش هاي پرداخت سـ ــپرده    الحسـ پذيري   هاي ديگري نيز در امر تجهيز منابع بانکي با سـ

جهت تخفيف  پيشنهادي  رح آن پرداخته شد. در ادامه به اهم راهکارهاي  دار وجود داشت كه به ش  گذاري مدتسرمايه 

 ها اشاره خواهد شد: اين چالش

سري  همواره يک  - سالمي به امر آموزش و فرهنگ   بخش مهم از  شنهادات در تحقيقات بانکداري ا سازي بر  پي

نظام بانکي از احکام و گردد. مطالعات نشــان داده اســت كه عدم اطالع كافي مشــتريان و بعضــا كاركنان  مي

شا برخي از چالش      سرمن سالمي  شور بوده      مفاهيم بانکداري ا شرعي اجراي عمليات بانکي در ك شبهات  ها و 

سپرده    ست. مقوله وكالت در  سرمايه ا شتريان و      گذاري مدتهاي  ست م ست كه نياز ا دار از جمله مواردي ا

گذاران  ايي داشته باشند. شناخت اين موضوع كه سپرده     كاركنان نظام بانکي به خوبي با ابعاد و احکام آن آشن 

ــپرده ــرمايهدر قالب عقد وكالت بانک را موظف در بکارگيري وجوه س هاي  گذاري در قراردادها و پروژههاي س

صادي مي  سپرده     اقت ضوع كه  شناخت اين مو ضمن قرارداد به وكيل   كنند و  گذاران چه نوع اختياراتي را در 

 كنند همگي موجب تقويت اركان اجراي عقد وكالت در اين نوع تجهيز منابع خواهد بود.خود )بانک( اعطا مي

سانه    ستفاده از ر سک اطالع آموزش همگاني با ا شار      هاي جمعي، ايجاد كيو شعب بانکي، تهيه و انت ساني در  ر

و اقداماتي   بروشور و جزوات آموزشي در شعب، الزام كاركنان شعب به ارايه توضيحات مقدماتي به مشتريان        

روشـن اسـت كه همراه با كسـب اطالع و دانش توسـط      تواند در اين مسـير راهشـگا باشـد.   از اين دسـت مي 

هاي ايشان، به نحو طبيعي قصد واقعي    گذاران در خصوص ماهيت و نحوه وكالت بانک در قبول سپرده  سپرده 

سپر      صد واقعي  شبهه عدم ق صل خواهد آمد و  گذاران در اعطاي وكالت به بانک  دهدر انعقاد قرارداد وكالت حا

 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          -

صکوك( برگزينند. دوم     نهادهاي دولتي راهکار ديگري را جهت تامين مالي پروژه شار  هاي خاص )همچون انت

سهيالت تکليفي به بانک    آنکه چنانچه  ضا نمايد كه ت شود،  شرايط اقت ستي  ها تحميل  صرفا از منابع   باي منابع 
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ــرمايه ــود و از دســـتاي دولت در اينگونه بانکسـ اندازي به منابع وكالتي كه تحت مالکيت  ها برداشـــت شـ

 گذاران شخصي و خصوصي است پرهيز شود.سپرده

اقدامات و ي كه جايگاه موكل را دارند بر گذارانسپردهمستقل  لنظارت و كنتر در نظام بانکي سازوكاري جهت -

گذاران و عدم امکان نظارت تخصصي اين   تعريف نشده است. با توجه به تعداد فراوان سپرده    بانک يقراردادها

صيه مي    سط بانک، تو ستفاده از ظرفيت كنوني نظام بانکي    در كنار شود افراد بر نحوه اجراي عقد وكالت تو ا

شور  سي و كنترل داخلي،    ك سابر شرعي     در ح سي نظارت فني و  شنا شده و  نهادهاي كار امر نظارت به  ايجاد 

ــپرده  ــت اين نهادها س ــود. همچنين الزم اس ــئوليت  ،بانک مركزياين نهادها، در راس  ش نظارت بر اين مس

 .را برعهده بگيرداي آنان و انجام اقدامات انضباطي متناسب با متخلفين هاي دورهنهادها، دريافت گزارش

رســاني به مشــتريان نظام بانکي، انجام قصــد واقعي ايشــان در انعقاد عقد وكالت با بانک و با آموزش و اطالع -

  ليطرف اص نيب کيمشکل عدم تفک»رود كه چالش ايجاد و بکارگيري نهادهاي مراقبتي و نظارتي، انتظار مي

