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چکیده
یکی از روشهای دستیابی به ثبات مالی در نظام مالی بهرهگیری از سازوکار ضمانت سپردههاست .صندوق
عایدیهای حاصل از سرمایهگذاریها تا سقف مشخصی به جبران خسارت سپردهگذاران اقدام میکند .طبق
قانون توسعه پنجم ،این نهاد در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت است.
با توجه به رعایت اقتضائات شرعی فعالیت عناصر نظام مالی ،پژوهش حاضر به روش اجتهاد چندمرحلهای به
بررسی ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپردهها میپردازد .مطابق این روش ،محقق نظرات فقهی خود را در
معرض نظر خبرگان فقهی ـ مالی قرار داده و سپس چالشهای فقهی موضوع ،از مراجع معظم تقلید استفتا شد
که نتایج زیر به دست آمد:
 .1اکثر مراجع معظم تقلید سازوکار ضمانت سپردهها را عقدی مستقل یا ذیل عقد بیمه میدانند.
 .2تمامی مراجع تقلید معتقدند که میتوان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری ،سپردههای قرضالحسنه
را برای سپردهگذاران تعهد کرد.
 .3تمامی مراجع تقلید معتقدند میتوان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری ،اصل سپردههای
سرمایهگذاری مدتدار و سودهای محققشده را برای سپردهگذاران تعهد کرد.
 .4تمامی مراجع تقلید معتقدند که حق عضویتهای پرداختی به صندوق ضمانت سپردهها میتواند ثابت یا
متغیر باشد و هر دو نوع آن ،شرعی و صحیح است.
واژگان کلیدی :ضمانت سپردهها ،اقتضائات شرعی ،بانکداری متعارف ،بانکداری اسالمی.
* .دانشجوی دکترای رشته معارف اسالمی و مدییریت مدا ی دانشد ام امداد داد ( مقا ده متدتجرا ا
پایاننامه کارشناسی ارشی) (نویتنیم متئول).

Email:masalavatian@yahoo.com.

** .هیئت علمی گروم معارف اسالمی و مییریت ما ی دانش ام اماد اد .

Email:mtalebi@isu.ac.ir.

*** .هیئت علمی گروم معارف اسالمی و مییریت ما ی دانش ام اماد اد .
Email: hasanzadeh@isu.ac.ir.
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ضمانت سپردهها در زمان توقف نهاد عضو ،با بهرهگیری از حق عضویتهای پرداختی توسط نهادهای عضو و
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مقدمه
بانک یکی ا نهادهای ما ی است که تأمین ما ی بجش عظیمی ا اقتصاد را انجاد میدهی.
این نهاد مهم ما ی با سا وکار اخذ سپردم و اعطای تتهیالت به این مهم کمک میکنی.
حفظ و جلب اطمینان سپردمگذاران ،دربارم حفظ سپردمهایشان یکی ا مهمترین وظایف
بانک است که در ورت نبود آن ،نظاد ما ی با هجود سپردمگذاران مواجه میگردد که
 140خود یکی ا عوامل بیثباتی ما ی است.
نیو ضمانت سپردمها یکی ا سا وکارهای مهمی است که در نظادهای ما ی و
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اقتصادی به منظور ایجاد ثبات ما ی ا طریق اطمینان بجشی به سپردمگذاران استفادم
میشود.
بهرمگیری ا این سا وکار در نظاد ما ی کشور یک ضرورت است که در قانون پنجم
توسعه به تصویب رسییم است .ا آنجاکه مبنای نظاد ما ی کشور بر شریعت مقیس است،
ال د است پژوهشی متتقل ،دربارم ضرورتهای بومی آن به خصوص اقتضائات شریعه
شرعی انجاد پذیرد که این پژوهش به دنبال آن است.
پژوهش حاضر با بهرمگیری ا منابع ما ی متعارف و متون فقه امامیه ،با بهرمگیری ا
روش اجتهاد چنیمرحلهای به دنبال پاسخ به این پرسش است که اقتضائات ضمانت
سپردمهای مطرح در قانون عملیات بانکیاری بیون ربای ایران بر اساس فقه امامیه چه
است؟
این مهم مورد تأکیی و توجه علمای عامه نیز بودم است که در ذیل شرح پژوهشهای
ایشان آمیم است.
فهیم خان ( )9779در مقا ه ضمانت سپردمهای سرمایهگذاری در نظاد بانکیاری اسالمی
که در مجله اق تصاد اسالمی به چاپ رسییم است ،پس ا بیان ضرورت و جای ام حراست
ا سپردمها ،با بهرمگیری ا روش تو یفی ـ تحلیلی به بررسی شرعی بودن ضمانت
سپردمها اشارم میکنی .وی با بهرمگیری ا مفهود ضرورت و حفظ عیا ت اجتماعی معتقی
است که با بهرمگیری ا عنصر تبرع در نظاد بانکی ضمانت ا ل سپردمهای مذکور را

