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الهام  با   ، از دامان پاک شجره طیبه بسیج  نهال برخاسته  اقتصاد  بانک مهر     
موازین  با  بانکی  فعالیت های  تطبیق  رویکرد  با  و  اسالم  متعالی  ارزش های  از 

اسالمی«  بانکداری  نگین  »مهر،  را  خود  راهبردی  اول  هدف  مقدس،  شرع 

جهت  در  سال هاست  اسالمی،  بانکداری  حوزه  طالیه دار  عنوان  به  نموده،  تعیین 

بانکداری  فرهنگ  سازی  نهادینه  و  ربا  بدون  بانکی  عملیات  قانون  پیاده سازی 

اسالمی، اقدامات ارزشمندی را انجام داده است.

اهداف واالی این بانک در جهت تحقق بانکداری مبتنی بر شریعت، مدیران متعهد 

را به حرکت مجاهدانه برای تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی و دستیابی به 

الگویی عملی در جهت استقرار آن مصمم ساخته است. 

عمل  ابتکار  و  خالقیت  با  کشور  بانکی  نظام  در  بار  اولین  برای  راستا  این  در 

و  ترویجی   : حوزه های  در  و  تشکیل  اسالمی  بانکداری  هفته  ویژه  ستاد   ، بانک 

برای  این رو  از  کرده،  بینی  پیش  را  منسجمی  برنامه های  مجموعه  اطالع رسانی 

نخستین بار در کشور، مسابقه بزرگ بانکداری اسالمی از محتوای قانون عملیات 

اقتصاد طراحی گردیده که متن  بانک مهر  اجرای آن در  نحوه  و  ربا  بدون  بانکی 

مسابقه و نمونه سئواالت آن در قالب کتاب “ معامالت بانکی با تاکید بر احکام و 

با انجام این برنامه ها در تحقق منویات                                                  استفتائات “ ارائه می گردد که امید است 

حماسه  خلق  و  مقاومتی  اقتصاد  خصوص  در  العالی(  ظله  رهبری)مد  معظم  مقام 

اقتصادی گام های موثری را برداریم. 

مقدمه



کلیاتی از عملیات بانکی 

بدون ربا

بخش اّول
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1فصل

وجوهي.که.اشخاص.تحت.هر.عنواني.به.بانک.مي.سپارند،.در.اصطالح.»سپرده«.نامیده..مي.شود..

طبق.قانون.عملیات.بانکی.بدون.ربا،.بانک.ها.مجازند.تحت.عناوین.ذیل.مبادرت.به.قبول.سپرده.و.
تجهیز.منابع.مالی.خود.نمایند:

الف( سپرده های قرض الحسنه 
الف-1:.سپرده.ی.جاری.)قرض.الحسنه(

الف-2:.سپرده.ی.قرض.الحسنه.)پس.انداز(

الف-1: سپرده های جاری )قرض الحسنه( 

تعریف:.حسابی.است.که.توسط.مشتری.افتتاح.می.شود.تا.وجوه.خود.را.به.بانک.بسپارد.و.حق.
برداشت.همه.یا.بخشی.از.موجودی.این.حساب.را.در.هر.زمانی.برای.خود.حفظ.کند.

نکات اختصاصی سپرده های جاری
افتتاح. با. یا.حقوقی. اشخاص.حقیقی. این.حساب،. در. و. دارد. را. ماهیت.قرض. .حساب.جاری،.
حساب.در.بانک،.سپرده.گذاری.می.کنند؛.سپس.از.طریق.دسته.چک.یا.فرم.های.مشابه.آن.که.
از.بانک.دریافت.می.کنند.از.موجودی.حساب.خود.به.هر.اندازه.و.به.هر.صورتی.که.مایل.باشند.

طبق.مقررات.بانک،.برداشت.می.کنند.
.بانک.در.مقابل.مشتری،.پرداخت.اصل.سپرده.را.تعهد.می.کند.

.به.سپرده.های.جاری.به.دلیل.اینکه.ماهیت.قرض.دارد.سودی.تعلق.نمی.گیرد.
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الف-2: سپرده های پس انداز) قرض الحسنه( 

تعریف: حسابی.است.که.به.موجب.آن.اشخاص.وجوهی.را.به.حساب.خود.نزد.بانک.واریز.

کرده.و.تحت.عنوان.عقد.قرض.به.بانک.تحویل.می.دهند.تا.بانک.آن.سرمایه.ها.را.در.مسیر.قرض.

دادن.و.یا.امور.دیگر.صرف.کند..در.ضمن.صاحبان.حساب.می.توانند.در.صورت.نیاز.وجوه.خود.را.
جزئاً.یا.کاًل.از.بانک.دریافت.نمایند..

نکات اختصاصی سپرده های پس انداز
.این.حساب.این.امکان.را.به.مردم.می.دهد.تا.وجوه.مازاد.بر.نیاز.خود.را.به.هر.میزانی.که.باشد.
به.بانک.بسپارند.و.هر.موقع.که.احتیاج.داشتند.از.بانک.دریافت.نمایند؛.عالوه.بر.آن.صاحبان.
این.حساب.ها.در.امر.قرض.الحسنه.ی.اعطایی.از.طرف.بانک،.مشارکت.کرده.و.از.اجر.و.ثواب.
اخروی.آن.بهر.مند.می.گردند..بانک.می.تواند.بخشی.از.این.وجوه.را.به.اعطای.قرض.الحسنه.

اختصاص.دهد.و.بخش.دیگر.را.در.عقود.اسالمی.به.کار.گرفته.و.کسب.سود.کند..
.در.سپرده.های.قرض.الحسنه،.بانک.پرداخت.اصل.مبلغ.سپرده.را.تعهد.می.کند.

.ماهیت.این.سپرده.ها.قرض.است؛.بنابراین.هیچ.گونه.سودی.به.این.سپرده.ها.تعلق.نمی.گیرد.
)پرداخت.سود.ربوی.و.حرام.است(.

.جوایزی.را.که.بانک.ها.از.طرف.خودشان.بدون.هیچ.پیش.شرطی.به.سپرده.گذاران.قرض.الحسنه.
به.صورت.قرعه.کشی.می.دهند،.اشکال.شرعی.نداشته.و.گرفتن.آن.حالل.است.

ب( سپرده های سرمایه گذاری )مدت دار( 
تعریف:.سپرده.گذار.با.افتتاح.حساب.سرمایه.گذاری.به.بانک.وکالت.عام.می.دهد.تا.سرمایه.ی.او.
را.همراه.با.سرمایه.ی.سایر.سپرده.گذاران.و.منابع.سهامداران.خود،.به.صورت.مشاع.در.فعالیت.های.
اقتصادی.شرعی.و.قانونی.به.کار.گرفته.و.منابع.حاصله.را.بعد.از.کسر.حق.الوکاله.)مطابق.ضوابط.

بانک.مرکزی(.بین.سهامداران.خود.و.سپرده.گذاران.تقسیم.نماید..
مدت. بلند. و. مدت. میان. مدت،. کوتاه. گروه. سه. به. دار. مدت. سرمایه.گذاری. سپرده.های.

طبقه.بندی.می.شوند.

نکات اختصاصی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
.در.سپرده.های.سرمایه.گذاری،.رابطه.ی.بانک.و.صاحب.سپرده،.رابطه.ی.وکالت.است..بانک.پس.
از.کسر.سپرده.ی.قانونی،.باقی.مانده.ی.وجوه.این.حساب.ها.را.با.وکالت.از.صاحبان.سپرده.در.
امور.مشارکت،.مضاربه،.اجاره.به.شرط.تملیک،.جعاله.و.غیره.به.کار.می.گیرد.و.منافع.حاصل.
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از.عملیات.مذکور.را.طبق.قرارداد.متناسب.با.مدت.و.مبلغ.سپرده.و.با.رعایت.سهم.منابع.
سهامداران.بانک،.پس.از.کسر.هزینه.ها.و.حق.الوکاله،.بین.صاحبان.سپرده.ها.تقسیم.می.کند.
.بانک.به.عنوان.شریک.سپرده.گذاران.ضرر.احتمالی.را.بر.عهده.گرفته.و.پرداخت.اصل.سپرده.

را.تعهد.می.کند..
نظر. اساس. بر. بانک. نیست،. معلوم. دوره. ابتدای. در. سپرده.ها. کارگیری. به. از. حاصل. سود. .
کارشناس،.سود.انتظاری.را.محاسبه.کرده.و.در.مقاطع.خاصی.مثاًل.ماهانه،.فصلی.یا.ساالنه.
درصدی.را.به.عنوان.سود.علی.الحساب.به.سپرده.گذاران.می.پردازد..مابقی.سود.محقق.شده.
سود. چنانچه. ولی. می.شود. پرداخت. سپرده.گذار. به. باشد،. علی.الحساب. سود. از. بیشتر. اگر.
این......... بانک. باشد،. پرداختی. علی.الحساب. سود. از. کمتر. قرارداد. مدت. پایان. در. شده. محقق.

ما.به.التفاوت.را.به.نفع.سپرده.گذاران.صلح.و.از.دریافت.آن.امتناع.می.کند.
انواع.سپرده.های.سرمایه.گذاری.در. از. امتیازی.یکی. به.عنوان.نمونه.سپرده.ی.سرمایه.گذاری.
بانک.مهر.اقتصاد.است.که.به.موجب.آن.سپرده.گذار.به.بانک.وکالت.عام.می.دهد.تا.سرمایه.ی.او.را.
همراه.با.سرمایه.ی.سایر.سپرده.گذاران.و.منابع.سهامداران.بانک.در.فعالیت.های.اقتصادی.به.کار.

گیرد.و.به.ازای.منافع.حاصله.به.اختیارخود.از.یکی.از.امتیازات.ذیل.بهره.مند.گردد:
-.دریافت.سود.علی.الحساب.مطابق.درصد.تعیین.شده.در.قرارداد

-.دریافت.وام.و.تسهیالت.عقود.اسالمی.مبادله.ای.مطابق.مبلغ.و.درصد.تعیین.شده.در.قرارداد

نکات اختصاصی سپرده سرمایه گذاری امتیازی
.در.این.قرارداد.سپرده.گذار.حق.واگذاری.امتیازات.تخصیص.یافته.به.غیر)سایر.اشخاص(.را.

