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چکیده
امروزه نقش بانک ها و مو س سات پولی و مالی در ر شد و تو سعه اقت صادی جوامع انکارناپذیر ا ست .از طرفی بانکها به دلیل
تعامالت نزدیک و تنگاتنگ با ساایر بششهای موجود در بازار ،باید متناسا با تیییرات بوجود ممده ،به روز رساانی شاوند.
یکی از ابزارهایی که در این راسااتا ابداش شااده ،کارتهای اعتباری میباشااند ،که به دلیل مبتنی بودب بر نرب بهره از قابتیت
کاربرد در بانکداری اسااالمی برروردار نمیباشااد .با توجه به اهمیت فراواب کارت اعتباری و نقش مهمی که در زمینههای
مشتتف اقتصادی ایفا مینماید ،همچنین ضرورت کس سود برای بانکها به جهت تشصیص منابعی که در بکارگیری منها
از طرف سپرده گذاراب در عقود سودمور وکیل هستند ،کارشناساب با استفاده از سایر عقود شرعی نظیر مرابحه ،درصدد ارائه
راه کارهایی در جهت کاربردی نمودب کارت اعتباری در بانکداری اسااالمی برممدند .بانک قر الحساانه به عنواب زیر
مجموعهای از نظام بانک داری بدوب ربا ،با توجه به ساااارتار راو رود در تجهیز و تشصاایص منابع ،نیازمند طراحی
مدلهایی در جهت سودموری و متناس با قوانین و مقررات این نوش بانکداری میباشد .این در حالی است که وضع قوانین
در این نوش بانکداری به گونهای است که با ایجاد محدودیت در تجهیز و تشصیص منابع قر الحسنه ،موج گرایش بانک
صرفا به سمت ایجاد سودموری از محل ارائه ردمات بانکی شده ا ست .یکی از ردمات تعریف شده که در د ستورالعمل
تاسیس بانکداری قر الحسنه به مب اشاره شده ،صدور انواش کارتهای بانکی قر الحسنه است که میتواند منبع در ممد
مناسبی برای بانک محسوب شود.مقاله حاضر با روش توصیفی و تحتیل محتوا با استفاده از منابع کتابشانهای و با توجه به
اهمیت سودموری بانکداری قر الحسنه برای ادامه فعالیت این نهاد ،به بررسی این فرضیه میپردازد که صدور کارتهای
اعتباری مبتنی بر تسهیالت قر الحسنهای ،با ایجاد زمینه درممدزایی مناس برای بانک باعث توسعه و گسترش این نوش
بانکداری تشصصی می شود .نتایج حاصل نشاب میدهد ،صدور کارتهای اعتباری قر الحسنه عالوه بر سودموری برای
بانک ،مزایایی همچوب توسعه فرهنگ قر الحسنه ،حذف مشاطرات ارالقی ناشی از تشصیص منابع قر الحسنه و ارائه
ردمات بهتر به متقاضیاب در جهت تسهیل روند دریافت تسهیالت قر الحسنه را به دنبال دارد.
واژگان کلیدي :بانکداری قر الحساانه ،تسااهیالت قر الحساانه ،ردمات بانکی ،کارت اعتباری
تسهیالت قر الحسنهای ،نظام بانکی.
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مقدمه
با حذف ربا از نظام بانکی ک شور ،نظام سوددهی بانکی دچار تحول عظیمی شد .متش ص صین در این
ر شته تالش نمودند تا با ابداش روشهایی جدید در زمینه جایگزینی ربا ضمن تحقق سود برای بانک
و سپردهگذاراب ،زمینه گسترش و توسعه این نهادهای مالی و پولی در کشور را فراهم کنند.
روش های جدید سوددهی در نظام بانکی ا سالمی در چارچوب عقود شرعی همچوب م شارکت،
م ضاربه و ...به صورت دریافت حقالعمل تجاری ،حقالوکاله و ...تحقق پیدا کرد .تنها عقد شرعی که
به دلیل قواعد راو مربوط به مب همچناب از ناحیه شرش و قانوب امکاب سودموری از مب امکابپذیر
نبود ،عقد قر الحسنه است که در نظام بانکداری اسالمی ،امکاب هر گونه فعالیت سودمور از محل
این منابع ،ممنوش اعالم شد .با گذشت سالها از فعالیت نظام بانکداری اسالمی در رصوو قر الحسنه
و ارزیابی های صااورت گرفته که حاکی از عمتکرد نامناس ا این نظام در بشش منابع قر الحساانه
بوده و با توجه به اهمیت روزافزوب قر الحسنه ،اندیشه تاسیس بانکداری تشصصی قر الح سنه
شکل گرفت.
با تا سیس نظام بانکداری تش ص صی قر الح سنه و با توجه به محدودیتهای تعیین شده از
سوی نظام بانکداری اسالمی ،لزوم ارائه روشهایی برای تحصیل سود در این نوش بانکداری ضرورت
پیدا کرد .یکی از روشهایی که میتواند منبع درممدی مطمئنی برای بانک محسااوب شااود ،صاادور
کارت اعتباری تسهیالت قر الحسنه است که در عناوین مشتتفی همچوب حق عضویت و حقالعمل
تجاری میتواند ،ک س درممد کند.مقاله حا ضر با روش تو صیفی و تحتیل محتوا با ا ستفاده از منابع
کتابشانهای و با توجه به اهمیت سااودموری بانکداری قر الحساانه برای ادامه فعالیت این نهاد ،به
برر سی این فر ضیه میپردازد که صدور کارتهای اعتباری مبتنی بر ت سهیالت قر الح سنهای ،با
ایجاد زمینه درممدزایی مناس برای بانک باعث توسعه و گسترش این نوش بانکداری تشصصی می شود.
نتایج حا صل ن شاب میدهد ،صدور کارتهای اعتباری قر الح سنه عالوه بر سودموری برای بانک،
مزایایی همچوب توسعه فرهنگ قر الحسنه ،حذف مشاطرات ارالقی ناشی از تشصیص منابع قر الحسنه
و ارائه ردمات بهتر به متقا ضیاب در جهت ت سهیل روند دریافت ت سهیالت قر الح سنه را به دنبال
دارد.
در مقاله حا ضر بعد از بیاب پی شینه و ادبیات مو ضوش به تبیین اهمیت ا ستفاده از کارت اعتباری در
بانکداری ،عتیالشصاااوو بانکداری قر الحسااانه پردارته میشاااود ،ساااپس با توجه به تساااهیالت
قر الحسااانه مورد نیاز جامعه در زمینههای مشتتف ،انواش کارتهای اعتباری در  3مدل ،کارت اعتباری
تسااهیالت تامین جهیزیه ،کارت اعتباری تسااهیالت درماب و دارو و کارت اعتباری تسااهیالت در اعتبار
جاری ،معرفی رواهد شد و در نهایت مقاله با جمعبندی و نتیجهگیری از مطال ارائه شده راتمه مییابد.
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.1پیشینه تحقیق
ضرورت و اهمیت بحث کارت اعتباری و لزوم ا ستفاده از مب در دنیای امروز ب سیاری از محققین را
بر این دا شته که در زمینه طراحی کارتهایی متنا س با نیازهای روز جامعه تالشهای گ ستردهای
انجام دهند .در این رصوو مطالعات متعددی انجام گرفته که در زیر به برری از مبها اشاره رواهد
شد.
تساااشیری  )1379در مقالهای تحت عنواب «کارتهای اعتباری» ،با اساااتفاده از روش تحتیتی
توصاایفی ،پس از برشاامردب انواش کارتهای اعتباری و تشااریر روابب بین عناصاار دریل در کارت
اعتباری و نحوه عمل این ابزار ،به بررسی روابب از لحاظ شرعی و فقهی پردارته و سعی بر انطباق با
قواعد و مبانی شرعی داشتهاند.
موساااویاب  )1383در مقالهای با عنواب « کارت های اعتباری در بانکداری بدوب ربا» ،با روش
تحتیتی -تو صیفی ،به برر سی فقهی انواش گوناگوب کارتهای اعتباری میپردازد .نتایج حا صل از این
تحقیق نشااااب میدهد که کارتهای اعتباری برداشااات از موجودی و کارتهای اعتباری وام بدوب
بهره ،با تیییرات مشتصااری قابل اسااتفاده در بانکداری و موسااسااات مالی بدوب ربا هسااتند اما
کارت های اعتباری وام با بهره ،ا شکال ا سا سی دارند و نیازمند تحول ا سا سی ه ستند و باید رابطه
حقوقی جدیدی بر اس ااس عقود اسااالمی ،جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شااود که در این مقاله
نشاب داده میشود که با سهولت میتواب با تیییر رابطه حقوقی از این کارتهای اعتباری نیز استفاده
کرد.