امکانپذیر میدانی .با این و ف بانک اقیاد به پذیرش سپردمهای سرمایهگذاری نمودم و
ا ل سپردم (سرمایه) را برای سپردمگذار ضمانت میکنی.
یوسفی ( )7930در پایاننامه خود با عنوان «امکانسنجی بیمه سپردم در نظاد ما ی
جمهوری اسالمی ایران» که با بهرمگیری ا روش کتابجانهای و مییانی ورت گرفته است،
امکان بهکارگیری ا سا وکار بیمه سپردمها ا حیث فقهی–حقوقی و اقتصادی مورد توجه
قرارگرفته است .نتایج تحقیق نشاندهنیم آن است که بهکارگیری سا وکار بیمه سپردم ا
حیث فقهی و حقوقی بالمانع است؛ اما شرایط کنونی اقتصادی ایران مناسب بهکارگیری این
سا وکار نیتت و میبایتت تمهییات ال د اقتصادی جهت پیادمسا ی و استفادم مناسب ا
در کشف نظریه...

گروم بیمه سپردم اسالمی اتحادیه بیمهگران سپردم ( )9777در مقا ه «بیمه سپردم ا منظر
شریعت»؛ این کارکرد را برای حفظ و افزایش ثبات ما ی با اهمیت میدانی .در این مقا ه
برای بررسی مجا بودن این کارکرد ،به بررسی عید وجود ربا ،غرر و قمار در بیمه
سپردمها میپردا د؛ ذا حلیت آن را تائیی میکنی .دو ا وی بیمه سپردم در کشور ما زی و
سودان را مورد بررسی قرار میدهی .سیتتم بانکی کشور ما زی سیتتمی دوگانه (وجود
بانکیاری متعارف و اسالمی) و سیتتم بانکی سودان فقط مبتنی بر شریعت بنا نهادم شیم
است .نهاد بیمهگر سپردم اسالمی کشور سودان نیو ایمنی ا سپردمهای بانکی است که
نهادی دو تی بودم و نهاد بیمهگر سپردم ما زی شرکت بیمه سپردم ما زی است که آن نیز
نهادی دو تی است .عضویت بانکها در نهاد بیمه برای هر دو کشور ا زامی است.
خیرا یین ارشاد ( )9777در مقا های تحت عنوان «اجرای نظاد بیمه سپردم اسالمی برای
نعت خیمات ما ی اسالمی» که با حمایت هیئت خیمات ما ی اسالمی ورت پذیرفته
است ،با بهرمگیری ا روش مطا عات تجربی ،عملی و تحلیلی -تو یفی پس ا اشارم به
اهمیت بهرمگیری ا نظاد بیمه سپردمهای اسالمی ،به اقتضائات بهرمگیری ا نظاد بیمه
سپردم اسالمی برای بانکهای اسالمی با تأکیی بر بانکیاری اسالمی ما زی اشارم میکنی.
برخی نظرات وی در ذیل مطرح شیم است:
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این سا وکار فراهم گردد.
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 به منظور توسعه بیمه سپردمهای مطابق با شریعت ،در ابتیا بایتتی ویژگیهایی ا بیمه
سپردم متعارف را که با شریعت مطابق است ،در نظر ب یریم و آنچه مغایر با شریعت
است ،حذف نماییم.

 به د یل کمبود رهنمودهای ال د در راستای بیمه سپردم اسالمی ،ال د است تا
پژوهشهایی عمیقی دربارم این مهم ورت پذیرد.