ندارد.مگر.با.اجازه.ی.بانک.
.در.این.قرارداد.سپرده.گذار.متعهد.می.شود.حداقل.مبلغ.مشخصی.را.برای.مدت.زمان.معّین،.
برای.دریافت.سود.و.سایر.امتیازات.نزد.بانک.قرار.دهد؛.در.صورتی.که.سپرده.گذار.زودتر.
از.مواعد.تعیین.شده.حساب.خود.را.مسدود.کند.و.یا.به.دلیل.برداشت.از.حساب،.مانده.ی.

سپرده.را.از.حداقل.تعیین.شده.کمتر.نماید،.هیچ.امتیازی.به.وی.تعلق.نخواهد.گرفت.
.در.سپرده.امتیازی.بانک.در.مقابل.مشتری.پرداخت.اصل.سپرده.را.تعهد.می.کند.

.در.صورتی.که.به.هر.دلیل.سپرده.گذار.از.امتیاز.تسهیالت.استفاده.نکند،.با.رعایت.ضوابط،.سود.
علی.الحساب.تعیین.شده.به.وی.پرداخت.خواهد.شد.
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2فصل

شیوه.هایی.که.بر.اساس.قانون.عملیات.بانکداری.بدون.ربا،.بانک.ها.می.توانند.تخصیص.منابع.و.
اعطای.تسهیالت.کنند.به.چهار.گروه.تقسیم.می.شوند:

الف..قرض.الحسنه؛
ب..قراردادهای.مبادله.ای
ج..قراردادهای.مشارکتی
د..سرمایه.گذاری.مستقیم

الف( قرارداد قرض الحسنه 
تعریف:.قرض.الحسنه.عقدی.است.که.به.موجب.آن.بانک.مبلغ.معّینی.از.مال.خود.را.به.طرف.
دیگر.به.قرض.واگذار.می.کند.و.گیرنده.متعهد.می.شود.معادل.مبلغ.دریافتی.را.در.مواعد.مقرر.باز.

پرداخت.نماید.

نکات اختصاصی قرارداد قرض الحسنه
.بانک.طبق.ضوابط،.بخشی.از.منابع.خود.را.برای.پرداخت.قرض.الحسنه.در.موارد.ذیل.اختصاص.

می.دهد.
الف:.تأمین.وسایل.و.ابزار.و.سایر.امکانات.برای.ایجاد.کار،.برای.کسانی.که.فاقد.این.گونه.

امکانات.هستند.
ب:.کمک.به.امر.افزایش.تولید.با.تأکید.بر.تولیدات.کشاورزی،.دامی.و.صنعتی.
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ج:.رفع.احتیاجات.ضروری
.مدت.باز.پرداخت.قرض.الحسنه.های.تولیدی،.حداکثر.پنج.سال.و.قرض.الحسنه.های.اعطایی.

برای.رفع.نیاز.های.شخصی.حداکثر.سه.سال.است..
.به.منظور.حصول.اطمینان.از.وصول.مطالبات،.بانک.تضمین.کافی.از.مشتری.می.گیرد.و.طبق.

قانون.بابت.اعطای.وام.قرض.الحسنه.بین.2.تا.4.درصد.کارمزد.دریافت.نماید.
.ماهیت.فقهی.این.قرارداد،.قرض.بدون.بهره.است.و.بانک.در.مقابل.پول.قرض.داده.شده.سودی.

نمی.گیرد؛.اما.در.قبال.خدماتی.که.ارائه.می.دهد.کارمزد.دریافت.می.کند.
کنند،. مصرف. مورد.خاصی. در. را. آن. که. نکند. می.دهد.شرط. الحسنه. قرض. که. بانکی. اگر. .

مشتری.می.تواند.در.هر.زمینه.ای.که.نیاز.دارد.آن.را.مصرف.کند.

ب( قراردادهای مبادله ای
عقود.مبادله.ای.که.بر.اساس.آن.بانک.مبادرت.به.اعطای.تسهیالت.می.نماید.به.شرح.ذیل.است:

1- فروش اقساطی 

تعریف تسهیالت فروش اقساطی: در.فروش.اقساطی،.بانک.اموال.مورد.نیاز.مشتری.را.تا.

سقف.مبلغ.تسهیالت.تهیه.می.نماید.و.به.صورت.نسیه.ی.اقساطی.با.قیمتی.باالتر.)با.لحاظ.نرخ.سود.
تسهیالت(.به.مشتری.می.فروشد.

فرآیند تسهیالت فروش اقساطی: بانک.مبلغ.تسهیالت.را.در.اختیار.مشتری.قرار.می.دهد.
و.به.وی.وکالت.می.دهد:

1. کاالی.مورد.نیاز.خود.را.ابتدا.برای.بانک.خریداری.کند..
2. آن.کاالی.را.از.طرف.بانک.به.صورت.نسیه.ی.اقساطی.به.خودش.بفروشد..

زمان تحقق عقد فروش اقساطی: وقتی.که.مشتری.کاال.را.با.پول.بانک.خریداری.نمود.و.در.
آن.تصرف.کرد،.فروش.اقساطی.محقق.می.شود.و.بانک.مستحق.سود.معّین.شده.می.شود.

امکان خرید بخشی از مال با تسهیالت فروش اقساطی:.مشتریان.می.توانند.توأمان.با.
پول.خود.و.کل.مبلغ.تسهیالت،.اموال.مورد.نظر.خود.را.خریداری.نمایند.

را.دارد.و.موجودی.وی.25. تومان. به.قیمت.50.میلیون. مثال:.شخصی.قصد.خرید.خانه.ای.

میلیون.تومان.است؛.در.این.صورت.با.دریافت.تسهیالت.فروش.اقساطی.از.بانک.به.مبلغ.25.میلیون.

تومان،.3.دانگ.خانه.را.با.پول.خود.می.خرد.و.3.دانگ.دیگر.را.به.وکالت.از.بانک.خریداری.نموده.و.
از.طرف.بانک.به.خودش.به.صورت.نسیه.ی.اقساطی.می.فروشد.
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الزامات اجرایی تسهیالت فروش اقساطی:
1. مبلغ.تسهیالت.باید.از.طرف.بانک.در.اختیار.مشتری.قرار.داده.شود..
2. مشتری.باید.با.این.پول.کاالی.موضوع.قرارداد.را.به.نیت.بانک.خریداری.و.از.طرف.بانک.به..

صورت.نسیه.به.خودش.بفروشد.
3. کل.مبلغ.تسهیالت.باید.صرف.خرید.کاالی.موضوع.قرارداد.گردد.و.مصرف.تمام.یا.بخشی.از..

آن.در.غیر.موضوع.قرارداد.اشکال.دارد.
4. با.مبلغ.تسهیالت.نمی.توان.سپرده.گذاری.کرد.یا.آن.را.در.امور.بدهی.مصرف.نمود..

مصرف.تمام.یا.بخشی.ازتسهیالت.دریافتی،.در.غیر.موضوع.قرارداد.یا.پرداخت.بدهی.و.یا.واگذاری.
تسهیالت.به.شخص.دیگر.یا.هر.نوع.تعلل.در.انجام.موضوع.قرارداد،.تخلف.محسوب.می.شود.

از.اخذ.تسهیالت،.کاالیی.را.برای.خود.خریداری.کرده.باشد،.نمی.توان.آن. اگر.مشتری.قبل.

کاال.را.موضوع.تسهیالت.فروش.اقساطی.محسوب.کرد؛.هرچند.بابت.خرید.آن.کاال.بدهکار.باشد..

زیرا.در.این.صورت.بانک.کاالیی.به.او.نمی.فروشد،.بلکه.به.او.پول.می.دهد.تا.بدهی.خود.را.تسویه.

نماید.و.سودی.که.بانک.بابت.تسهیالت.اخذ.خواهد.نمود،.سود.فروش.اقساطی.نیست.بلکه.ربای.
محض.است..

2- اجاره به شرط تملیک

 تعریف: اجاره.به.شرط.تملیک.بانکی،.قراردادی.است.که.به.موجب.آن.بانک.)به.عنوان.موجر(،.

مال.مورد.تقاضای.مشتری.را.به.صورت.اجاره.در.اختیار.وی.)مستأجر(.قرار.می.دهد.و.در.ضمن.آن.

شرط.می.شود،.اگر.مستاجر.به.تعهدات.خود.)پرداخت.به.موقع.اقساط(.عمل.نماید،.در.پایان.مدت.
قرارداد،.بانک.مال.مذکور.را.به.ملکیت.مستأجر.در.می.آورد.

یک. خرید. جهت. بانک. به. مراجعه. با. مشتری. تملیک:  شرط  به  اجاره  پرداخت  فرآیند 

دستگاه.آپارتمان.تقاضای.تسهیالت.اجاره.به.شرط.تملیک.می.کند..بانک.به.وی.اختیار.می.دهد.تا.با.

وکالت.از.بانک.و.با.مبلغ.تسهیالت.و.آورده.ی.نقدی.خود.آپارتمان.را.خریداری.و.به.عنوان.مستأجر.

بانک.در.آن.سکونت.نماید.و.اجاره.ی.ماهانه.را.تا.مبلغ.و.مدت.معّینی.که.در.قرارداد.مشخص.شده.

است.بپردازد.و.اگر.مشتری.اقساط.خود.را.به.موقع.پرداخت.نماید.بعد.از.اتمام.اقساط،.سهم.بانک.
از.آپارتمان.به.وی.تملیک.خواهد.شد.

الزامات اجرایی تسهیالت اجاره به شرط تملیک:
.فقط.کاالهای.سرمایه.ای.دارای.سند.مالکیت.مثل.منزل.مسکونی.یا.ماشین.و....را.می.توان.در.

قالب.اجاره.به.شرط.تملیک.واگذار.نمود.
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.مشخصات.کامل.کاالی.مورد.اجاره.شامل.ویژگی.ها،.ابعاد.فنی.و.کیفی.کاال،.موقعیت.مکانی.و......
باید.برای.بانک.و.مشتری.معلوم.باشد؛.اجاره.ی.کاالی.نامشخص.باطل.است.