موساااویاب  )1384در مقالهی «بررسااای فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدوب ربا» ،با
اسااتفاده از روش تحتیتیتوصاایفی ،پس از تبیین نحوه اسااتفاده از کارتهای اعتباری در بانکداری
متعارف 7 ،راهحل فقهی که محققاب بانکداری اسالمی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی در جهت
استفاده از کارت اعتباری ،پیشنهاد دادهاند ،را مورد بررسی قرار میدهد .نتایج حاصل از این بررسی
و مقایسااه راهحلهای مطرح شااده نشاااب میدهد که در مجموش راه حل هفتم یعنی طراحی کارت
اعتباری بر اساس بیع نسیه و ررید دین تنزیل) اطمیناب فقهی و اجرایی باالتری دارد.
موساااویاب  )1386در مقالهی«طراحی کارتهای اعتباری در بانکداری بدوب ربا بر اسااااس بیع
مرابحه» ،با اسااتفاده از روش تحتیتی – توصاایفی ،راهکار پیشنهادی بانک مرکزی ،مبنی بر صاادور
کارت اعتباری بر ا ساس قرارداد قر الح سنه ،را مورد نقد و برر سی قرارداده و سپس راهکار دیگری
جهت ساااماب دادب معامتههای کارتهای اعتباری بر اساااس ایده فروشااگاه الکترونیکی اعتباری و
قرارداد فروش نسیه مرابحهای پیشنهاد میدهند.
وصاااالی  ،)1388در مقاله رود با عنواب «کارت های اعتباری و ررید اعتباری گامی به ساااوی
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مدیریت چالش ردمات نوین الکترونیکی» ،با استفاده از دادههای مماری بانکها ،پس از معرفی انواش
کارتهای اعتباری در دنیا ،به بررسی وضعیت کارتهای اعتباری در ایراب میپردازد .نتایج حاصل از
این تحقیق ن شاب میدهد که سرانه کارتهای بانکی در ایراب در حال حال حا ضر فا صته زیادی با
متوساااب جهانی دارد.با توجه به اهمیت چشااامگیر کارتهای اعتباری و ررید اعتباری در توساااعه
ردمات مربوط به تسااهیالت ررد برای عموم مردم پیشاانهادهایی مبنی بر تالش بیشااتر در جهت
فراگیر شدب این کارتها ارائه دادهاند.
مهنایی  ،)1391در مقاله رود تحت عنواب «کارتهای اعتباری» با روش توصیفی-تحتیتی ،پس
از تبیین اجزای تشااکیلدهنده سااامانه کارت اعتباری به بررساای فرمیند و گردش عمتیات و گردش
مالی در شبکههای اعتباری میپردازد .در پایاب پس از ا شاره به تاثیر کارت اعتباری بر شارصهای
اقتصادی و مقایسه ویژگیهای کارت اعتباری و کارت نقدی ،به تبیین مزایای کارتهای الکترونیکی
و مزایای راو کارت اعتباری میپردازد و مواردی از جمته افزایش رفاه عمومی و کاهش دغدغههای
مالی ،کاهش هزینهها در بشش ت سهیالت ررد بانکها ،تامین سرمایه الزم برای راهاندازی بنگاههای
کوچک و...را به عنواب مزایای ا ستفاده از کارت اعتباری برمی شمرد .همانطور که مالحظه می شود،
بی شتر مطالعات انجام گرفته در ر صوو ارائه کارت اعتباری مربوط به عقود ا سالمی غیر از قر الح سنه
بوده ،که در این اثر تالش می شود تا کارت اعتباری متناس با شرایب راو قر الحسنه که ابزاری
در جهت توسعه بانکداری قرضالحسنه شمرده میشود ،ارائه گردد.
 .2اهمیت استفاده از کارت اعتباري ،با روش تحلیلي در بانکداري
امروزه نقش بانک ها و مو س سات پولی و مالی در ر شد و تو سعه اقت صادی جوامع انکارناپذیر ا ست .از
طرفی بانکها به دلیل تعامالت نزدیک و تنگاتنگ با سایر بششهای موجود در بازار ،باید متناس با
تیییرات بوجود ممده ،به روز رسانی شوند.
تو سعه بازارها ،گ سترش معامالت و پی شرفت روز افزوب فناوری در زمینههای مشتتفی همچوب،
مشابرات و الکترونیک ،همه از عوامل مهم در ایجاد نیازهای جدید در بین متقاضااایاب بشش مالی
ا ست که بانکها به عنواب ارکاب ا صتی بازار مالی نباید از این چرره تو سعه و پی شرفت غافل با شند.
به عبارت دیگر ،بانکها باید بتوانند متناس با نیازهای نو ،ابزارهای جدید طراحی کنند .نمونه موفق
از این ابزارها ،کارتهای بانکی است که با عناوین مشتتفی همچوب کارت اعتباری ،کارت الکترونیکی
و...در بازار شنارته شده و به دلیل مزایای متعددی که به همراه دارد ،به سرعت در بین افراد ،رواج
پیدا کرده است.
اساااتفاده از کارت اعتباری ،افزوب بر مزایای فراواب اقتصاااادی که برای دارنده کارت دارد ،مانند
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صرفه جویی در وقت ،دقت در محا سبه ،عدم نیاز به حمل پول نقد ،امنیت و م سایش روحی ،به نفع
اقت صاد متی نیز ه ست .همه ساله حجم فراوانی از ا سکناسها د ست به د ست مردم میچررند و به
تدریج کهنه می شوند .ا سکناس های کهنه افزوب بر م شکالت بهدا شتی هر ساله هزینه سنگینی را
برای جمع موری ،از بین بردب وتجدید چاپ بر دولت تحمیل میکنند که اساااتفاده از کارت های
اعتباری برای دارندگاب کارتها ،بانکها و موساااساااههای ناشااار و دولتها باعث شاااده ،در جوامع
پی شرفته ،ا ستقبال ریتی روبی از این کارتها شود بهطوری که چند دهه گذ شته بهکارگیری این
کارتها در معامتهها گ سترشیافته و حجم بزرگی از مبادلهها را به رود ارت صاو داده ا ست و پیشبینی
میشود در میندهای نزدیک ،جایگزین کامل اسکناس شود اسماعیتی.)20 :1381 ،
با توجه به اینکه کارت های بانکی بر مبنای نرب بهره شاااکل گرفته و ماهیت ربوی دارند ،در
کشورهای اسالمی به صورت ابزاری غیرشرعی معرفی شده که استفاده از مب حرام و ممنوش میباشد.
اما با تالش متفکراب و محققاب اسالمی ،تاکنوب انواش مشتتفی از کارتهای اعتباری مطابق با قواعد و
اصول بانکداری اسالمی طراحی شده است .از جمته این کارتها ،میتواب به کارت اعتباری ررید بر
مبنای عقد قر الح سنه ا شاره کرد .این کارت بر مبنای عقد قر الح سنه طراحی شده بود که در
مجموش نتایج مطتوب حا صل ن شد و کار شنا ساب در این بشش ،با اعالم نامنا س بودب قر الح سنه
برای صدور کارت اعتباری ،در طراحی کارتهای اعتباری ،سایر عقود ا سالمی را جایگزین قر الح سنه
نمودند .در زیر بطور رال صه به بیاب اجمالی مب پردارته می شود.به دنبال ا سالمی سازی کارتهای
اعتباری که در غرب بر نرب بهره مبتنی بود ،بانک مرکزی جمهوری اساااالمی ایراب ،دساااتورالعمل
صااادور و راهبری کارت هایی بانام کارت اعتباری ررید ،را در تاریخ  ،1386/8/22به نظام بانکی ،به
شرح زیر ابالغ نمود.
در راهکار پیشاانهادی بانک مرکزی ،مطابق با مادههای دو تا پنج دسااتورالعمل مذکور ،قرارداد
محوری در صاادور کارتهای اعتباری ،عقد قر الحساانه اساات .به این بیاب که بانک صااادرکننده
کارت ،تسهیالتی تحت عنواب قر الحسنه جهت ررید کاال و ردمت میپردازد ،دارندهکارت متعهد
اساات در مهتت مقرر مبتق قر گرفته شااده را به بانک ناشاار کارت بازپردارت کند و در غیر این
صورت مشمول پردارت وجه التزام به نسبت مدت و مبتق به صورتی که در قرارداد پیشبینی رواهد
شااد موسااویاب .)120-121 :1386 ،نتایج حاصاال از این تجربه نشاااب میدهد که طراحی کارت
اعتباری بر ا ساس قرارداد قر الح سنه گرچه به جهت سادگی قرارداد و سادگی مدل عمتیاتی قابل
فهم برای همه بوده و میتواند برای شروش مناس باشد اما اشکاالت اساسی از جمته :محدودیت در
منابع قر الحساانه ،عدم قابتیت تقساایب ،گسااترش باب جریمه تاریر ،عدم قابتیت برای گسااترش
کمی و کیفی دا شته که این م شکالت در بتند مدت مانع جدی برای گ سترش این کارتها رواهد
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بود مو سویاب.)123-124 :1386 ،برای حل م شکالت فوق ،کار شنا ساب پی شنهاد ا ستفاده از سایر
عقود اسالمی مانند مرابحه و جایگزینی مب در استفاده از کارت اعتباری ،را دادند.