 طراحی و توسعه ابزارهای سرمایهگذاری مطابق با شریعت.
142

 کفایت و قابلاجرا بودن چارچوب قانونی و تنظیم گری برای سیتتم بیمه سپردم
اسالمی.
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 توسعه قانون عید ایفای تعهیات و سیاستگذاری میاخلهگری و گزیر (.)Resolution
عبیاهلل و احمی ( )9779در مقا های با عنوان «نظاد بیمه سپردم :بیانی برای بانکهای
اسالمی ما زی» که در مجله بینا مللی علود اجتماعی و مطا عات انتانی به چاپ رسییم
است ،پس ا بیان جای ام بیمه سپردم در شبکه ایمنی ما ی ،به نقش این نهاد ما ی در
بانکیاری اسالمی میپردا د .مقا ه مزبور که دال تهای مجاطرم اخالقی بیمه سپردم
بانکهای اسالمی را مورد توجه قرار دادم است ،با روشی کمی به ار یابی اثر مزبور در نظاد
بانکی اسالمی پرداخته است و به این نتیجه میرسی که با وجود بیمه سپردمها ،بانکهای
اسالمی دارای ریتک عملیاتی بتیاری باالیی میشونی .این پژوهش بیان میدارد که
طراحی سیتتم حق بیمه سپردمها مبتنی بر ریتک ،نقش مهمی در کاهش مجاطرات
اخالقی بانکها دارد.
گروم بیمه سپردم اسالمی اتحادیه بیمهگران سپردم ( )9772در مقا ه «بیمه پذیری
سپردمهای اسالمی و حتابهای سرمایهگذاری» که با روش تحقیق تو یفی-تحلیلی
ورت گرفته است .پس ا بیان اهمیت وجود بیمه سپردم در بانکیاری اسالمی و ما ی
اسالمی ،به بررسی بیمه پذیری سپردمهای اسالمی که مطابق با عقود طراحی شیمانی ،اشارم
کردم است .این پژوهش در انتها به این نتیجه نائل میآیی که میتوان تمامی سپردمها را
مورد حمایت و ضمانت قرار داد .ضمانت سپردمها به عنوان شجص ثا ث میان
سپردمگذاران و نهادهایی که خیمات ما ی اسالمی ارائه میدهنی ،قرار خواهی داشت.

حبیبور رحمان ( )9771در مقا ه «ضمانت سپردمهای سرمایهگذاری در بانکهای
اسالمی :تحلیلی فقهی» که در مجله اسالد ،حقو و قضاوت به چاپ رسییم است ،با روش
تحقیقی مبتنی بر تحلیلهای فقهی به بررسی ضمانت سپردمهای سرمایهگذاری که مبتنی بر
عقی مضاربه ورت میگیرد ،اشارم میکنی .وی معتقی است که بانک ،در نقش مضارب،
نمیتوانی ضمانتی برای ا ل و با دم ثابت داشته باشی .درنهایت پس ا ارائه نظرات و
مباحثات ،پژوهش مزبور به این نتیجه دست مییابی که بانک مجا به ضمانت سپردمهای
سرمایهگذاری نیتت؛ م ر آنکه به ورت تبرعی یا داوطلبانه باشی .همچنین بانک میتوانی
شجص ثا ثی ،ماننی شرکت بیمه سپردم ما زی (مورد مطا عه پژوهش) را برای چنین
در کشف نظریه...