.مدت.اجاره.نباید.از.طول.عمر.مفید.کاالی.مورد.اجاره.بیشتر.باشد؛.مثاًل.ماشینی.که.عمر.مفید.
آن.5.سال.است.را.نمی.توان.6.ساله.اجاره.داد.

.در.عقد.اجاره.به.شرط.تملیک،.مستأجر.)تسهیالت.گیرنده(.فقط.حق.استفاده.از.منافع.کاال.را.

دارد،.بنابراین.مستأجرحق.ندارد.بدون.موافقت.بانک،.عین.یا.منافع.عین.مستاجره.و.یا.بخشی.

از.آن.را.به.دیگری.واگذار.نماید.و.هرگونه.معامله.اعم.از.فروش،.رهن،.اجاره،.وکالت،.صلح.و.
غیره،.از.نظر.بانک.باطل.و.تخلف.محسوب.شده.و.طبق.قرارداد.عمل.خواهد.شد.

3- سلف 

تعریف: عقد.سلف.عبارت.است.از.پیش.خرید.کردن.کاالیی.که.قیمت.آن.به.صورت.نقدی.
پرداخت.شده.و.فروشنده.تحویل.کاال.را.در.مدت.مشخصی.به.عهده.می.گیرد.

فرآیند پرداخت تسهیالت سلف:
. بانک.کاالی.مشتری.)متقاضی.تسهیالت(.را.از.او.پیش.خرید.نموده.و.مبلغ.آن.را.به.صورت.	

نقدی.و.یکجا.به.او.پرداخت.می.نماید.
. مشتری.تعهد.می.کند،.کاالیی.را.که.اوصاف.آن.در.متن.قرارداد.سلف.مشخص.شده،.در.تاریخ.	

معّین.به.بانک.واگذار.نماید.
. بانک.را.در.	 بانک.آن.کاال.را.بفروشد.و.پول. از. توافق،.مشتری.می.تواند.به.وکالت. بر.اساس.

سررسید.پرداخت.نماید.
الزامات قرارداد سلف:

. خصوصیات.کاالی.فروخته.شده.اعم.از.تعداد،.وزن،.مقدار.و.....باید.به.طور.دقیق.مشخص.	
شده.باشد.

. خریدار.نمی.تواند.کاالی.خریداری.شده.را.قبل.از.تمام.شدن.مدت.بفروشد،.ولی.بعد.از.اتمام.	
مدت.فروختن.آن.اشکال.ندارد.اگرچه.آن.را.تحویل.نگرفته.باشد.

. چنانچه.تولید.کننده.ای.در.جریان.تولید.کاال.با.کمبود.سرمایه.مواجه.شود،.می.تواند.از.طریق.	
پیش.فروش.کاالی.خود،.نیاز.مالی.بنگاه.را.تأمین.نماید..محصوالت.باید.دارای.شرایط.زیر.

باشند:
الف:.توسط.واحد.درخواست.کننده.تولید.شود.

نرفته.و. بین. از. به.سرعت. به.ماهیت.و.جنس.آن. با.توجه. نباشد؛.یعنی. الفساد. ب:.سریع.
خراب.نشود.
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ج:.سهل.البیع.باشد؛.یعنی.پس.از.اینکه.کاال.تولید.و.تحویل.بانک.شد،.فروش.آن.ها.به.راحتی.
در.بازار.امکان.پذیر.باشد.

. برخالف.تسهیالتی.مانند.فروش.اقساطی.و.مشارکت.و.....گیرنده.ی.تسهیالت.سلف.می.تواند.آن.	
را.در.جای.دیگری.همانند.بدهی.و.....استفاده.کند؛.اما.باید.در.موعد.مقرر.کاال.را.تحویل.دهد.

4- جعاله 

تعریف جعاله: جعاله.در.اصطالح.عبارت.است.از.اینکه.انسان.متعهد.شود.در.مقابل.کاری.که.
برای.او.انجام.میدهند،.مال.)اجرت(.معینی.را.بدهد.

جعاله.ی.بانکی،.قراردادی.است.که.به.موجب.آن.متقاضی.تسهیالت.)جاعل(.متعهد.می.شود.در.
قبال.انجام.کار.یا.خدمتی.معّین.توسط.بانک.)عامل(.اجرت.معّین.را.به.صورت.اقساط.بپردازد.

 فرآیند تسهیالت جعاله ی بانکی: بانک.جهت.تسهیل.انجام.جعاله،.انتخاب.پیمانکار.را.به.

جاعل.)متقاضی.تسهیالت(.می.سپارد.تا.موضوع.قرارداد.را.به.دلخواه.و.سلیقه.ی.خود.انجام.دهد..به.

این.معنا.که.بانک،.مبلغ.تسهیالت.را.به.جاعل.تحویل.می.دهد.و.به.وی.وکالت.می.دهد.تا.با.انتخاب.

تا. نماید. پرداخت. تسهیالت. محل. از. الزم. هزینه..های. سایر. با. همراه. را. او. اجرت. مناسب،. پیمانکار.
پیمانکار،.خدمت.مزبور.را.به.وکالت.از.بانک.برای.جاعل.انجام.دهد.

به. خدمات. انواع. ارائه.ی. طریق. از. سود. کسب. جعاله:. تسهیالت  بری  فرمول شرعی سود 
مشتری.و.اخذ.اجرت.قسطی.به.مبلغی.بیشتر.از.اجرت.نقدی.

است. نموده. برای.موضوع.جعاله.مصرف. بانک. هزینه.هایی.که. بانک:  مجموع اجرت قسطی 

و....که. مالیات. پروانه،. نقشه،. مانند. قانونی. ثانوی،.هزینه.های. پیمانکار. اجرت. تهیه.ی.مصالح،. نظیر:.
مقدارش.همان.مبلغ.تسهیالت.است.

خدمات قابل ارائه در تسهیالت جعاله:.هر.خدمتی.که.عرفاً.در.برابر.آن.اجرت.می.پردازند.
می.تواند.موضوع.تسهیالت.جعاله.قرار.گیرد..مانند:

. خدمات.تعمیر.مسکن.	

. خدمات.تعمیر.ماشین.آالت	

. خدمات.تحصیل.در.مراکز.غیر.انتفاعي.)شهریه(	

. خدمات.درمان.	

. خدمات.مسافرتی،.زیارتی.و.تفریحی	

. خدمات.برگزاري.مراسم.ها.مانند:.ازدواج.و.عزا	
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قباًل. اگرمشتری)جاعل(. زیرا. نمی.شود؛. پرداخت. یافته. انجام. کار. موضوع. به. جعاله. تسهیالت.

موضوع.جعاله.را.انجام.داده.و.از.بابت.آن.بدهکار.باشد،.بانک.خدمتی.ارائه.نمی.کند.تا.اجرت.آن.

پرداخت.شود..در.واقع.بانک.مبلغی.می.پردازد.تا.مشتری.بدهی.خود.را.تسویه.نماید..آنچه.بانک.
می.پردازد.قرض.است.و.سودی.دریافتی.ربا.می.شود.

5 - خرید دین 

تعریف خرید دین: اگر.کسی.طلب.مدت.داري.از.دیگری.داشته.باشد،.میتواند.آن.را.به.مبلغی.

کمتر.از.مقدار.طلب.به.خود.بدهکار.یا.شخص.ثالثی.به.صورت.نقد.بفروشد.که.در.اصطالح.به.آن.
خرید.و.فروش.دین.گفته.می.شود.

خرید دین بانکی: خرید.دین.بانکی.توافقی.است.که.به.موجب.آن.بانک،.چک.های.ناشی.از.

معامله.ی.واقعی.و.مدت.دار.متقاضی.با.شخص.ثالث.را.به.صورت.نقد.و.به.مبلغی.کمتر.از.مبلغ.اسمی.
آن.خریداری.می.نماید.

منشأ فقهی و قانونی قرارداد خرید دین:
.مشهور.فقهای.شیعه،.فروش.دین.به.خود.بدهکار.و.شخص.ثالث.را.جایز.می.دانند..

.آیین.نامه.ی.موقت.تنزیل.اسناد.و.اوراق.تجاری.)خرید.دین(.مورخه.ی.1361/8/26.در.جلسه.ی.

رسمی.شورای.نگهبان.مطرح.و.با.اکثریت.آرا.مغایر.با.موازین.شرعی.و.قانون.اساسی.شناخته.
نشد.

.مهم.ترین.کارکرد.خرید.دین.برای.تّجاری.است.که.در.قبال.واگذاری.کاالهای.خود.اسناد.مدت.
داری.را.دریافت.می.کنند.و.نیاز.فوری.به.پول.دارند.

.چک.هایی.قابل.خرید.است.که.سررسید.آن.ها.کمتر.از.یکسال.باشد؛.چنین.اوراقی.به.قیمتی.

کمتر.از.مبلغ.اسمی.خریداری.می.شود.و.این.تفاوت.قیمت.نباید.بیشتر.از.نرخ.مصوب.شورای.
پول.و.اعتبار.باشد.

.بانک،.کلیه.ی.چک.های.ارائه.شده.توسط.مشتری.را.در.بازه.ی.زمانی.مشخص.ـ.مثاًل.یک.سال.

ـ.به.شرط.اینکه.مجموع.این.چک.ها.از.مبلغ.خاصی.تجاوز.ننماید.خریداری.و.تنزیل.می.نماید..

به.این.ترتیب.مشتریان.بانک.به.فعالیت.های.تجاری.ـ.مثال.فروش.نسیه.ی.کاالهای.خود.ـ.

پرداخته.و.در.صورت.لزوم.و.نیاز.به.نقدینگی،.چک.های.خود.را.که.در.واقع.نشانگر.طلب.واقعی.

افراد.است،.نزد.بانک.تنزیل.نموده.و.مشکل.نقدینگی.را.حل.می.نمایند..این. آن.ها.از.سایر.
شیوه.ی.تسهیالت.خرید.دین.را.»تخصیص.خط.اعتباری.خرید.دین«.می.گویند.
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ج( قراردادهای مشارکتی 

1- مشارکت مدنی 
تعریف تسهیالت مشارکت مدنی: مشارکت.مدنی،.قراردادی.است.که.به.موجب.آن.بانک.و.
اشخاص.حقیقی.و.حقوقی،.سرمایه.های.نقدی.یا.غیرنقدی.خود.را.به.صورت.مشاع.به.هم.می.آمیزند.
و.با.این.سرمایه.ی.مشترک.در.مدت.معّین.به.فعالیت.اقتصادی.شرعی.و.قانونی.در.زمینه.ی.احداث.
و.یا.بازرگانی.اقدام.نموده.و.منافع.حاصله.به.نسبتی.که.در.قرارداد.معّین.شده.بین.بانک.و.شرکا.