.3کارت اعتباري در بانکداري قرضالحسنه
بانکداری قر الح سنه ،به لحاظ دارا بودب شرایب راو بانکی از جمته محدودیت در تجهیز منابع
بانک به عقد قر الحساانه ،مجاز به اسااتفاده از کارتهای اعتباری بر مبنای سااایر عقود اسااالمی
نمیباشد ،بنابراین باید به دنبال راهی برای حل مسائل پیشروی کارت بانکی قر الحسنه باشد .به
نظر میرسااد ،میتواب با تیییراتی در کارت اعتباری بر مبنای قر الحساانه ،عالوه بر حل برری از
م شکالت مطرح شدهدر کارت اعتباری بر مبنای قر الح سنه سابق و با بهرهگیری از مزایای نا شی
از صااادور کارت اعت باری هم به ترویج کارت اعت باری در جام عه ک مک کرد و هم با نک داری
قر الحسااانه را در جهت توساااعه هر چه بیشاااتر هدایت کرد .یکی از ردماتی که توساااب بانک
قر الحسنه ارائه شده ،صدور کارت اعتباری میباشد به عبارت دیگر برای اولین بار کارت اعتباری
را در ایراب اجرایی نمود .نحوه عمل این کارتها بدین صورت بود که در مرحته اول بانک با تشصیص
 3میتیوب توماب اعتبار در این کارت که ابتدائا برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی که دارای کارمند
و یا کارگر هس تند ،ارتصاو داده شد .بدین صورت که مبتق مذکور به حساب صاحباب کارت واریز
شده و این افراد ،به مدت  3ماه فر صت دا شتند که از این اعتبار ا ستفاده کنند و بعد از مب  18ماه
فر صت دا شتند که مب را بازپردارت نمایند .هر زماب که این بدهی را ت سویه میکردند ،مجددا این
کارت تا ساااقف  3میتیوب توماب دارای اعتبار میشاااد .کارت اعتباری دیگری که در این بانکداری
طراحی شده ،کارت اعتباری با هدف اعطای ت سهیالت به طالب حوزههای عتمیه میبا شد که در سال
 1392در بانک قر الح سنه مهر ایراب با عنواب «کارت  Smartچند منظوره» را طراحی و به طالب
حوزه عتمیه م شهد ،تش صیص داده شده که این کارتهای  Smartچند منظوره عالوه بر اینکه یک
کارت بدهی ا ست ،کارت  ، ATMکارت شنا سایی ،کارت ورود و رروج ،بنکارت ،و کارت اعتباری
نیز بودند .در اوایل ساااال  1394بانک متی نیز از این کارت اقتباس نموده و در شااابکه بانکی رود
اسااتفاده میکند .کارت اعتباری ساافیر سااالمت هم در چند سااال اریر به منظور اعطای تسااهیالت
درماب برای افراد واجد شاارایب در نظر گرفته شااده اساات .در این مقاله به تفصاایل در رصااوو
کارتهای اعتباری با اهداف قر الحسنهای پردارته رواهد شد.
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 .1عناصر موثر در کارت اعتباري بر مبناي قرضالحسنه
الف) واحد نظارت و ارزياب بانک قرضالحسنه
برای اجرای صحیر این مدل عمتیاتی ،بانک قر الحسنه باید با استفاده از کارشناساب مجرب بتواند
یک بشش به نام واحد ارزیاب و نظارت را در رود شاااکل دهد .افراد در این واحد وفایف زیر را بر
عهده دارند .از جمته:
 )1بررسی افراد و نوش نیازشاب و تطبیق مب با تسهیالت مورد تقاضای مناب
 )2بررسی میزاب نیازمندی افراد متقاضی تسهیالت و اطمیناب از صحت گفتههای ایشاب
 )3تعیین میزاب ریسک بازپردارت اقساط و جتوگیری از افزایش معوقات بانکی
 )4همکاری با نهادهای حمایتی موجود در جامعه برای تسهیل در روند شناسایی افراد
 )5دریافت وثیقه و تضمین مناس از افراد
 )6جمعموری اطالعات در مورد مراکز مشتتف تجاری و بازرگانی و ردماتی که حاضر به
همکاری با بانک هستند و اطمیناب از صحت و سالمت شیتی ایشاب
 )7انعقاد توافقنامههای همکاری بین بانک و مراکز مذکور
واحد ارزیاب و نظارت ،از بششهای مهم در بانک شاامرده میشااود که با انجام درساات وفایف
رود میتواند با ارائه ردمات ویژه ،عالوه بر اینکه منبع درممدی مناس برای بانک باشد ،با جتوگیری
از بروز مشکالتی همچوب معوقات بانکی  ،مشاطرات ارالقی ،هدایتگر بانک در مسیر توسعه باشد.
ب) صادرکننده کارت
بانک قر الحساانه باید تمام تجهیزات الزم برای صاادور کارت را در داشااته باشااد تا بتواند از محل
صدور کارتها برای رود درممد کس کند.
پ) دارنده کارت
متقاضیاب تسهیالت قر الحسنه که شرایب الزم برای دریافت تسهیالت را دارند ،با مراجعه به بانک
قر الحسانه و اعالم دررواسات تساهیالت مورد نظر ،پس از احراز صاالحیت ایشااب توساب واحد
ارزیاب بانک ،موفق به دریافت کارت اعتباری رواهند شد تا بو سیته مب پردارتهای متی رود را به
میزاب سقف اعتبار تسهیالت ،انجام دهند.
ت) پذيرنده کارت
کتیه مراکز تجاری ،بازرگانی و ردماتی که قبال با واحد ارزیاب و نظارت بانک قر الحساانه با انعقاد
تفاهمنامههایی وارد همکاری شاادهاند .این مراکز در بعضاای موارد درقبال ردماتی از جمته پردارت
نقدی و جذب و جت مشااتری که از سااوی بانک قر الحساانه دریافت میکنند ،تعهداتی همچوب
ارائه کاال یا ردمات به موقع و مناس ا  ،ارائه تشفیفات ویژه به مشااتری در صااورت امکاب) ،پردارت
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کارمزد به بانک قر الحسنه و .را رواهد داشت.
 .2تبیین کارکرد کارت
طبق قرارداد بین بانک و م شتری ،بانک متعهد می شود تا سقف اعتبار ،منابع الزم برای ررید کاال و
ردمات ایشاااب را به صااورت قر الحساانه در ارتیار وی بگذارد ،زمانی که دارنده کارت به ررید یا
ردمات اقدام کرد ،کارت را در دستگاه پایانه فروش قرار میدهد ،بانک قر الحسنه طبق توافقنامه
قبتی که با مرکز مورد نظر داشااته ،اعتبار دررواسااتی دارنده کارت را به صااورت قر الحساانه در
ارتیار وی می گذارد .دارنده کارت با اساااتفاده از مب اعتبار بدهی رود را میپردازد و کاال یا ردمت
رریداری شاده را تحویل میگیرد ،بعد از مب دارنده کارت بدهکار بانک قر الحسانه رواهد بود که
باید در اق ساط معین پردارت کند .نظر به اینکه ت سهیالت قر الح سنه در قال شرایب و قوانین
راصی همچوب دریافت تضمین و وثیقه از متقاضی تسهیالت و بازپردارت مبتق قر گرفته شده در
اقساط معین بدوب دریافت مازاد اعطا میشود ،الزم است کارتی که از طرف بانک قر الحسنه صادر
میشااود ،تمام شاارایب و قوانین حاکم بر اعطای تسااهیالت بر مبنای عقد قر الحساانه را در رود
داشااته باشااد به عبارتی تسااهیالت اعطایی قر الحساانه در قال کارت اعتباری به مشااتری داده
رواهد شد .در این صورت مشکالتی مانند تقسیب مبتق قر گرفته شده و جریمه تاریر رفع شده و
در قال قرارداد تسهیالت قر الحسنه رواهد بود .در واقع هدف از صدور این کارتها ،جتوگیری از
بروز مشاطرات ارالقی ،تسهیل روند اعطای تسهیالت ،رفاه حال متقاضیاب ،کس درممد برای بانک
از راه ارائه ردمات ناشی از صدور کارت است.