صرف وجوه   يهااز نحوه يگذاران در برخسپرده  تيعدم كسب رضا  »و چالش « گذارانتوسط سپرده   ليو وك

 هم تا حد زيادي برطرف گردد.« يوكالت

شتباه همپاي سپرده   هاي قرضهاي موجود اين است كه سپرده  يکي از چالش - گذاري  هاي سرمايه الحسنه به ا

سودآور بکار گرفته مي ها در فعاليتتوسط بانک    کيمکان تفکاشود و اين موضوع بانک را با چالش عدم   هاي 

الحسنه   الحسنه صرفا در قالب قرض  هاي قرضسازد. حال چنانچه سپرده  مواجه مي هادر محاسبه سود سپرده   

سهيالت انتفاعي بانک اختالط نيابد،       ساير ت صيص يابد و با  شتريان نيازمند تخ سودي از اين مجرا   به م ديگر 

شد كه منجر به چالش عدم     صل نخواهد  سپرده      کيامکان تفکبراي بانک حا سود  سبه  شود. اين   هادر محا

ــتقرار مقررات بازدارنده و بکارگيري نهادهاي نظارت فني و شــرعي قابل حل و فصــل    ــايه اس مقوله نيز در س

 خواهد بود.

ساب     - شکل عدم تجميع ح صوص م ستفاده كرد.    ها ميها و عدم امکان تهاتر بدهيدر خ شروط ا توان از قواعد 

ضم    شرط  شت كه از    در اين حالت با درج  ساب، اين امکان وجود خواهد دا ن عقد وكالت در هنگام افتتاح ح

ها با هدف مديريت ريســک بانکي بهره برد؛ گرچه اين راهکار نيز كامل نبوده و حســابو تهاتر قاعده تجميع 

 هايي است.همراه با محدوديت

م مجلس و متوليان امر در  مدتي اســت كه اصــالح قوانين و مقررات بانکي در دســتور كار نمايندگان محتر    -

نويسي  وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مركزي قرار گرفته است. در اين مسير، اتخاذ اتحاد رويه در قانون

شده در اين تحقيق، مي    شاره  شفاف  يهماهنگبه  تواندو توجه به نکات ا   هابانک يريپذدر وكالت نيقوان تيو 

 كمک برساند.

هاي اجرايي، راهگشا و متقن پيدا   حلهاي مطرح شده تاكنون راه براي يکسري از چالش قابل اعتراف است كه   -

ست؛ از اين    شده ا شنهاد مي ن ساير روش   رو پي شته به  شود با بکارگيري  هاي تجهيز منابع آنچنان كه در گذ

 ها بکاهيم.برخي از آنان اشاره شده است، تا حد امکان از ميزان بروز و تحقق اينگونه چالش
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 گیریبندی و نتیجهجمع -4

شناسي و اصالح مقرراتي، اجرايي و نظارتي است.     جاي ترديد نيست كه ابعاد مختلف نظام بانکي كشور نيازمند آسيب   

ــت كه بنا به ماده          يکي از بخش ــور بخش تجهيز منابع اسـ قانون عمليات بانکي بدون ربا،       3هاي مهم نظام بانکي كشـ

 دهد.يکي از مهمترين اقسام آن را تشکيل ميدار دتم يگذارهيسرماپذيري هسپرد

ها راهکارهايي را جهت تخفيف  پذيريفقهي اين دســته از ســپرده بررســي ابعاداين گزارش ســعي بر اين داشــت كه با 

در نظام بانکي كشـور معرفي گرديد. سـپس     دارمدت يگذارهيسـرما  سـپرده مشـکل بيابد. در اين گزارش ابتدا ماهيت  

ــپردهدر  هاي تجهيز منابع  روش ــرما  يها سـ ــد و        دارمدت  يگذار هي سـ در دو محور عقد وديعه و عقد وكالت طرح شـ

 هاي هر يک مورد طرح و بررسي قرار گرفت.چالش

كمي برخوردار است. همچنين   ها نشان داد كه عقد وديعه براي بکارگيري در اين نوع از تجهيز منابع از تناسب   بررسي 

صحنه عمل، همراه با چالش  سعي نمود تا با ارايه    بکارگيري عقد وكالت در  ست. بخش انتهاي اين گزارش  هاي جدي ا