تقسیم.می.گردد.
نرخ.سودی.که.در. در.تسهیالت.مشارکت.مدنی،. انتظاری در تسهیالت مشارکت:  سود 
موضوع. اقتصادی. فعالیت. که. انتظار.می.رود. یعنی. است؛. انتظاری. تعیین.می.شود. قرارداد. ابتدای.
مشارکت.در.مدت.قرارداد.به.همان.میزان.سودآوری.داشته.باشد؛.لذا.سود.محقق.شده.در.پایان.

مشارکت.مالک.تسویه.مشارکت.می.باشد،.نه.سود.انتظاری.
تسویه.ی.مشارکت.بر.مبنای.سود.تحقق.یافته:

*.در.پایان.مدت.قرارداد.اگر.سود.قطعی.به.دست.آمده.بدون.کوتاهی.یا.تخلف.شریک،.کمتر.از.
سود.انتظاری.باشد،.بانک.تسویه.ی.قرارداد.را.با.سود.کمتر.از.سود.انتظاری.قبول.می.نماید..

با.توافق.بانک.و.شریک.بخش.کمی.از.آن. انتظاری.باشد،. *.اگر.سود.قطعی.بیشتر.از.سود.
دریافت.و.بخش.قابل.توجهی.در.حق.شریک.صلح.می.گردد.

فرآیند انجام مشارکت مدنی احداث:
.در.مشارکت.مدنی.سهم.و.آورده.هر.یک.از.شرکا.باید.معلوم.و.معین.گردد.

.در.مشارکت.مدنی،.شریک.متعهد.می.شود.درصورت.وارد.شدن.هرگونه.ضرر.و.زیان.به.اصل.
سرمایه.ی.بانک،.آن.را.از.مال.خود.جبران.نماید.

.در.مشارکت.مدنی،.به.موجب.قرارداد،.شریک.متعهد.می.شود.که.در.پایان.مدت.قرارداد.سهم.

الشرکه.ی.بانک.از.پروژه.احداثی.)در.قرارداد.مشارکت.مدنی.ویژه.ی.احداث(.که.شامل.اصل.

سرمایه.ی.بانک.و.سهم.بانک.از.سود.انتظاری.محقق.شده.در.قرارداد.می.شود.را.خریداری.

نماید..در.قرارداد.مشارکت.مدنی.ویژه.ی.خدمات.و.بازرگانی،.با.توجه.به.عدم.وجود.پروژه.ی.
احداثی،.شریک.متعهد.است.سهم.الشرکه.ی.بانک.را.به.صورت.نقدی.تسویه.نماید.

اطمینان. و. بررسی.شده. بانک. توسط. بایستی. آن.شده،. تقاضای.مشارکت.روی. .طرحی.که.

حاصل.شود.که.اصل.سرمایه.و.سود.مورد.انتظار.بانک.در.زمان.تعیین.شده.قابل.برگشت.

و.تسویه.است؛.بنابراین.نحوه.تسویه.مشارکت.مدنی.باید.در.قرارداد.مشخص.شود..حداکثر.
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سهم.مشارکت.بانک.معادل.80.درصد.کل.سرمایه.ی.مشارکت.است.و.از.آنجایی.که.مدیریت.

مشارکت.و.انجام.اعمال.و.اقدامات.موضوع.آن،.معموالً.به.متقاضی.تسهیالت.محّول.می.شود.لذا.
قانون،.بانک.را.مکلف.کرده.که.بر.حسن.اجرای.قرارداد.نظارت.نماید.

.آنچه.به.عنوان.تسهیالت.مشارکت.داده.می.شود،.باید.در.موضوع.آن.مصرف.شود.و.نمی.توان.با.
آن.بدهی.های.شخصی.را.پرداخت.کرد.مگر.اینکه.بدهی.ها.ناشی.از.شرکت.باشد.

مثال:.شخصی.در.زمینی.به.ارزش.کارشناسی.200.میلیون.تومان.قصد.دارد.با.مشارکت.
بانک.آپارتمانی.را.احداث.نماید..با.انجام.فرآیند.ذیل.مشارکت.محقق.می.گردد:

1. زمین(.. کارشناسی. شریک)ارزش. سهم. با. را. خود. سهم. مشارکت،. تسهیالت. اعطای. با. بانک.
درآمیخته.و.با.ایجاد.مال.مشاع،.مشارکت.حاصل.می.گردد.

2. شریک.در.قرارداد.متعهد.می.شود.که.در.مدت.معّین،.آپارتمان.را.بسازد...
3. پس.از.اتمام.موضوع.مشارکت،.سهم.طرفین.مشخص.می.گردد.و.با.تقسیم.مشارکت.و.خرید..

نقدی.یا.اقساطی.سهم.بانک.توسط.شریک،.شرکت.تسویه.می.گردد..
2- مضاربه 

تعریف: مضاربه.عقدی.است.که.به.موجب.آن.احد.متعاملین.سرمایه.می.دهد.با.قید.اینکه.طرف.

دیگر.با.آن.تجارت.کرده.و.در.سود.آن.شریک.باشند..صاحب.سرمایه.	مالک	.و.عامل.	مضارب	.نامیده.
می.شود.

نکات اختصاصی قرارداد مضاربه
.حسب.مقررات.قانونی،.سرمایه.ی.مضاربه.باید.وجه.نقد.باشد؛.به.عالوه.حصه.ی.هر.یک.از.مالک.و.

مضارب.در.منافع.و.سود.باید.جزء.مشاعی.از.کل.منافع.از.قبیل.ربع،.ثلث.و.غیره.باشد..
.بانک.ها.در.امر.واردات.مجاز.به.مضاربه.با.بخش.خصوصی.نیستند؛.غیر.از.این.مورد.بانک.ها.برای.
از. بنابراین.می.توان.نوع.خاصی. انجام.هر.تجارتی.مجاز.به.اعطای.تسهیالت.مضاربه.هستند..
تجارت.را.شرط.کرد.ولی.اگر.مضاربه.مطلق.باشد؛.یعنی.اگر.نوع.تجارت.خاصی.شرط.نشده.

باشد،.عامل.می.تواند.هر.قسم.تجارتی.را.که.صالح.می.داند.انجام.دهد.
اگر.در.قرارداد.مضاربه.زمان.تعیین.نشود،.می.تواند.تا.هر.زمان.استمرار.داشته.باشد؛.اما.در.
بانک،.حداکثر.مدتی.که.سرمایه.ی.مالک.می.تواند.در.اختیار.عامل.قرار.بگیرد.یکسال.از.تاریخ.

انعقاد.آن.است.
.تسهیالتی.که.به.عنوان.مضاربه.به.عامل.داده.می.شود.به.صورت.امانت.در.اختیار.ایشان.بوده.و.
باید.آن.را.در.موضوع.مورد.توافق.به.کار.بگیرد.و.لذا.مصرف.آن.در.موضوعات.دیگر.و.یا.پرداخت.

دیون.شخصی.جایز.نیست.
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.سودی.که.در.برابر.تسهیالت.گرفته.می.شود.از.سود.محقق.شده.است؛.لذا.اگر.هیچ.سودی.محقق.

نشود،.بانک.نمی.تواند.سودی.را.از.عامل.مطالبه.کند.مگر.اینکه.تخلفی.صورت.گرفته.باشد.که.
در.این.صورت.طبق.قرارداد،.جریمه.ی.وجه.التزام.تخلف.گرفته.خواهد.شد.

د( سرمایه گذاری مستقیم 
تعریف: سرمایه.گذاری.مستقیم.عبارت.است.از.تأمین.تمام.سرمایه.ی.الزم.جهت.اجرای.طرح.های.
تولیدی.و.عمرانی.انتفاعی.که.به.صورت.شرکت.سهامی.تشکیل.می.شود.و.توسط.یک.یا.چند.بانک.

انجام.می.گیرد.

نکات اختصاصی سرمایه گذاری مستقیم
ارزیابی.طرح. و. بررسی. نتیجه.ی. .سرمایه.گذاری.در.طرح.های.فوق،.در.صورتی.مجاز.است.که.
باشد..فرجام.سرمایه.گذاری.آن.است.که.طرح.مورد.سرمایه.گذاری. قابل.توجیه. از.نظر.مالی.
به.پایان.رسیده.و.آماده.ی.بهره.برداری.است.و.بانک.یا.بانک.هایی.که.سرمایه.گذاری.کرده.اند،.
می.توانند.نسبت.به.واگذاری.آن.به.اشخاص.ثالث.اقدام.و.یا.اینکه.راساً.نسبت.به.بهره.برداری.

از.آن.اقدام.نمایند.
.در.سرمایه.گذاری.بانک.های.دولتی،.اگر.شرکت.سهامی.عام.بوده.و.در.بورس.اوراق.بهادار.نیز.
پذیرفته.شده.باشد،.عرضه.ی.سهام.به.مردم.از.طریق.بورس.اوراق.بهادار.امکان.پذیر.است.و.اگر.
شرکت،.سهامی.خاص.باشد،.می.توان.با.مزایده.گذاشتن.سهام.متعلق.به.بانک.ها،.سهام.را.برای.

فروش.به.مردم.عرضه.کرد.



استفتائات بانکی

بخش دوم
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1فصل
الف( صحت معامالت بانکی در جمهوری اسالمی  ایران

1- امام خمینی )رضوان اهلل علیه(
1. است،.. صحیح. دهد. انجام. دیگر. مسلمان. با. اگر. مسلمان. یک. حاللی..که. تمامی..معامالت.

همان.طور.اگر.با.بانکی.انجام.دهد.آن.نیز.محکوم.به.صحت.است؛.بدون.تفاوت.بین.بانک.ها.چه.
دولتی.باشند.و.چه.غیر.دولتی،.چه.داخلی.باشند.و.چه.خارجی.1.