 .3انواع کارت اعتباري بدون بهره بر مبناي تسهیالت قرضالحسنهاي
تعدادی از کارتهای اعتباری بدوب بهره در کشااورهای غربی به منظور رفاه حال مشااتریاب و برای
د ستیابی سریع به قر های کوتاهمدت و رریدهای ن سیه کوتاهمدت طراحی شدهاند که به دلیل
بدوب بهره بودب با تیییرات مشتصری قابل استفاده در بانکداری قر الحسنه هستند .این کارتها
که با نام کارتهای وام بدوب بهره روانده می شوند ،به سه گروه تق سیم می شوند .کارت ا ستقرا
بدوب بهره ،کارت های رر ید نسااا یه بدوب بهره کارت های دو منظوره بدوب بهره هر کدام از این
کارتها در نوش راصاای از تسااهیالت قر الحساانه بانک قابل کاربرد اساات که پس از تبیین مدل
عمتیاتی به موارد مب پردارته میشاااود .این بشش از مطالعه حاضااار ،در صااادد معرفی کارتهای
اعتباری برای اعطای تساااهیالت قر الحسااانهای به نیازمنداب و همچنین توساااعه فعالیت های
بانکداری قر الحسنه است .به این صورت که در ابتدا بانک قر الحسنه ،باید نهادی را در رود به
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منظور بازاریابی و یافتن مراکزی که در شرایب مطتوب ارائه ردمات هستند ،ایجاد و قراردادهای الزم
مبنی بر این همکاری را به امضاااا برساااانند.در مرحته بعد ،با مراجعه متقاضااای تساااهیالت و احراز
صالحیت ششص برای دریافت تسهیالت قر الحسنه ،بانک ،اقدام به صدور کارت اعتباری که حامل
ت سهیالت مورد نیاز م تقا ضی ا ست ،رواهد نمود .سپس دارنده کارت با مراجعه به مراکز مربوطه ،با
اساااتفاده از کارت اعتباری ،کاال یا ردمات مورد نیاز رود را دریافت میکند .در واقع نقش بانک
قر الحسنه در این روش ،عالوه بر تامین مالی افراد نیازمند ،ارائه ردماتی است که عالوه بر توسعه
فعالیتهای رود ،در نهایت به نفع همه عناصااار دریل در این امر بانک قر الحسااانه ،مراکز تجاری و
ردماتی و فرد متقا ضی) منجر می شود .بنابراین در ادامه بر ا ساس فرفیتهای موجود در بازار ک شور
به معرفی کارتهای اعتباری به منظور تأمین مالی نیازمنداب به منابع مالی جهت توسااعه بانکداری
قر الحسنه پردارته میشود.
 .4-1کارت اعتباري تسهیالت تامین جهیزيه
اولین نوش کارت اعتباری تسهیالت تامین جهیزیه بر مبنای کارت ررید نسیه بدوب بهره میباشد .در
تشریر این کارتها ممده است که  :گاهی بانکها و موسسات مالی با مراکز تجاری و ردماتی توافق
میکنند که دارندگاب کارتهای مشصاااوو بدوب پردارت پول و بدوب داشاااتن ساااپرده بتوانند با
اساااتفاده از کارت اعتباری تا ساااقف معینی کاال و ردمات بشرند .این کارتها به دارندگاب کارت،
امکاب می دهد که بدوب پردارت پول نقد ،کاالها و ردمات مورد نیاز رود را به دسااات مورند و در
مدت مقرر که حداکثر سی روز ا ست ،بهای مبها را به صادرکننده کارت بپردازند مو سویاب:1383 ،
.)58-57
بانک قر الحسااانه در این روش ،نقش رود را به دو صاااورت ایفا میکند .رابطه اول بانک در
ارتباط م شتری تعریف می شود که در مب بانک به عنواب نهاد تامین کننده مالی به اعطای ت سهیالت
در قال عقد قر الحسنه به مشتریاب واجد شرایب ،1عمل رواهد کرد  .دومین نقش را در شناسایی
و یافتن مراکز ررید 2مناسااا امر تساااهیالتدهی و ایجاد ارتباط و همکاری با منها در قال وکیل

 .1شااشصاای اساات که به تسااهیالت تامین جهیزیه که از ضااروریات زندگی محسااوب میشااود ،نیاز پیدا کرده و با
مراجعه به بانک قر الحسنه متقاضی تسهیالت تامین جهیزیه می شود .بانک پس از احراز موقعیت فرد و اطمیناب
از نیاز او ،مبتق مششصی را در قال کارت اعتباری تسهیالت جهیزیه به او اعطا میکند.
 .2مراکزی هستند که توانایی فراهم کردب کاالهای مورد نیاز افراد برای تامین یک جهیزیه ،با تنوش و کیفیت باال را
دارند .در ضمن مراکزی که از نظر ردمات پس از فروش و همچنین اعطای تشفیفات ویژه را به م شتریاب دارند ،در
اولویت قرار میگیرند.
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مشااتریاب ،ایفا میکند .روش کار نیز به این صااورت میباشااد که بانک قر الحساانه پس از انعقاد
قراردادهایی با مراکز تجاری وردماتی از طرفی و از سوی دیگر با صدور کارت اعتباری به متقاضیاب
تساااهیالت قر الحسااا نه ،ا قدام به تأمین مالی از طریق کارت اعت باری بر مب نای تساااهیالت
قر الحسنه مینماید .در واقع بانک قر الحسنه در این فرایند به عنواب واسب بین بازارهای تقاضا
و عرضااه عمل رواهد نمود که نتیجه این امر ،میتواند برقراری تعادل نساابی در دو بازار و رفع نیاز
افراد متقا ضی با شد .بانک قر الح سنه با توجه به نوش نیازی که هر یک از این متقا ضیاب ت سهیالت
قر الح سنه دارند ،بازار مربوط به مب را شنا سایی و با ارائه ردمات مطتوب از طریق صدور کارت
اعتباری ،اقدام به تأمین منابع مالی نموده و مسیر توسعه فعالیتهای رود را هموار رواهد کرد.
رابطه حقوقی سه طرف قرارداد در این کارت ،حواله ا ست به این معنا که وقتی م شتری کاالیی
را میررد ،مشااتری بدهکار و تاجر طتبکار میشااود سااپس با قراردادب کارت اعتباری در دسااتگاه
مربوطه ،تاجر را برای دریافت طت به صاااادرکننده کارت حواله میدهد .بدین ترتی  ،بدهی از ذمه
م شتری به ذمه صادرکننده کارت منتقل می شود .با پردارت مبتق مذکور ،طت تاجر ت صفیه و ذمه
مشااتری حوالهدهنده) به صااادرکننده کارت بدهکار میشااود و با پردارت مشااتری به صااادرکننده،
بدهی او نیز ت صفیه رواهد شد البته این تقریر بنابر فقه شیعه ا ست که در عقد حواله مدیوب بودب
حواله شونده بانک) به حوالهدهنده م شتری) را شرط نمیداند امام رمینی ،بیتا ،282 ،به نقل از
مو سویاب )57 :1383 ،اما بنا بر فقه اهل سنت که مدیوب بودب حواله شونده را شرط صحت حواله
میدانند ،رابطه حقوقی بین صااادرکننده کارت و مشااتری ،رابطه وکالت یا کفالت رواهد بود رواس،
 ،115 :1420به نقل از موسویاب.)57 :1383 ،
کارت اعتباری ررید ن سیه بدوب بهره ازمبجایی که به متقا ضی امکاب ررید را میدهد ،میتواب
از این کارت در اعطای تسهیالت تامین جهیزیه استفاده کرد .با این تفاوت که روش بازپردارت مبتق
در صدور این کارت ،هماب روش اعطای تسهیالت قر الحسنه و در قال اقساط معین اجرا رواهد
شد .در زیر به تشریر کامل روابب موجود در این کارت پردارته میشود.
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متقاضیان تسهیالت تامین جهیزيه

الف) واحد ارزیاب و نظارت بانک قر الحسنه ،به بررسی وضعیت مراکز ررید معتبر میپردازد و
در صورت دا شتن صالحیت ،با بانک قر الح سنه وارد مذاکره شده و در قبال پذیرفتن تعهداتی در
مقابل بانک و مشتریاب ،قراردادهایی مبنی بر همکاری دو جانبه را به امضا میرسانند.
ب) متق اضااای تساااهیالت تهیه جهیزیه ،ببرای دریافت تساااهیالت مورد نیاز به بانک مراجعه
میکند.
پ.ت) در این مرحته واحد ارزیاب و نظارت بانک ،صالحیت فرد را برای دریافت ت سهیالت مورد
نظر  ،بررساای کرده و پس از اطمیناب از کامل بودب تمام شاارایب و مدارق متقاضاای ،فرد را برای
دریافت کارت به بانک ،معرفی میکند.
ث) بانک قر الح سنه بر ا ساس اطالعات بد ست ممده از واحد ارزیاب و نظارت ،اقدام به صدور
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کارت اعتباری در چارچوب قوانین مربوطه رواهد نمود .بانک فرد را به مراکز ررید طرف قرارداد
رود ارجاش میکند.