 ها بپردازد.به تخفيف اين دسته از چالشپيشنهادي يکسري راهکارهاي 
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 منابع و مآخذ -5

(، ماهنامه  1363-79ها در نظام بانکي جمهوري اسالمي )سپرده بررسي توزيع سود ،(1381) محمد جواد توكلي، -

 .53ش  معرفت،

  نظام در مشــاركتي و وكالتي طريق از مالي منابع تجهيز قابليت ايمقايســه (، تحليل1389ســيفلو، ســجاد )   -

شد، تهران:     ايران، پايان بانکداري براي جديد الگوي ارائه و ربا بدون بانکداري سي ار شنا شگاه امام   نامه كار دان

 صادق)ع(.

  اسالمي. بيروت: دارالعلم  الدمشقيه، اللمعه شرح في البهيه الروضه (،1373ثاني ) شهيد  -

 .بانکي و پولي تهران: پژوهشکده اسالمي، بانکداري در عقود بررسي (،1381شعباني ) احمد و اسداله وش،فرزين  -

ضا وكالت بانک(، 1393قليچ، وهاب )  - سود تع  ييها چه اقت صلنامه  ؟يرقابت ايشده   نييدارد،  صاد،    يهاتازه ف اقت

 .142شماره  ازدهم،يسال 

 .3340شماره  -روزنامه دنياي اقتصاد  (،1393قنبري، حميد )  -

سيد محمود )    - شاني،  شهريور     1376كا صوب  سي حقوقي چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا م  ،1362(، برر

 بانکداري ايران. بانکداري اسالمي، تهران: موسسه عاليمجموعه مقاالت هشتمين همايش 

 (، حقوق بانکي، تهران: انتشارات پيشبرد.1387مسعودي، عليرضا )  -

 .دارالعلم: قم تحريرالوسيله، ،(1380) الهروح سيد خميني، موسوي  -

  هايتازه نشــريه بانکي، معامالت در وكالت عقد هاينارســايي تحليل و بررســي (،1377ســيدعباس ) موســويان، -

 .76  ش. اقتصاد

 .بانکي و پولي تحقيقات تهران: موسسه اسالمي، بانکداري (،1378سيدعباس ) موسويان، -

ــيــدعبــاس    - ــويــان، سـ ــکــده پولي و                   (1386) موسـ  ؛ فرهنــگ فقهي و حقوقي معــامالت؛ تهران: پژوهشـ

 .بانکي

سويان )      - سيد عباس مو سين و  سالمي؛ داللت (، الگوي مطلوب تجهيز منابع 1394ميثمي، ح هايي  در بانکداري ا

براي اصــالح قانون عمليات بانکي بدون ربا، مجموعه مقاالت بيســت و شــشــمين همايش بانکداري اســالمي، 

 تهران: موسسه عالي آموزش بانکداري.

سين )  سيد  ميرجليلي،  - سائل  (،1381ح ست   و هاتهران: پژوهش ايران، تجربه در بهره بدون بانکداري م  هايسيا

 .اقتصادي

 التراث إلحياء ،البيتآل يق(، جواهر الکالم في شرح شرايع االسالم، بيروت: مؤسسه1417نجفي، محمد حسن )  -

 العربي.
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 های پژوهشی فهرست گزارش
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان
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 سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، امینه محمودزاده MBRI-PN-96005 های تولیدیعوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه

 مریم همتی MBRI-PN-96004 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمغفول بهمالی واکاوی ظرفیت تأمین

 مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری  MBRI-PN-96002 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

 لیال محرابی، رسول خوانساری MBRI-RP-96001 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی
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 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2015بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینها و چالشفرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 آمیز؟ های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمتاالجرای بانکهای مالی الزمصورت

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهی نرخ تورم تکلزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده
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 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 MBRI-PN-94022 ای در ایراننگاری بانکداری سایهکالن
افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا محمد ارباب

 طاهری

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی 

 حیدری

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم

 مجید عینیان MBRI-PN-94017 20ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده
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 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 کزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز در بانکداری مر

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2014های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2014بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 بیات سعید، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین 

 نادریان

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی
زاده،فاطمه محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 نجفی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه
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 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 1390-1360ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1390ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1390های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1390و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدصتحلیل شاخ

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیبانکمدیریت ریسک در 
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ی اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 
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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1390) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1390)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1390) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1390) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1390) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1390) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1390) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1390) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در ایران و 

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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