2. در.احکامی..که.می...آید.فرقی.بین.بانک.های.داخلی.و.خارجی.و.شخصی.و.دولتی.نیست.و.نیز..
در.این.که.آنچه..از.بانک.به.دست.کسی.می..رسد.حالل.و.جائز.التصرف.است.فرقی.بین.آن.ها.
نیست..مانند.آنچه.که..از.هر.صاحب.یدی.از.قبیل.صاحبان.تجارتخانه.ها.و.کارخانه.ها.و.غیر.
آن.ها.گرفته.می.شود؛.مگر.آن.که.کسی.یقین.داشته.باشد.بر.این.که..آن.چه..از.بانک.گرفته.حرام.
است.و.یا.با.حرام.مخلوط.است.و.اما.صرف.این.که.می.داند.در.این.بانک.و.یا.مؤسسه.حرام.هایی.
وجود.دارد.باعث.آن.نمی..شود.بگوید.پس.این.هم.که.من.از.بانک.گرفته.ام.حرام.است؛.هرچند.

که..احتمال.دهد.این.مال.یا.پولی.که.گرفته،.همان.مال.حرام.باشد.2.
2- مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

سؤال:.آیا.معامالت.بانک.های.جمهوری.اسالمی..ایران.محکوم.به.صحت.هستند؟.خرید.مسکن.و.

غیره.با.پولی.که..از.بانک.ها.گرفته.می..شود.چه.حکمی..دارد؟.غسل.کردن.و.نماز.خواندن.در.خانه..هایی.

که.با.این.قبیل.پول.ها.خریداری.شده.چه.حکمی..دارد؟.و.آیا.گرفتن.سود.در.برابر.سپرده.هایی.که.
مردم.در.بانک.می..گذارند،.حالل.است؟.

جواب:.به.طور.کلی.معامالت.بانکی.که.بانک.ها.بر.اساس.قوانین.مصوب.مجلس.شورای.اسالمی..

1...ترجمه.ی.تحریر.الوسیله،.ج4،.مسائل.مستحدثه،.بانک.ها،.مسأله.ی2.
2...ترجمه.ی.تحریر.الوسیله،.ج4،.مسائل.مستحدثه،.بانک.ها،.مسأله.ی.1.
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و.مورد.تأیید.شورای.محترم.نگهبان.انجام.می..دهند،.اشکال.ندارد.و.محکوم.به.صحت.است.و.سود.

حاصل.از.به.کارگیری.سرمایه.بر.اساس.یکی.از.عقود.صحیح.اسالمی.،.شرعاً.حالل.است..لذا.در.صورتی.

.که.گرفتن.پول.از.بانک.برای.خرید.مسکن.و.مانند.آن،.تحت.عنوان.یکی.از.آن.عقود.باشد،.بدون.

اشکال.است..ولی.اگر.به.صورت.قرض.ربوی.باشد،.هرچند.گرفتن.آن.از.نظر.حکم.تکلیفی.حرام.است.

ولی.اصل.قرض.از.نظر.حکم.وضعی.صحیح.است.و.آن.مال،.ملک.قرض.گیرنده.می..شود.و.جایز.است.
در.آن.و.در.هر.چیزی.که.با.آن.می..خرد.تصرف.نماید.1..

ب( شک در رعایت قانون در بانک ها
با.اینکه.بانک.ها.مکلفند.معامالت.خود.را.بر.اساس.قانون.بانکداری.بدون.ربا.انجام.دهند،.اما.انسان.
اینکه.گاهی.یقین.داریم.که.برخی. نه..به.خصوص. یا. نمی.تواند.یقین.کند.که.واقعاً.عمل.می.نمایند.
از.عملیاتی.که.بانک.ها.انجام.می.دهند.مانند.قبول.فاکتور.صوری.و.....شبهه.ربوی.دارد.با.این.حال.
نمی.توان.به.طور.قاطع.گفت.که.همه.ی.معامالت.بانک.ها.حرام.است..سؤال.این.است.که.با.وجود.این.
شک.در.صحت.معامالت.بانکی،.حکم.پولی.که.انسان.تحت.قالب.انواع.تسهیالت.یا.سود.سپرده.های.

سرمایه.گذاری.از.بانک.دریافت.می.نماید.چیست؟.که.نظر.مراجع.بزرگوار.در.این.مورد.چنین.است:

1- امام خمینی )ره(
....مگر.آن.که.کسی.یقین.داشته.باشد.بر.این.که..آن.چه..از.بانک.گرفته.حرام.است.و.یا.با.حرام.
مخلوط.است.و.اما.صرف.این.که.می.داند.در.این.بانک.و.یا.مؤسسه.حرام.هایی.وجود.دارد.باعث.آن.
نمی..شود.بگوید.پس.این.هم.که.من.از.بانک.گرفته.ام.حرام.است؛.هرچند.که..احتمال.دهد.این.مال.یا.

پولی.که.گرفته،.همان.مال.حرام.باشد.2

2- مقام معظم رهبری )حفظه ا...(
سؤال:.اگر.مکلّف.بداند.که.قوانین.بانکی.در.مواردی.مانند.مضاربه.و.فروش.قسطی،.توسط.بعضی.
از.کارمندان.به.طور.صحیح.اجرا.نمی...شود.آیا.سپرده.گذاری.به.قصد.کسب..سود.برای.او.جایز.است؟.

جواب:.اگر.فرض.کنیم،.مکلّف.علم.پیدا.کند.که.کارمندان.بانک،.پول.او.را.در.معامله.ی.باطلی.به.کار.

گرفته.اند،.دریافت.و.استفاده..از.سود.آن.برای.او.جایز.نیست،.ولی.با.توجه.به.حجم.سرمایه.هایی.که.توسط.

صاحبان.آن.ها.به.بانک.سپرده.می...شود.و.انواع.معامالتی.که.توسط.بانک.صورت.می...گیرد.و.می...دانیم.
که.بسیاری.از.آن.ها.از.نظر.شرعی.صحیح.هستند،.تحقق.چنین.علمی..برای.مکلّف.بسیار.بعید.است.3

1...اجوبة.االستفتائات،.سؤال.1921.
2...ترجمه.ی.تحریر.الوسیله،.ج4،.مسائل.مستحدثه،.بانک.ها،.مسأله.ی.1.

3...اجوبة..االستفتائات،.جلد2،.سؤال855.
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ج( اشتغال در بانک 
1- امام خمینی)رضوان اهلل علیه(

سؤال1:.با.توجه.به..این.که..اکنون.بانک.ها.ملی.شده.و.زیر.نظر.دولت.اسالمی..اداره.می..شوند.اما.

بیان. را. با.آن.ها.و.کارکردن.در.آن.ها. لطفاً.حکم.معامله. را.دریافت.می..کنند،. بهره.ی.معمولی. هنوز.
فرمایید؟

جواب:.معامله.و.کارکردن.در.صورتی.که..ارتباطی.به.ربا.نداشته.باشد.مانع.ندارد.و.از.کارها.و.
معامالتی.که.مربوط.به.ربا.است.باید.اجتناب.شود.1.

2- مقام معظم رهبری )دام عزه(

سوال1:.کارکردن.در.بانک.های.ربوی.برای.کسی.که.به.علت.نبودن.کار.دیگر.جهت.امرار.معاش،.
مجبور.است.در.آنجا.کار.کند،.چه.حکمی.دارد؟.

جواب:.اگر.کار.در.بانک.به.معامالت.ربوی.مرتبط.باشد.و.به..نحوی.در.تحقق.آن.مؤثر.باشد،.جایز.

نیست.در.آنجا.کار.کند.و.مجّرد.پیدا.نکردن.کار.حالِل.دیگری.برای.امرار.معاش.خود،.مجوز.اشتغال.
به.کار.حرام.نیست.2

سؤال2..آیا.گرفتن.حقوق.در.برابر.کار.کردن.در.قسمت.اعتبارات،.حسابرسی.و.مدیریت.بانک،.
جایز.است؟

جواب:.کارکردن.در.بخش.های.بانکی.مذکور.و.گرفتن.حقوق.در.برابر.آن.اگر.به.نحوی.با.معامالتی.
که.شرعاً.حرام.هستند.مرتبط.نباشد،.اشکال.ندارد.3.

1...استفتائات،.ج2،.سؤال.119.
2...اجوبة..االستفتائات،.جلد2،.سؤال829.
3...اجوبة..االستفتائات،.جلد2،.سؤال863.
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2فصل
الف( سپرده سرمایه گذاری  )برای کسب سود(

1- مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

سؤال1:.ربای.قرضی.چیست؟.آیا.درصدی.که.سپرده.گذاران.به.عنوان.سود.از.بانک.ها.دریافت.
می.کنند،.ربا.محسوب.می.شود؟.

جواب:.ربای.قرضی.آن.مقدار.اضافه.بر.مبلغ.قرض.است.که.قرض.گیرنده.به.خاطر.قرضی.که.می.گیرد.

به.قرض.دهنده.می.دهد.و.اّما.سود.حاصل.از.کارکرد.پولی.که.به.عنوان.سپرده.به.بانک.داده.شده.تا.به.
وکالت.از.طرف.صاحب.آن.در.یکی.از.عقود.صحیح.شرعی.به.کار.گرفته.شود،.ربا.نیست.و.اشکال.ندارد.1

سؤال2:.شخصی.حساب.پس.اندازی.در.یکی.از.بانک.ها.افتتاح.کرد.و.بعد.از.گذشت.مدتی.از.
افتتاح.حساب،.مقداری.سود.به..او.تعلّق.گرفت؛.گرفتن.این.سود.چه.حکمی.دارد؟.

جواب:.در.صورتی.که..اموال.خود.را.به.عنوان.قرض.و.به.شرط.سود.یا.مبتنی.بر.آن.و.یا.به.

قصد.دست.یابی.به..آن.در.حساب.پس.انداز.گذاشته.باشد،.گرفتن.آن.جایز.نیست؛.زیرا.این.سود.
همان.رباست.که..از.نظر.شرعی.حرام.است.و.در.غیر.این.صورت.گرفتن.آن.اشکال.ندارد..2

سؤال3:.سپرده.های.دراز.مدت.که.درصدی.سود.به..آن.ها.تعلق.می.گیرد.چه.حکمی.دارند؟.
جواب:.سپرده.گذاری.نزد.بانک.ها.به.قصد.به.کارگیری.آن.در.یکی.از.معامالت.حالل.بوده.و.