ج) فرد با راهن مایی با نک ،به مراکز طر ف قرارداد ،برای در یا فت کاال های مورد ن یاز ،مراج عه
میکند.
چ) مراکز ررید با استفاده از کارتهای اعتباری افراد ،هزینههای رود را به طور مستقیم از بانک
قر الحسنه دریافت میکند.
ح) مرکز ررید در عو ردمت بانک -جت و جذب مشاااتری -مبتیی را به عنواب حقالعمل
تجاری 1به بانک ،پردارت میکند.
ب) مرکز ررید مربوطه عالوه بر کاالهای مورد نیاز فرد ،ردمات ویژهای ،به صاااورت کاالهای با
کیفیت و با تنوش باال و مشمول تشفیفات ررید ،را در ارتیار صاحباب کارت قرار رواهد داد.
د) گیرنده ت سهیالت در مدت زماب معینی به بازپردارت اق ساط به بانک اقدام رواهد کرد .بانک
میتواند از افراد مبتیی به عنواب کارمزد اضافه بر تسهیالت ،دریافت کند.
.4-1کارت اعتباري تسهیالت درمان و دارو بر مبناي کارت اعتباري دو منظوره
روش بعدی معرفی دومین نوش ازکارتهای اعتباری ت سهیالت درماب و دارو بر مبنای کارت اعتباری
دو منظوره امکابپذیر میبا شد .با توجه به روش عمتیاتی این کارتها ،برری از بانکها و مو س سات
مالی ،به مشتریاب روشحساب و قابل اعتماد رود ،کارتهایی میدهند که مشتریاب میتوانند بدوب
دا شتن موجودی در ح ساب بانکی ،هر زماب که بشواهند ،به و سیته کارت از د ستگاههای رودپرداز،
پول نقد دریافت کنند یا از مراکز تجاری و ردماتی ررید کرده ،فروشاانده را به صااادرکننده کارت
حواله دهند موسویاب.)57 :1383 ،
در این روش بانک قر الحسنه ،به مانند روش قبل عمل نموده و تفاوت اصتی این روش با روش
قبتی در مراکزی ا ست که بانک با مبها طرف قرارداد میبا شد .در روش اول بانک قر الح سنه باید

 .1از مبجاییکه حقالعمل تجاری ،اجرت وا سطهگری و یافتن م شتری یا بهانه ارائه ردمات به مراکز تجاری ا ست،
از نظر فقهی دریافت چنین مبتیی بالاشاااکال میباشاااد .همانگونه که میت اهلل تساااشیری بیاب میدارند« :هرگاه
صادرکننده با حامل کارت عقدی بر این اساس ببندد که در قبال تعهدش به پردارت بهای کارت ،مبتق معینی از او
بگیرد ،این عمل جایز اسااات و منافاتی با این ندارد که وی برای این کارت از اعتمادکننده به کارت نیز حقالع مل
بگیرد .این بداب جهت اسااات که اقدام او به پردارت وجه کارت ،برای اعتمادکننده به کارت این فایده را دارد که
مبچه در ذمه او ست پردارت می شود .بنابراین اگر ک سی که این کار را انجام میدهد در قبال مب ،از هر یک از مب
دو ،حقالعمل بطتبد ،این حقالعمل مشروش است ».تسشیری ،کارتهای اعتباری ،و .65
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وارد بازار شااده و با مراکز ررید و فروشااگاههای بزرگ که واجد شاارایب مناساا ررید بودند ،وارد
مذاکره و همکاری میشااد .اما در روش دوم بانک قر الحساانه با نوش دیگر از ضاارورتهای زندگی
سروکار دارد .بحث درماب و دارو از جمته موضوعاتی است که همه افراد جامعه به نوعی با مب درگیر
هستند .اگر چه بیمههای زیادی در انواش مشتتف در کشور وجود دارند که در چنین شرایطی از افراد
حمایت میکنند ،اما بسااایاری از افراد از چنین حمایتی محروماند ،بطوریکه در هنگام بروز اتفاقات
ناگهانی نظیر بیماریهای صع العالج و ت صادفات ،دچارم شقت و سشتی شده و توانایی مالی جهت
پا سشگوی به مشکالت پیش ممده را ندارند .از سوی دیگر ،عالوه بر پرهزینگی مسئته درماب و دارو،
مراکز درمانی و بیمار ستابها نیز فقب در صورت پردارت منی حا ضر به ارائه ردمات رود ه ستند.
کارت اعتباری از جمته ابزارهایی ا ست که در رفع م شکالت بیاب شده ،میتواند راهگ شا با شد .روش
کار نیز به این صااورت میباشااد که بانک قر الحساانه از قبل با مراکز درمانی مورد اعتماد ،در طی
قراردادی ،ت فاهم نا مه هایی مبنی بر هم کاری دو ن هاد با نک قر الحسااا نه و مرکز در مانی منعقد
مینماید و در مب قرارداد باید نوش ردمات و میزاب وفایف و تعهدات هرکدام مششص شود .متقاضی
تساااهیالت درماب و دارو 1با مراجعه به مراکز درمانی و دارویی ،2گواهی مبنی بر نیاز فوری فرد به
تساااهیالت درمانی را از ایشااااب دریافت و به بانک قر الحسااانه به منظور دریافت تساااهیالت
قر الحسنه ،ارائه میدهد .بانک قر الحسنه نیز پس از بررسی وتایید شرایب فرد متقاضی ،پس از
دریافت ت ضمین و وثیقههای مورد نظر ،اقدام به صدور کارت اعتباری ت سهیالت دارو و یا درماب ،تا
ساااقف قانونی ،رواهد نمود .از ویژگیهای این روش دومنظوره بودب مب اسااات .به این وسااایته هم
پردارت نقد در عو دارو به دارورانه های تحت پوشاااش مرکز درمانی طرف قرارداد ،امکاب پذیر
رواهد بود و هم به منظور دریافت ردمات پزشکی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
عناصاار تشااکیل دهنده این کارتها عبارتند از دارنده کارت ،صااادرکننده کارت و تاجر ،و رابطه
حقوقی بین مب ها قرارداد قر و حواله اسااات به این معنا که مشاااتری موقع دریافت کارت ،با
صادرکننده توافق میکند که هر وقت بشواهد ،با رعایت ضوابب و رعایت سقف اعتباری ،به و سیته
کارت ،از د ستگاههای رودپرداز بانک یا مو س سه مالی قر کند یا بعد از ررید کاال و ردمات ،تاجر
را به بانک یا موسااسااه حواله دهد بنابراین ،عمتیات دریافت پول از دسااتگاه رودپرداز ،اسااتقرا و
عمل ررید کاال و ردمت و قراردادب کارت در دساااتگاه مرکز تجاری ،حواله تاجر به صاااادرکننده
 .1افرادی که برای تأمین تمام یا قسااامتی از هزینه های بیمارساااتانی و درمانی و دارویی نیازمند تساااهیالت
قر الحسنه میباشند.
 .2مراکزی هسااتند که کارت صااادر شااده از طرف بانک را مورد پذیرش قرار داده و با نشاااب دادب کارت ،ردمات
پزشکی و دارویی را در ارتیار افراد بیمار قرار میدهند.
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کارت ،بازپردارت قر یا بدهی ناشی از حواله رواهد بود .رابطه حقوقی در این کارتها شبیه رابطه
حقوقی اعتبار در ح ساب جاری بانکها ا ست .بانک با تعیین سقف اعتباری برای برری م شتریاب با
مناب اجازه می دهد با رعایت سقف اعتباری بر عهده بانک چک نوشته یا رود برداشت کنند قر ) یا
ششصی ثالث را به حواله دهند سپس طی مدت مششصی حداکثر سه ماه) مب را به بانک بپردازند.
معامته با کارتهای دو منظوره نیز تا زمانی که بدوب بهره با شد ،مجاز رواهد بود مو سویاب:1383 ،
.)59-58
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فرآيند کارت اعتباري تسهیالت قرضالحسنه درمان و دارو
الف) واحد ارزیاب و نظارت بانک قر الحساانه ،به بررساای وضااعیت مراکز درمانی و دارویی معتبر
میپردازد و در صورت دا شتن صالحیت ،با بانک قر الح سنه وارد مذاکره شده و در قبال پذیرفتن
تعهداتی در مقابل بانک و مشتریاب ،قراردادهایی مبنی بر همکاری دو جانبه را به امضا میرسانند.
ب.پ) متقاضااای تساااهیالت که در اینجا بیمار اسااات ،به مرکز درمانی مراجعه میکند .بعد از
ت ششیص بیماری و تعیین میزاب هزینه ،از مرکز درمانی گواهی مبنی بر صحت نیازمند بودب فرد به
تسهیالت قر الحسنه دریافت میکند.