همچنین.سود.حاصل.از.آن.اشکال.ندارد..3

1...اجوبة..االستفتائات،.جلد2،.سؤال.534.

2...اجوبة..االستفتائات،.جلد2،.سؤال.847.

3...اجوبة..االستفتائات،.جلد2،.سؤال.849.
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با.توجه. آیا. تا.بیست.درصد.سود.می..دهند؛. بانک.ها.به.سپرده.های.مردم.بین.سه. سؤال4:.

به.سطح.تورم،.صحیح.است.این.مبلغ.اضافی.را.به.عنوان.عوض.کاهش.قدرت.خرید.سپرده.های.

مردم.در.روز.دریافت.آن،.نسبت.به.روز.سپرده.گذاری.محاسبه.کرده.تا.بدین.وسیله..از.عنوان.ربا.
خارج.شود؟.

جواب:.اگر.آن.مبلغ.اضافی.و.سودی.که.بانک.می.دهد.از.درآمد.حاصل.از.به.کارگیری.سپرده.

باشد.و.به.کارگیری.سپرده.به.وکالت.از.سپرده.گذار.در.ضمن.یکی.از.عقود.شرعی.صحیح.باشد،.
ربا.نیست..بلکه.سود.معامله.ی.شرعی.است.و.اشکالی.ندارد..1

سؤال5:.آیا.سپرده.گذاری.در.بانک.به.قصد.به.کارگیری.آن.در.یکی.از.معامالت.حالل.و.بدون.

تعیین.دقیق.سهم.سپرده.گذار.از.سود،.به..این.شرط.که.بانک.هر.شش.ماه.سهم.او.را.از.سود.
بپردازد،.جایز.است؟.

جواب:.اگر.سپرده.گذاری.در.بانک.به..این.صورت.باشد.که.سپرده.گذار،.همه.ی..اختیارات.را.به.

بانک.داده.باشد.حّتی.انتخاب.نوع.فعالیت.و.تعیین.سهم.سپرده.گذار.از.سود.هم.به.عنوان.وکالت.در.

اختیار.بانک.باشد،.این.سپرده.گذاری.و.سود.حاصل.از.به.کارگیری.پول.در.معامله.حالل.شرعی،.

اشکال.ندارد.و.جهل.صاحب.مال.به.سهم.خود.در.زمان.سپرده.گذاری.ضرری.به.صحت.آن.نمی...زند.2.

سؤال6:.بانک.ها.هر.ماه.به.سپرده.گذاران.در.برابر.سپرده.های.آنان.مقداری.سود.و.بهره.می.دهند؛.

با.توجه.به.اینکه.مقدار.سود.حّتی.قبل.از.به.کار.انداختن.سرمایه.ها.در.فعالیت.های.اقتصادی،.معّین.

است.و.صاحب.سرمایه.در.خسارت.ناشی.از.کار.شریک.نیست،.آیا.سپرده.گذاری.در.این.بانک.ها.
به.قصد.دستیابی.به.آن.سود.جایز.است.یا.اینکه.به.علت.ربوی.بودن.چنین.معامالتی.حرام.است؟

جواب:.در.صورتی.که.سپردن.این.اموال.به.بانک.به.عنوان.قرض.و.به.قصد.دستیابی.به.سود.

آن.باشد،.واضح.است.که.این.همان.قرض.ربوی.است.که.از.نظر.تکلیفی.حرام.و.سود.مورد.نظر.

هم.همان.رباست.که.شرعاً.حرام.است؛.ولی.اگر.به.عنوان.قرض.نباشد.بلکه.به.قصد.به.کارانداختن.

پول.توسط.بانک.در.معامالت.حالل.شرعی.باشد،.اشکال.ندارد.و.تعیین.مقدار.سود.قبل.از.شروع.

به.کار.با.آن.پول.ها.و.همچنین.شریک.نبودن.صاحبان.پول.ها.در.خسارت.های.احتمالی.ضرری.به.
صّحت..قرارداد.مذکور.نمی.زند..3

1...اجوبة.االستفتائات،.سؤال.1913.
2...اجوبة..االستفتائات،.جلد2،.سؤال.840.
3...اجوبة..االستفتائات،.جلد2،.سؤال.1940
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سؤال7:.بانک.های.اسالمی.بر.اساس.مقررات.به.سرمایه.هایی.که.توسط.صاحبان.آن.ها.در.

بانک.گذاشته.شده.و.بانک.آن.ها.را.در.زمینه.های.مختلف.اقتصادی.که.دارای.سود.حالل.شرعی.

هستند.به.کار.می.اندازد،.سود.می.دهند؛.آیا.جایز.است.به.همین.صورت.عمل.کرده.و.پولی.را.

به.افراد.مورد.اعتماد.در.بازار.بدهیم.تا.همانند.بانک.ها.آن.را.در.زمینه.های.مختلف.اقتصادی.به.
کار.بیندازند؟

جواب:.اگر.پرداخت.پول.به.طرف.مقابل.به.عنوان.قرض.باشد.و.شرط.کند.که.هر.ماه.یا.هر.

سال.درصدی.سود.بگیرد،.چنین.معامله.ای.از.نظر.تکلیفی.حرام.است.هرچند.اصل.قرض.از.نظر.
حکم.وضعی.صحیح.است.و.سودی.که.در.برابر.قرض.دریافت.می.شود.همان.رباست.که.شرعاً.
حرام.است.ولی.اگر.پول.را.به.طرف.مقابل.بدهد.تا.آن.را.در.کاری.که.شرعاً.حالل.است.به.کار.
بگیرد،.به.این.شرط.که.سهم.معّینی.از.سود.حاصل.از.به.کارگیری.آن.در.ضمن.یکی.از.عقود.
شرعی.به.صاحب.پول.داده.شود،.چنین.معامله.ای.صحیح.و.سود.حاصل.از.آن.هم.حالل.است.و.

در.این.جهت.فرقی.بین.بانک.و.اشخاص.حقیقی.و.حقوقی.وجود.ندارد.1

ب( پس انداز قرض الحسنه )جوایز بانکی( 
1- امام خمینی)رضوان اهلل  علیه(

»جوائزی.که.بانک.جهت.تشویق.برای.ودیعه.گذاشتن.و.قرض.و.مانند.این.ها.به.کسی.که.قرعه.ی.

مقرر،.به.نام.او.اصابت.کرده.می.دهد،.حالل.است.و.مانعی.از.آن.ها.نیست..همچنین.است.جوائزی.که.

مؤسسه.ها.بعد.از.اصابت.قرعه.جهت.تشویق.و.جلب.مشتری.می.دهند..و.هم.چنین.است.آنچه.را.که.

صاحب.بعضی.از.مؤسسه.ها.برای.تشویق.و.زیاد.شدن.مشتری.در.ضمن.بعضی.از.کاالها.قرار.می.دهد؛.
پس.همه.ی..این.ها.حالل.است.و.مانعی.از.آن.نیست.«.2

2- مقام معظم رهبری)مدظله العالی(
سؤال1:.مبلغی.را.در.بانک.ملی.پس.انداز.کردم.و.بعد.از.مدتی،.مبلغی.را.به.عنوان.جایزه.به.من.

دادند؛.گرفتن.آن.چه.حکمی.دارد؟
جواب:.گرفتن.جایزه.و.تصرف.در.آن.اشکال.ندارد..3

سؤال2:.جوایزی.به.سپرده.های.قرض.الحسنه.تعلق.می...گیرد؛.گرفتن.آن.ها.چه.حکمی.دارد؟.و.بر.
فرض.جواز.آیا.خمس.به.آن.ها.تعلق.می...گیرد؟.

جواب:.پس.اندازهای.قرض.الحسنه.و.جایزه.های.آن.اشکال.ندارد.و.در.جایزه،.خمس.واجب.نیست.4.

1...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.1929
2...ترجمه.تحریر.الوسیله،.ج.2،.ص.654.

3...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.859..
4...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.860.
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ج( سپرده های امتیازی )برای دریافت وام یا تسهیالت(

1- امام خمینی)رضوان اهلل علیه(
سؤال:.اگر.صندوق.قرض.الحسنه.برای.وام.گیرنده.و.معّرف.و.ضامن.شرایطی.مانند.افتتاح.حساب.
یا.مسدود.کردن.مبلغی.وجه.نقد.تا.مدتی.معّین،.قرار.دهد.که.پس.از.انقضای.مدت،.وام.بیشتر.با.مدت.

زیادتر.به.وام.گیرنده.بدهد.حکم.شرعی.این.گونه.شرایط.چیست؟
جواب.زیادی.حکمی،.رباست.و.جایز.نیست..گرچه.اصل.قرضی.که.داده.شده.و.قرض.دو.برابری.

که.بعداً.داده.می.شود.صحیح.است.1

2- مقام معظم رهبری)مدظله العالی(
سؤال1:.صندوق.های.قرض.الحسنه.برای.دادن.وام،.اموری.را.شرط.می.کنند.که.از.جمله.ی.آن.ها.
عضویت.در.صندوق.و.داشتن.مبلغی.به.عنوان.پس.انداز.در.آن.است.و.هم.چنین.متقاضی.وام.باید.ساکن.
محله.ای.باشد.که.صندوق.در.آن.قرار.دارد.و.برخی.شرایط.دیگر؛.آیا.این.شرط.ها.حکم.ربا.را.دارند؟.

جواب:.شرایط.عضویت.یا.سکونت.در.آن.محله.و.شرط.های.دیگری.که.باعث.محدودیت.پرداخت.

وام.به.اشخاص.می.شوند.اشکال.ندارد.و.شرط.بازکردن.حساب.پس.انداز.در.صندوق.هم.اگر.به.این.امر.

برگردد.که.اعطای.وام.اختصاص.به.آن.اشخاص.پیدا.کند،.بدون.اشکال.است؛.ولی.اگر.به.این.برگردد.

که.وام.گرفتن.از.صندوق.در.آینده،.مشروط.است.به.این.که.متقاضی.وام.قباًل.مبلغی.پول.در.بانک.
گذاشته.باشد،.این.شرط.منفعت.حکمی.در.قرض.است.و.باطل.است.2

سوال2:.یک.صندوق.که.وام.هایی.را.در.اختیار.اعضای.خود.قرار.می.دهد،.ولی.برای.دادن.وام.شرط.

می.کند.که.متقاضی.وام،.مبلغی.پول.را.به.مدت.سه.یا.شش.ماه.در.صندوق.بگذارد.و.بعد.از.گذشت.این.

مدت.به.مقدار.دو.برابر.پولی.که.به.صندوق.سپرده.است.به.او.وام.می.دهد.و.بعد.از.آن.که.همه.ی.وام.را.
پرداخت.کرد،.پولی.که.قباًل.در.صندوق.گذاشته.بود.به.او.مسترد.می.شود،.این.کار.چه.حکمی.دارد؟
جواب:.اگر.دادن.پول.به.صندوق.به.این.عنوان.باشد.که.آن.پول.برای.مدتی.نزد.صندوق.به.صورت.
قرض.بماند،.به.این.شرط.که.صندوق.هم.بعد.از.آن.مدت،.وامی.در.اختیار.او.قرار.دهد.و.یا.وام.دادن.
صندوق.مشروط.به.این.شرط.باشد.که.او.قباًل.مبلغی.را.در.صندوق.گذاشته.باشد،.این.شرط.در.حکم.

ربا.بوده.و.شرعاً.حرام.و.باطل.است،.ولی.اصل.قرض.نسبت.به.هر.دو.طرف.صحیح.است.3

1...استفتائات،.ج2،.ص295،.س36.
2...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.1788.
3...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.1787.
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3فصل
الف( سود تسهیالت بانکی

 مقام معظم رهبری)دام ظله العالی(

سؤال1:.آیا.بهره.ای.که.بانک.های.جمهوری.اسالمی..از.مردم.در.برابر.وام.هایی.که.به.آنان.برای.
اموری.مانند.خرید.مسکن.و.دامداری.و.کشاورزی.و.غیره.می...دهند،.مطالبه.می...کنند،.حالل.است؟.

جواب:.اگر.این.مطلب.صحیح.باشد.که.آنچه.که.بانک.ها.برای.ساخت.یا.خرید.مسکن.و.امور.دیگر.

به.مردم.می...دهند.به.عنوان.قرض.است،.شکی.نیست.که.گرفتن.بهره.در.برابر.آن.شرعاً.حرام.است.و.

بانک.حق.مطالبه..آن.را.ندارد،.ولی.ظاهر.این.است.که.بانک.ها.آن.را.به.عنوان.قرض.نمی...دهند.بلکه.

از.باب.معامله.تحت.عنوان.یکی.از.عقود.معامله.ای.حالل.مثل.مضاربه.یا.شرکت.یا. عملیات.بانکی.

جعاله.یا.اجاره.و.مانند.آن.است..به.طور.مثال.بانک.با.پرداخت.قسمتی.از.هزینه.ی.ساخت.خانه.در.

ملک.آن.شریک.می...شود.و.سپس.سهم.خود.را.با.اقساط.مثاًل.بیست.ماهه.به.شریک.خود.می...فروشد.

و.یا.آن.را.برای.مدت.معّینی.و.به.مبلغ.خاصی.به..او.اجاره.می...دهد.در.نتیجه،..این.کار.و.سودی.که.

از.این.قبیل.معامالت.به.دست.می...آورد،.اشکال.ندارد.و.این.نوع.معامالت.ارتباطی.با.قرض.و. بانک.
بهره.ی.آن.ندارند.1

به. تعمیر.خانه. یا. و. یا.ساخت. برای.خرید. را. وام.هایی. بانک.مسکن.جمهوری.اسالمی.. سؤال2:.

مردم.می...دهد.و.بعد.از.پایان.خرید.یا.ساخت.یا.تعمیر.خانه،.وام.را.به.صورت.اقساط.پس.می.گیرد؛.ولی.

مجموع.قسط.های.دریافتی.بیشتر.از.مبلغی.است.که.به.وام.گیرنده.داده.شده.است؛.آیا.این.مبلغ.اضافی.
وجه.شرعی.دارد.یا.خیر؟.

1...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.837.
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جواب:.پول.هایی.که.بانک.مسکن.به.منظور.خرید.یا.ساخت.خانه،.می...دهد،.عنوان.قرض.ندارد.

پرداخت. آن. امثال. و. اجاره. یا. یا.جعاله. مانند.شرکت. از.عقود.صحیح.شرعی. یکی. آن.را.طبق. بلکه..
می...کند.که..اگر.شرایط.شرعی.آن.عقود.را.رعایت.نماید،.اشکالی.در.صحت.آن.نیست..1

سؤال3:.خرید.کاال.به.طور.نسیه.به.مّدت.یک.سال.به.قیمتی.بیشتر.از.قیمت.نقدی.آن،.چه.

حکمی..دارد؟.و.هم.چنین.فروش.چک.به.قیمتی.بیشتر.یا.کمتر.از.مبلغ.آن.برای.مّدت.معّینی.چه.
حکمی..دارد؟.

جواب:.خرید.و.فروش.کاال.به.صورت.نسیه.به.قیمتی.بیشتر.از.قیمت.نقد.اشکال.ندارد.ولی.فروش.

چک.به.مبلغ.کم.تر.به.فرد.ثالث.جایز.نیست.لکن.به.شخصی.که.مبلغ.چک.در.ذمه.ی..اوست،.اشکال.
ندارد.2.

عقود. عناوین. از. دیگری. عنوان. یا. مشارکت. به.عنوان. ساختمان.سازی. برای. بانک.ها. سؤال4:.

معامالتی.وام.هایی.را.می...دهند.و.مبلغی.در.حدود.پنج.تا.هشت.درصد.اضافی.می...گیرند؛.این.وام.و.
سود.آن.چه.حکمی.دارد؟.

یا. قرض.دادن. معامالت.شرعِی.صحیح،. از. یکی. یا. به.عنوان.شرکت. بانک. از. وام. گرفتن. جواب:.

ربا. می...شود. بانک. نصیب. شرعی. معامالت. قبیل. این. طریق. که..از. سودهایی. و. نیست. قرض.گرفتن.

محسوب.نمی...شود؛.در.نتیجه.گرفتن.پول.از.بانک.تحت.یکی.از.عناوین.برای.خرید.یا.ساخت.خانه.

و.هم.چنین.تصرف.در.آن.اشکال.ندارد.و.بر.فرض.که.به.عنوان.قرض.و.با.شرط.گرفتن.مبلغی.اضافی.

برای. نظر.حکم.وضعی. از. اصل.قرض. ولی. است،. تکلیفی.حرام. نظر. از. ربوی. باشد،.هر.چند.قرض.
وام.گیرنده.صحیح.است.و.تصرف.او.در.آن.اشکال.ندارد.3.

سؤال5:.بانک.مسکن.برای.ما.خانه..ای.خریده..است.به..این.شرط.که.پول.آن.را.به.طور.ماهیانه.
بپردازیم؛.آیا.این.معامله.شرعاً.صحیح.است.و.ما.مالک.آن.خانه.می...شویم؟.

جواب:.اگر.بانک.آن.خانه.را.برای.خودش.خریده.و.سپس.به.صورت.اقساط.به.شما.فروخته.باشد،.
اشکال.ندارد.4

1...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.827.

2...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.506.

3...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.831.

4...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.830.
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ب( مصرف تسهیالت در موضوع دیگر
 مقام معظم رهبری)دام ظله العالی(

سؤال1:.اگر.انسان.مبلغی.پول،.از.بانک.برای.کار.خاصی.بگیرد،.در.صورتی.که.گرفتن.آن.برای.

این.کار.صوری.باشد.و.هدف،.به.دست.آوردن.پول.جهت.مصرف.در.یکی.از.امور.حیاتی.دیگر.باشد.

کار.چه. این. نماید،. امور.مهمتری.مصرف. را.در. بگیرد.که..آن. پول.تصمیم. از.گرفتن. بعد. یا.آن.که.
حکمی.دارد؟.

جواب:.اگر.دادن.و.گرفتن.پول.به.عنوان.قرض.باشد،.در.هر.صورتی.صحیح.است.و.آن.پول.ملک.

قرض.گیرنده.می...شود.و.مصرف.آن.در.هر.موردی.که.بخواهد.صحیح.است.هر.چند.اگر.شرط.شده.

باشد.که.آن.را.در.مورد.خاصی.مصرف.کند،.از.نظر.حکم.تکلیفی،.واجب.است.به..آن.شرط.عمل.نماید..

ولی.اگر.دادن.یا.گرفتن.پول.از.بانک.مثاًل.به.عنوان.مضاربه.یا.شرکت.باشد،.عقد.در.صورتی.که.صوری.

باشد،.صحیح.نیست..در.نتیجه،.آن.مبلغ.در.ملکیت.بانک.باقی.می...ماند.و.کسی.که.آن.را.گرفته،.حق.

تصرف.در.آن.را.ندارد.و.هم.چنین.اگر.در.عقدی.که.پول.را.به.عنوان.آن.از.بانک.گرفته.قصد.جدی.

داشته.باشد،.آن.پول.در.دست.او.امانت.است.و.جایز.نیست.آن.را.در.غیر.موردی.که.به..آن.منظور.
گرفته..است،.مصرف.نماید.1.

سؤال2:.شخصی.با.اسناد.جعلی.مبلغی.را.از.بانک.به.عنوان.مضاربه.دریافت.کرده.به..این.شرط.

که.بعد.از.مدتی.اصل.پول.و.بهره.ی..آن.را.به.بانک.بپردازد؛.آیا.در.صورت.عدم.اطالع.بانک.از.جعلی.

بودن.اسناد،.این.مبلغ.قرض.محسوب.می...شود.و.بهره.ای.هم.که.وام.گیرنده.به.بانک.می...دهد.در.حکم.

رباست؟.و.در.صورتی.که.بانک.با.علم.به.جعلی.بودن.اسناد،.آن.مبلغ.را.به..او.بپردازد،.چه.حکمی.دارد؟.