ت) فرد متقاضااای تساااهیالت درمانی ،با مدارق مورد نیاز ،به بانک قر الحسااانه برای دریافت
تسهیالت ،مراجعه میکند.
ث) مدارق و گواهی ششص مبنی بر نوش بیماری و میزاب اعتبارالزم توسب واحد ارزیاب و نظارت
مورد بررسی قرار میگیرد.
ج) پس از احراز صالحیت فرد برای دریافت تسهیالت و دریافت وثیقه الزم از فرد متقاضی ،واحد
ارزیاب و نظارت ،ششص را برای دریافت کارت اعتباری به بانک معرفی میکند.
بانک بر اساااس اطالعات جمعموری شااده توسااب واحد ارزیاب و نظارت اقدام به صاادور کارت
اعتباری تا سقف مجاز مینماید.
چ) فرد صاااح کارت اعتباری ،به مراکز درمانی مراجعه کرده و مرکز ردماتی هزینههای رود را
با کارت اعتباری از بانک دریافت میکند.
ح) مرکز درمانی پس از دریافت هزینههای رود ،ردمات مورد نیاز فرد دارنده کارت را در ارتیار
او قرار میدهد.
ب) در طی مدت زماب مششص ،فرد دارنده کارت ،بدهی رود را به بانک بازپردارت میکند.
 .4-3کارت اعتباري تسهیالت اعتبار در حساب جاري بر مبناي استقراض بدون بهره
از افتشارات بانک قر الحسنه حمایت از اقشار ضعیف جامعه و برطرف کردب نیازهای ضروری افراد
اساات .در این راسااتا بساایاری از افراد ریر به منظور مساااعدت در این امر ریر ،رواهاب همکاری با
بانک قر الحسااانه میباشاااند .ساااپردهگذارب که در واقع رگ حیاتی برای ادامه فعالیت هر بانکی
محسااوب میشااوند ،باید به گونهای شااایسااته مورد حمایت قرار گیرند .این موضااوش برای بانک
قر الح سنه متموستر ا ست .چراکه سپردهگذاراب بدوب چ شمدا شت مالی و به ق صد ریر ،اقدام به
ساااپرده گذاری در این با نک میکن ند .با نک قر الحسااا نه برای پاساااخگویی به چنین رف تار
رداپساااندانهای ،میتواند تساااهیالتی ویژه در جهت رفاه حال ساااپردهگذاراب در نظر گیرد .کارت
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اعتباری ت سهیالت اعتبار در ح ساب جاری بر مبنای ا ستقرا بدوب بهره ،از جمته روشهایی ا ست
که میتواند در حمایت از سپردهگذاراب در وقت نیاز به قر الحسنه ،مورد استفاده قرار گیرد.
از طرف دیگر وجود تسهیالت در اعتبار جاری ،موج دسترسی مساب فعاالب اقتصادی به منابع
مالی مورد نیاز در مواقع اضاااطرار شاااده ،که رود عامتی در جهت رونق اقتصاااادی و توساااعه بازار
میشود موسویاب)317 :1393 ،
این روش بدین صورت تعریف شده :برری از بانکها و مو س سات مالی ،برای بع ضی از م شتریاب
روشحساب رود ،سقف اعتباری تعیین میکنند به طوری که مشتریاب مذکور میتوانند در مواقعی
که مانده حسااابشاااب صاافر اساات و نیاز به پول نقد دارند ،برای مدت کوتاهی حداکثر ساای روز) با
اساااتفاده از کارتهای اساااتقرا از دساااتگاه های رودپرداز ،قر بدوب بهره دریافت کنند ،این
م شتریاب موفف ه ستند طبق ضوابب ،حداکثر تا پایاب مدت مقرر ،معادل پول دریافتی را به بانک و
موسااسااه مالی برگردانند موسااویاب )57 :1383 ،عناصاار تشااکیلدهند این نوش کارتها عبارتند از
صادرکنندهکارت و دارندهکارت که در اینجا صادرکننده کارت بانک قر الح سنه میبا شد و رابطه
حقوقی بین مبها ،قرارداد قر بدوب بهره است.
در این روش ،م شتری با دریافت کارت اعتباری از بانک قر الح سنه ،با او قرارمیگذارد که در
هنگام نیاز ،با رعایت ضوابب و رعایت سقف اعتبار ،از صادرکننده کارت ،قر بگیرد پس زمانی که
مشتری کارت را در دستگاه رودپرداز بانک قرار داده ،و پول نقد دریافت میکند ،عمل استقرا رب
میدهد و زمانی که پول دریافتی را به بانک برمیگرداند ،عمل بازپردارت قر صااورت میگیرد .از
مب جا که این قر بدوب بهره اسااات ،از نظر فقهی مجاز و معامته با مب کارت ها مشاااروش رواهد
بود موسویاب ،1383 ،هماب)
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تبیین روش کار با کارت اعتباري تسهیالت اعتبار در حساب جاري
نمودار  .3کارت اعتباري قرضالحسنهاي تسهیالت اعتبار در حساب جاري
ا
واحد ارزياب و نظارت بانک قرضالحسنه
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فرآيند عملکرد کارت اعتبار در حساب جاري
الف) افراد که معموال از جامعه بازاری هسااتند ،به نیت ریر و بدوب توقع هیس سااودی ،در بانک
قر الح سنه ح ساب باز کرده و امور بانکی روزانه رود را با این بانک انجام میدهند با این کار عالوه
بر اینکه از ردمات بانکی برروردار میشااوند ،اطمیناب دارند مانده حسااابهای روزانه مبها صاارف
قر دادب به نیازمنداب میشود.
ب) واحد ارزیاب و نظارت بانک قر الحسااانه ،افراد روشحسااااب را که توانایی بازپردارت در
مدت کوتاه را دارند ،شناسایی کرده و همچنین وفیفه تعیین و بررسی میزاب وثیقه در مقابل اعتبار
دریافتی مشتری را مورد سنجش قرار میدهند.
پ) واحد ارزیاب و نظارت در این مرحته ،لیساات افراد واجد شاارایب دریافت کارت اعتباری،را به
بانک اعالم میکند.
ت) بانک قر الحسنه اقدام به صدور کارت اعتباری به میزاب اعتبار ایشاب – که به طور معمول
مانده حساب روزانه هر فرد ،مالق تعیین میزاب اعتباری اوست -رواهد نمود.
ث) دارنده کارت تسااهیالت در اعتبار جاری ،در مواقع نیازمندی از این کارت برای پردارتهای
رود استفاده میکند.
ج) بانک به میزاب اعتبار موجود در کارت ،بدهی صاح کارت را پردارت رواهد نمود.
چ) دارنده کارت در این مرحته کاال یا ردمت مورد نیاز رود را پس از پردارت بدهی توساااب
بانک ،دریافت میکند.
ح) دارنده کارت پس از اسااتفاده از تسااهیالت کارت اعتباری ،در مدت زماب معین بدهی رود را
به بانک قر الح سنه بازپردارت رواهد نمود .بازپردارت بدهی نیز به صورت قر الح سنه و بدوب
پردارت سود رواهد بود.
ب) بانک قر الحساانه در فواصاال زمانی که منابع افراد دارای مازاد در بانک قراردادند ،از مبها
برای اعطای تسهیالت بیشتر قر الحسنه استفاده میکند.
د) دریافتکنندگاب ت سهیالت قر الح سنه ،اقدام به بازپردارت اق ساط ت سهیالتی دریافتی ،در
مدت زماب تعیین شده رواهند نمود.
 .5مزيتهاي روشهاي معرفي شده
الگوی اسااتفاده از کارت اعتباری بر مبنای تسااهیالت قر الحساانه عالوه بر مزایای عمومی سااایر
کارتهای اعتباری ،همچوب :صرفهجویی در هزینه چاپ ا سکناس ،شفافیت در معامالت اقت صادی،
کاهش مشاطرات نا شی از انتشابهای نادر ست ،مزایایی راو برای هر سه عن صر دریل در این امر
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در پی رواهد .که در زیر به برری از مبها اشاره رواهد شد.
الف) تطابق این روش با قوانین شااارعی موجود در رصاااوو قر الحسااانه :اگرچه راساااتگاه
کارتهای اعتباری تبیین شده ،غرب ا ست اما به دلیل بدوب بهره بودب ،قابل کاربرد در نظام بانکی
بدوب ربا می باشند .به دلیل اینکه از هماب ابتدا پردارت تسهیالت در اقساط معین و بر طبق قوانین
اعطای تسهیالت قر الحسنه انجام رواهد گرفت ،مشکل شرعی دریافت جریمه تاریر بعد از مهتت
تنفس که معموال برای کارتهای اعتباری ساای روزه در نظر گرفته میشااود ،پیش نشواهد ممد .به
نظر میرساااد ،در مجموش اساااتفاده از این کارتها هم از لحاظ قانونی وهم از لحاظ شااارعی ،بدوب
اشکال بوده و فقب با ارتباط بین نهادها به تسهیل روند اعطای تسهیالت میپردازد.