جواب:.اگر.انجام.عقد.مضاربه.توسط.بانک.مشروط.به.صحت.اسنادی.باشد.که.عقد.بر.اساس.

آن.ها.منعقد.شده،.عقد.مذکور.با.فرض.جعلی.بودن.اسناد،.باطل.است؛.در.نتیجه.مبلغ.دریافت.شده.

.از.بانک.قرض.نیست،.همان.طور.که.مضاربه.هم.نیست..بلکه..از.جهت.ضمان،.حکم.مقبوض.به.عقد.

فاسد.را.دارد.و.همه.ی.سود.تجارت.با.آن.متعلّق.به.بانک.است..این.حکم.در.صورتی.است.که.بانک.

جهل.به.وضعیت.داشته.باشد..ولی.اگر.بانک.از.جعلی.بودن.اسناد.آگاه.باشد،.پولی.که.گرفته.شده.در.
حکم.غصب.است.2

1...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.850.

2...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.839.
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سؤال3:.مبلغی.پول.از.بانک.به.عنوان.مضاربه.گرفتم؛.آیا.جایز.است.از.مال.مضاربه.برای.خرید.
خانه.استفاده.کنم؟.

جواب:.سرمایه.ی.مضاربه..امانتی.از.طرف.مالک.آن.در.دست.عامل.است.و.او.حق.ندارد.تصّرفی.

در.آن.کند.مگر.برای.تجارت.با.آن.به.همان.صورتی.که.توافق.کرده.اند؛.در.نتیجه..اگر.آن.را.به.طور.
یک.جانبه.در.کار.دیگری.مصرف.نماید،.در.حکم.غصب.است.1.

سؤال4:.بعد.از.آن.که.بانک.مبلغی.را.برای.مشارکت.در.پروژه.ای.به.من.وام.داد،.نصف.آن.را.به.

دوستم.داده.و.با.او.شرط.کردم.که.همه.ی.بهره.بانکی.آن.وام.را.بپردازد؛.آیا.در.این.رابطه.چیزی.بر.
من.واجب.است؟.

جواب:.اگر.بانک.این.مبلغ.را.برای.سهیم.شدن.و.مشارکت.با.وام.گیرنده.در.طرح.خاصی.که.

معّین.کرده..است.داده.باشد،.کسی.که.وام.را.دریافت.می...کند.حق.ندارد.آن.را.برای.کار.دیگری.

مصرف.نماید.چه.رسد.به..این.که..آن.را.به.کسی.قرض.بدهد؛.بلکه.آن.پول.نزد.او.امانت.است.و.باید.
آن.را.در.موردی.که.مشخص.شده.مصرف.نماید.و.یا.عین.آن.را.به.بانک.برگرداند.2.

ج( کارمزد قرض الحسنه
1- امام خمینی)رضوان اهلل علیه(

سؤال1:.گرفتن.درصد.بسیار.کم.مانند.%1.به.عنوان.کارمزد.توسط.صندوق.های.قرض.الحسنه.
جهت.تأمین.مخارج.صندوق.چه.صورتی.دارد؟

جواب:.درصد،.کارمزد.نیست.هر.چند.کم.باشد.و.بهره.ی.پول.حرام.است.گرچه.به.اسم.کارمزد.

گرفته.شود.ولی.اگر.آن.چه.گرفته.می.شود.جّداً.مزد.کار.باشد.و.به.مقدار.متعارف.و.با.توافق.طرفین،.
اشکال.ندارد.3

کارمندان،.صرف. قبیل:.حقوق. از. مخارجی. قرض.الحسنه.ای:. این.که.صندوق. به. نظر. سؤال2:.

اوراق.بهادار،.اجاره.مکان.دارد.و.در.اخذ.مبلغی.به.عنوان.کارمزد.شبهه.ربا.در.کار.است،.لذا.بر.آن.

....طی.قراردادی.غیر.از. شدیم.از.متقاضیان.وام.مبلغی.عادالنه.در.قبال.اوراق.و.دفاتر.صندوق.و.

قرارداد.وام.به.یک.منوال.گرفته.شود؛.مثاًل،.از.متقاضیان.وام.چه.کم.چه.زیاد،.مبلغ.100.تومان.

1...اجوبة .االستفتائات،.جلد2،.سؤال.845.

2...اجوبة..االستفتائات،.جلد2،.سؤال.838.
3...استفتائات،..ج2،.ص295،.س39.
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گرفته.می.شود،.آیا.به.نظر.مبارک.اشکال.دارد؟
جواب:.اگر.واقعاً.مزد.کار.و.به.نحو.متعارف.است.اشکال.ندارد.1

2- مقام معظم رهبری)دام ظله العالی(

کارمزد.اگر.واقعا.مزد.کار.باشد.نه.مجرد.تغییر.اسم.اشکال.ندارد..میزان.آن.بستگی.به.هزینه.هایی.
که.صورت.می.گیرد.دارد.2

د( جریمه ی تأخیر
مقام معظم رهبری)دام ظله العالی(

سؤال1:.نظر.به.این.که.قانون.صدور.چک،.گرفتن.وجهی.به.عنوان.خسارت.تأخیر.تأدیه.را.مجاز.

می.شمرد.که.الزمه.ی.آن.گرفتن.مبلغی.بیش.از.اصل.دین.است.و.از.سویی.قانون.مزبور.که.در.سال.

از.مواد.آن. 1355.تصویب.شده.است.و.در.سال.1382.در.مجلس.شورای.اسالمی..مطرح.و.برخی.

اصالح.گردیده.است.و.به.تأیید.شورای.نگهبان.رسیده..است..علی.هذا.مستدعی.است.نظر.مبارک.را.

در.مورد.این.که..آیا.گرفتن.خسارت.تأخیر.تأدیه.طبق.قانون،.مشروعیت.دارد.یا.از.مصادیق.ربا.است؟،.
اعالم.فرمایید.

جواب:.خسارات.ناشی.از.تأخیر.تادیه.بدهی.اگر.ثابت.شود.که.مستند.به.تأخیر.تادیه..است.در.

ضمان.بدهکار.است.و.حکم.ربا.را.ندارد..و.در.هر.صورت.حکم.مستند.به.قانون.مصوب.مجلس.شورای.
اسالمی..که.به.تأیید.شورای.محترم.نگهبان.رسیده.باشد.بی.اشکال.و.قابل.اجرا.هستند..

سؤال2:.آیا.با.تغییر.عنوان.	جریمه.ی.تأخیر	.به.هر.چیز.دیگری،.مشکل.شرعی.ربا.حل.می.شود؟.
و.آیا.اساساً.جریمه.ی.تأخیر،.ربا.محسوب.می.گردد.یا.خیر؟.

جواب:.اگر.صندوق.قرض.الحسنه.جریمه.ی.تأخیر.را.در.ضمن.عقد.الزم.شرط.کند.و.طرف.هم.
قبول.کند،.اشکال.ندارد؛.ولیکن.گرفتن.دیر.کرد.اشکال.دارد..

متصدیان.اعتباری.بانک.به.منظور.رعایت.موازین.شرع.مقدس،.کلیه.ی.اسناد.دین.را.بررسی.و.
کنترل.نموده.و.از.تنزیل.اسناد.تجاری.صوری.خودداری.می.کنند.

تعریف خسارت تأخیر تأدیه:.زیانی.است.که.در.اثر.خودداری.مدیون.از.ادای.دین.مالی.خود،.
به.طلبکار.	در.زمان.مقرر	.وارد.می.سازد.

1..استفتائات،..ج2،.ص295،.س36.
2...استفتائات.مؤسسه.ی.قرض.الحسنه.بسیجیان.موجود.در.کمیته.ی.فقهی.
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استفتاء از مقام معظم رهبری )دام ظله العالی(
مصوب. چک. صدور. قانون. از. موادی. اصالح. قانون. اسالمی. شورای. مجلس. .1382 سال. در.
تأدیه. به.اخذ.خسارت.تأخیر. قانون.صدور.چک،.سابق. این.که.در. با. 1355.را.تصویب.کرد..ولی.
.اشاره.شده.بود،.قانون.جدید.آن.را.تغییر.نداد..به.همین.جهت.رئیس.کل.دادگستری.تهران.از.مقام.
معظم.رهبری.)دام.ظله.العالی(.استفتاء.کرد.که:.»آیا.گرفتن.خسارت.تأخیر.تأدیه.طبق.قانون.فوق.

مشروعیت.دارد.یا.از.مصادیق.ربا.است؟«
معظم.له.فرمودند:.».اگر.ثابت.شود.که.خسارت،.ناشی.از.بدهی.مستند.به.تأخیر.تأدیه.است.در.

ضمان.بدهکار.است.و.حکم.ربا.ندارد«.

خسارت تأخیر تأدیه از منظر شورای نگهبان: 

را.دریافت. تأخیر. به.دو.شرط.جریمه.ی. بانک.ها.می.توانند. نگهبان،. نظر.شورای.محترم. طبق.
نمایند:

شرط اّول:.اخذ.جریمه.به.عنوان.وجه.التزام.باشد.نه.به.این.عنوان.که.بدهکار.با.پرداخت.جریمه.
حق.داشته.باشد.که.تأخیر.نماید.

شرط دوم:.مشتری،.وجه.التزام.را.به.عنوان.شرط.ضمن.عقد،.در.متن.قرارداد.قبول.کرده.و.امضا.

نماید.و.ملتزم.شود.در.صورت.تأخیر.در.پرداخت.اقساط،.مبلغ.معّینی.را.به.عنوان.جریمه.پرداخت.
خواهد.نمود.

بنابراین.با.تأخیر.بدهکار.در.پرداخت.به.موقع.دین،.طلبکار.به.خاطر.محروم.ماندن.از.سرمایه.

خود،.خساراتی.متحمل.می.شود.که.بخشی.از.این.خسارت.ناشی.از.سود.از.دست.رفته.و.بخشی.دیگر.

ناشی.از.ضررهای.متعارف،.از.جمله.کاهش.قدرت.خرید.پول.است؛.این.ضررها.ناشی.از.عهدشکنی.
بدهکار.است.و.او.باید.مطابق.قواعد.ضمان،.آن.ها.را.جبران.نماید.
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