ب) کارت اعتباری ابزاری ویژه بانکداری قر الحسااانه :کارتهای اعتباری پیشااانهادی در این
تحقیق به دلیل ابنتای مبها بر قر بدوب سااود قر الحساانه) ،به دلیل سااودموری کم ،جذابیتی
برای ساااایر بانک ها ندارند اما ساااود حاصااال از این ردمات در بانک قر الحسااانه ،با توجه به
محدودیتهای قانونی و شرعی پیش روی فعالیتهای بانکی از مطتوبیت برروردار میباشند .از سوی
دیگر بانک قر الحساانه با اسااتفاده از این ابزار ،شاارایب را برای ردمات رسااانی هر چه بهتر برای
مشاااتریاب فراهم میساااازد که این ردمات از جمته پیامدهای مثبت رارجی صااادور این کارتها
میباشند که به لحاظ اقتصادی توجیهپذیر و قابل قبول میباشند.
پ) فراهمکردنشرایطاطمیناب برای متقاضیاب :این شرایب مطمئن برای افرادی است که تا کنوب
برای تامین وساااایل مورد نیاز زندگی و یا تهیه دارو و یا درماب رود با نگرانی های زیادی مواجه
میشوند.
ت) فراهم موردب زمینههای سااودموری برای بانکقر الحساانه :صاادور کارت اعتباری به چند
طریق میتواند برای بانک قر الحسنه،درممدزا باشد که در زیر به مبها اشاره میشود:
 .1بانک قر الحسنه در قبال صدور و یا تعویض کارت ،میتواند مبتیی را به صورت حق عضویت
دریافت نماید.
 .2مراکز تجاری می توانند ،در صدی از فروش را به صورت مبتق م ششص و یا در صد م ششصی از
بهای فاکتور را به عنواب حقالعمل تجاری به بانک قر الحسااانه بپردازد .در واقع این حقالعمل
تجاری اجرت واسطهگری بانک قر الحسنه و هدایت مشتریاب بانک به مراکز تجاری است.
 .3بانک قر الحساانه به دلیل ارائه ردمات که در جهت رفاه حال متقاضاایاب تسااهیالت اساات،
میتواند مبتیی را به عنواب کارمزد از ایشاب دریافت نماید.
الف) تجهیز منابع بیشتر برای بانکداری قر الحسنه :با ایجاد چنین پیوندهای سازنده از طریق
صدور کارت اعتباری ،منابع مالی بانک قر الحسنه افزایش رواهد یافت .از جمته:
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 .1مراکز ررید میتوانند برای جت نظر بانک ،ح ساب رود شاب را در بانک قر الح سنه فعال
کنند بصااورتیکه مبالق دریافتی از فروش روزانه رود را در بانک مربوطه بصااورت قر الحساانه تا
زمانی که به منها نیازی نداشااته باشااد ،قراردهند و بانک میتواند از این منبع به اعطای تسااهیالت
بیشتر قر الحسنه بپردازد.
.2بانک قر الحساانه با صاادور کارت اعتباری اعتبار در حساااب جاری به نوعی با ایجاد اطمیناب
راطر برای سپردهگذاراب روشح ساب رود ،اعتماد مبها را جت و ت شویق به سپردهگذاری بی شتر
مینماید.
الف) جت رضااایت متقاضاایاب تسااهیالت قر الحساانه :از مبجایی که ارزش ریالی تسااهیالت
قر الحساانه به طور معمول ،کم و در حد رفع نیازهای ضااروری اساات ،به منظور اسااتفاده بهینه
وجتوگیری از اتالف فرصااتها ،بهتر اساات این منبع مالی در سااریعترین زماب ممکن ،به مصاارف
ششص برسد .بانک قر الحسنه در فرمیند صدور کارت اعتباری ،بهترین مراکز رریدکاال و ردمات
را از قبل انتشاب و صاااحباب کارت اعتباری میتوانند با ارائه کارت اعتباری ،کاالهای مورد نیاز رود
را با کیفیت باال ،زماب کم ،حذف هزینههای جست و جو و با تشفیف ویژه دریافت کند .از سوی دیگر
صرفهجویی در وقت برای متقا ضیاب ت سهیالت درماب و دارو از اهمیت بی شتری برروردار ا ست ،که
این مهم با همکاری دو جانبه بانک قر الحسنه و مراکز درمانی ،امکابپذیر رواهد بود.
ب) کاهش مشاطرات ارالقی :از جمته مشاطراتی که در تساااهیالت اعطایی بانکی وجود دارد،
مصاارف تسااهیالت دریافتی در جایی غیر از موضااوش مورد بحث و تعهد اساات که معموال از سااوی
دریافتکنندگاب تسهیالت صورت میگیرد .از منجاییکه میزاب اعطای تسهیالت و موارد مصرف مب
طبق شرایب فعتی جامعه تعیین می شود ،بالطبع مصرف تسهیالت در جایی غیر تعریف شده مب ،در
سیاستهای متی ،ارالل وارد نموده و در نتیجه باعث ناکارایی سیاستهای اجرایی می شود .با توجه
به اینکه کارت اعتباری طبق نیاز افراد ،صادر می شود ،پردارت فقب در مراکز مورد نظر امکابپذیر
میباشااد ،که این رود زمینه مصاارف تسااهیالت در جایی غیر از موضااوش قر الحساانه را از به نحو
مطتوبی کاهش رواهد داد.
پ) ای جاد ر قا بت در بین مراکز ت جاری و رد ماتی در ج هت ارا ئه رد مات م ناسااا  :از دیگر
مزیتهای صدورکارت اعتباری ،ایجاد رقابت در بین مراکز تجاری و ردماتی است .بسیاری از مراکز
ررید به عتت اینکه بانک ،مشتریاب رود را به صورت یکجا به بازار مبها وارد میکند با ارائه ردمات
ویژه سعی در جت نظر بانک رواهند داشت .بطور مثال ،مراکز ررید اینترنتی راهاندازی شده که به
عتت هزینههای پایین فروش ،میتوانند تشفیفاتی باال در حد  30تا 40درصااد ،داشااته باشااند و این
رود عامل موثری در رضایتمندی مشتریاب رواهد بود.
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ت) ایجاد تعامل ساااازنده بین نظام بانکداری قر الحسااانه و بازارهای تجاری و ردماتی :در
روش های اول و دوم بطور مساااتقیم و در روش ساااوم بطور غیر مساااتقیم ،پیو ندی بین با نک
قر الحسااانه و بشش تجاری و ردماتی بازار برقرار میشاااود که این ارتباط دو ساااویه و همراه با
افزایش زمینههای توسعه و گسترش اقتصادی میباشد.
ج) تامین منابع مالی فعاالب اقتصااادی با کارت اعتبار در حساااب جاری :صاادور کارت اعتبار در
حساب جاری ،از دو جهت به رشد جامعه کمک رواهد نمود:
 .1با تامین منابع مالی به موقع فعاالب اقتصاااادی ،از کاهش ساااود و یا زیابده شااادب فعالیت
اقتصادی مبها جتوگیری میکند.
 .2با وجود چنین راه قانونی ،فعاالب اقتصادی به سمت قر از ربارواراب که عامل برهم زننده 1
وضعیت اقتصادی جوامع هستند ،نشواهند رفت.
 .6چالشهاي الگوي معرفي شده
روشهای معرفی شده جهت توسعه بانکهای قر الحسنه از طریق تأمین مالی با رویکرد مرحتهای
در کنار مزیت های متعددی که بیاب گردید دارای معایبی نیز می باشاااند که در ادامه به بیاب این
موارد پردارته و روشهایی برای رفع این موارد معرفی میگردد.
الف .سوء ا ستفاده از کارت اعتباری اعتبار در ح ساب جاری :بع ضی از سپردهگذاراب ،ممکن ا ست
به قصااد اسااتفاده از تسااهیالت کارت اعتباری اعتبار در حساااب جاری ،در بانک قر الحساانه،
سااپردهگذاری کرده و به دنبال اسااتفاده از منابع قر الحساانه در جهت اهداف رود باشااند .برای
جتوگیری از سوء استفاده احتمالی و جتوگیری از اتالف منابع قر الحسنه ،بهتر است ،تعداد دفعات
و سقف اعتباری استفاده از این کارت در سال محدود گردد.
ب.پایین بودب مبتق اعتبار در کارت اعتباری اعتبار در حساااب جاری :مهمترین اشااکال وارده بر
این نوش کارت اعتباری ،پایینبودب مبتق اعتبار میباشااد .باید این نکته اشاااره شااود که ماهیت این
کارت در ارتباط با تامین مالی نیازهای پیش بینی ن شده و غیرمترقبه م شتریانی ا ست که سالها با
بانک قر الحسنه بدوب چشمداشت ،همکاری داشتهاند .با توجه به اینکه این نوش نیازهای مالیف به
طور معمول ،در مقای سه با کل اعتبارات دریافتی فعاالب اقت صادی ،حجم پایینی را به رود ارت صاو
میدهند بانک قر الح سنه در جهت ارائه ردمات و رفع م شکل مالی این د سته از م شتریاب اقدام
اعطای قر الحسنه به ایشاب در قال این کارت رواهد نمود.
پ .قصاااور در انجام تعهدات از طرف مراکز تجاری و ردماتی:در این روش یکی از مشاااکالت
احت مالی که با ید مد نظر قرار گیرد ،یافتن مراکزی اسااات که در ارت باط با هم کاری با با نک
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قر الحسنه ،قابل اطمیناب باشند .متاسفانه برری از مراکز عتیرغم تبتییات فراواب در مدت کوتاه به
دالیل مشتتف ،یا دچار ور شک ستگی می شوند و یا بعد از مدتی به تعهدات و م سئولیتهای حرفهای
رود در مقابل بانک و م شتری بیتفاوت شده و همین باعث ایجاد ارتالل در روند ت سهیالتدهی و
عدم ر ضایت م شتری می شود و در نهایت به دلیل اجرای یک ردمت به صورت نادر ست و ناکارا،
اعتماد عمومی از بانک مذکور ست رواهد شد .الزم است با تدوین مقررات و ضوابب قانونی شرایب
الزم برای بکارگیری چنین مراکزی از پیش تعیین شاااده و در حین اجرای وفایف نیز نظارت الزم
صورت پذیرد .براین ا ساس میتواب مدت این ارتباط و همکاری با مراکز را منوط به میزاب ر ضایت
مشتری و کس امتیازهای الزم نمود.
ت.محدودیت منابع قر الحساانه :در عین باید اذعاب نمود منابع قر الحساانه نساابت به منابع
دیگر با محدودیت مواجه اسااات .از این رو نمیتواب همه نیازهای قر الحسااانه را با اعطای کارت
اعتباری قر الحساانه به متقاضاایاب پوشااش داد .ازاینرو الزم اساات تدابیر و ضااوابب راو و تا
حدودی محدودکننده برای اعطای این کارت اندیشاااید .در عین حال باید دقت نمود امتیاز دادب
کارت اعتباری قر الح سنه به صورت شرط ،ضمن قرارداد دیگر قر الح سنه مطرح نبا شد زیرا
دراین صورت شرط مازاد در قرارداد قر و معامته ربوی تحقق رواهد یافت .البته در صورتی که
فرهنگ اعطای قر الحسنه بیش از پیش گسترش یابد می تواب بر این مشکل فایق ممد.
جمعبندي و نتیجهگیري
 .1قانوب حذف ربا ،تمام فعالیت های موجود در نظام بانکداری بدوب ربا در ایراب را به گونهای
متحول نمود که در مب تمام فعالیتها ،م شروعیت اجرایی رود را در صورت مطابق با چارچوبهای
شرعی و فقهی بدست رواهند مورد.
 .2کارتهای بانکی یکی از فعالیتهای بانکی است که بر مبنای نرب بهره شکل گرفته و ماهیت
ربوی دارند ،در کشورهای اسالمی به صورت ابزاری غیرشرعی معرفی شده که استفاده از مب حرام و
ممنوش میبا شد .اما با تالش متفکراب و محققاب ا سالمی ،تاکنوب انواش مشتتفی از کارتهای اعتباری
مطابق با قواعد و اصول بانکداری اسالمی طراحی شده است.
 .3با توجه به محدودیتهای قانونی و شرعی در زمینه سودموری فعالیتهای مشتتف بانکداری
قر الحسنه ،ضرورت معرفی راهکارهایی برای توسعه بانکداری قر الحسنه از طریق ارائه ردماتی
نظیر کارت اعتباری بیش از پیش مشااکار میگردد .بر این اساااس صاادور کارت اعتباری تسااهیالت
قر الحسنه میتواند تا حدودی این امر را تحقق بششد.
 .4واحد ارزیاب و نظارت با اسااتفاده از کارشااناساااب و بازاریاباب مجرب نقش مهمی در فرمیند
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عمتیاتی کارت اعتباری ایفا می نمایند این بشش وفایفی نظیر شاااناساااایی افراد نیازمند و احراز
نیازمند بودب مب ها ،تعیین میزاب ارزش وثیقه ها و ضااامانت های دریافتی بانک و سااانجش میزاب
ریسک اعطای تسهیالت قر الحسنه ،شناسایی بهترین مراکز ردماتی ،بازرگانی و تولیدی مناس
و انعقاد قرارداد با مراکز مربوطه ،را به عهده رواهند داشت.
 .5کارت اعتباری تسهیالت قر الحسنه در سه مدل کارت اعتباری تسهیالت تامین جهیزیه،
کارت اعتباری تسااهیالت درماب و دارو و کارت اعتباری تسااهیالت اعتبار در حساااب جاری ،طراحی
شااده که هر کدام مبتنی بر نیازهای قشاار راصاای از جامعه بوده که با انعقاد قراردادهایی با مراکز و
نهادهای مربوطه به شکل مطتوبی پاسخ داده شده است.
 .6فرمیند عمتکرد کارت اعتباری به این صورت است که در ابتدا واحد ارزیاب و نظارت در بانک
قر الحسنه ،باید مراکز و نهادهای منطبق با تسهیالت اعطایی را شناسایی و در صورت بررورداری
از شرایب مطتوب با ای شاب قرارداد ببندد .در مرحته اعطای ت سهیالت قر الح سنه در قال کارت
اعتباری ،واحد ارزیاب و نظارت بانک ،پس از مراجعه متقا ضی ت سهیالت و احراز صالحیت ششص
برای دریافت ت سهیالت مورد نظر ،اقدام به صدور کارت اعتباری ،رواهد نمود .سپس دارنده کارت با
مراجعه به مراکز مربوطه ،با اساااتفاده از کارت اعتباری ،کاال یا ردمات مورد نیاز رود را دریافت
میکند.
 .7اعطای تسهیالت قر الحسنه در قال کارت اعتباری دارای مزیتهایی همچوب ،تطابق این
روش با قوانین شااارعی موجود در رصاااوو قر الحسااانه ،کارت اعتباری ابزاری ویژه بانکداری
قر الحسنه ،فراهم کردب شرایب اطمیناب برای متقاضیاب ،فراهم موردب زمینههای سودموری برای
بانکقر الحساانه ،تجهیز منابع بیشااتر برای بانکداری قر الحساانه ،تجهیز منابع بیشااتر برای
بانکداری قر الحسااانه ،کاهش مشاطرات ارالقی ،ایجاد رقابت در بین مراکز تجاری و ردماتی در
جهت ارائه ردمات مناس  ،ایجاد تعامل سازنده بین نظام بانکداری قر الحسنه و بازارهای تجاری
و ردماتی ،تامین منابع مالی فعاالب اقتصادی با کارت اعتبار در حساب جاری ،میباشد.
 .8اعطای تساااهیالت قر الحسااانهای از طریق کارت اعتباری ،با چالشهایی همچوب ،ساااوء
استفاده از کارت اعتباری اعتبار در حساب جاری توسب متقاضیاب و قصور در انجام تعهدات از طرف
مراکز تجاری و ردماتی و ا سا سا کمبود ن سبی منابع قر الح سنه ،رو به رو میبا شد که می تواب
تدابیری برای مواجهه با این چالشها اندی شید .از جمته تدابیری که در پیشگیری از بروز م شکالت
فوق میتواب به مبها اشاااره نمود ،وضااع مجموعه قوانین محدود کننده در رصااوو کارت اعتباری
اعتبار در ح ساب جاری میبا شد که در این قوانین میتواب تعداد دفعات ا ستفاده از این کارت را بنا
بر میزاب فعالیت اقتصادی ششص و همچنین وضعیت منابع بانک در زماب دریافت تسهیالت ،محدود

56

کارت اعتباري بر اساس قرضالحسنه ابزاري در جهت توسعه بانکداري قرضالحسنه

و با تعیین سااقف اعتباری کنترل نمود .از سااوی دیگر با انتشاب تعداد مناساابی از مراکز تجاری و
ردماتی ،زمینه انحصاااری مبها و زمینه سااوء اسااتفاده از فرصاات پیشممده تا حد مطتوبی کاهش
رواهد یافت .بانک میتواند ادامه همکاری با مراکز مورد معامته را مشااروط به رضااایت مشااتریاب و
کس امتیازات الزم نماید .بدین صورت با شکلگیری فضای رقابتی در بین مراکز ،انتظار ارائه کاال و
ردمات با کیفیت باال و تسهیالت ویژه بیشتر رواهد شد.
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