حبیبور رحمان و نورمحمی عثمانی ( )9772در مقا های با عنوان «بیمه سپردم اسالمی ا

منظر شریعت :مطا عه موردی ما زی و سودان» که در مجله آسیایی تحقیقات در بانکداری و

مالی به چاپ رسییم است ،با روش تحقیقی کیفی و مبتنی بر تو یف و تحلیل ،پس ا
بررسی اهمیت بیمه سپردم در نظاد ما ی و نقش آن در شبکه ایمنی ما ی ،به این نتیجه
دست مییابی که این کارکرد مهم در نظاد ما ی میتوانی به وسیله شجص ثا ثی که ممکن
است توسط دو ت یا بانک مرکزی تأسیس شود ،انجاد پذیرد .ا منظر شریعت ،تأسیس
نهادی ثا ث به منظور بیمه سپردمها و حراست ا آن ،مجا است.
یوسف ابوبکر و همکاران ( )9772در مقا ه «مفهود بیمه سپردم :مطا عهای مقایتهای بین
سیتتم متعارف و شریعت» که در مجله کسبوکار و مدیریت چاپ شیم است ،پس ا
بررسی ضرورت و اهمیت بیمه سپردمها در نظاد بانکی ،آن را ا منظر اسالمی بررسی کردم
است .طبق پژوهش مزبور ،دو ت بایتتی به استقرار و پایهگذاری بیمه سپردم مبتنی بر
سیاست شریعت که همان مصلحت عامه است ،اقیاد کنی .آنها معتقینی که تمامی هزینهها و
سرمایهگذاری حق بیمهها ال د است ا منظر شرعی مطابق باشی.
کوکاتا ( )9770در مقا ه « مذهب ،بیمه سپردم و پیامیهای با ار سپردم :شاهیی ا
بانکهای اسالمی» که با روش تحقیقی کمی

ورت گرفته است ،به بررسی اثرات

برنامههای بیمه سپردم منطبق با مذهب بر عرضه سپردمها اشارم میکنی .وی به این نتیجه
نائل میآیی که با وجود بیمه سپردمها در بانکهای اسالمی ،سپردمگذاران بانکهای
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اسالمی ،عرضه سپردمهای (وجوم) خود را افزایش میدهنی .همچنین پس ا استقرار نظاد
بیمهگری و آگاهی نتبت به وجود آن ،نظم با ار قبلی ا بین میرود .وی معتقی است که
نتایج مزبور به د یل وجود نیو بیمه سپردم اسالمی است که نشاندهنیم مطابقت بیشتر
نظاد بانکیاری اسالمی با شریعت است.
پژوهش حاضر ابعاد مجتلف سا وکار ضمانت سپردمها را ا منظر فقه امامیه مورد
بررسی قرار میدهی .برای این منظور ،سپردمهای مطرح در قانون عملیات بانکیاری بیون
ربای ایران که در سال  7929به تصویب مجلس شورای اسالمی رسییم است ،مورد تأکیی

 144قرار میگیرد .تحقیق حاضر با روش تحقیق اجتهاد چنیمرحلهای انجاد میپذیرد که در آن،
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ا نظرات خبرگان فقهی– ما ی و در نهایت پس ا مشجص شین ابعاد چا شی سا وکار
ضمانت سپردمها ،ا مراجع معظم تقلیی استفتاء ورت میپذیرد.
با این بیان ،تفاوت پژوهش حاضر با سایر پژوهشها در سه حو م یر است :محتوای
فقهی پژوهش حاضر مبتنی بر فقه امامیه است ،روش پژوهش اجتهاد چنیمرحلهای است و
نوع سپردمها مبتنی بر قانون عملیات بانکیاری بیون ربای ایران است.
در ادامه به مبانی پژوهش اشارم میشود.

 .1بانکداری
کارکرد ضمانت سپردمها پیونی عمیقی با بانکیاری و کارکردهای آن دارد ذا شایتته است
تا قبل ا ورود به بحث ضمانت سپردمها ،به بانک و کارکردهای آن پرداخته شود.

 .1-1ماهیت بانک
بانک با دو مشجصه تعریف میشود :نجتت؛ بانک وجوم خود را ا طریق قبول کردن
سپردم ،افزایش میدهی (طرف بیهی ترا نامه بانک) .دود؛ بانک وجوم جمعآوریشیم را به
بن امها و افراد واد میدهی (طرف دارایی ترا نامه بانک) ).(Ball, 2012, p.10
 .2-1ماهیت سپردهها
در بانکیاری متعارف ،سپردم به معنای قرار دادن ما اد وجوم در بانک است .بانک انواع
سپردمها را رف واددهی به متقاضیان وجوم میکنی و در سررسییهای مشجص ،ا ل و
بهرمای را ا ایشان دریافت میکنی .بانک به عنوان یک واسطهگر ما ی ،قتمتی ا بهرم

تتهیالت را برای خود در نظر میگیرد و مابقی بهرم را به سپردمگذاران واگذار میکنی.
چنانچه تتهیالت گیرنیم نتوانی تتهیالت دریافتی را در مانهای مشجص با پرداخت کنی،
ا طرف بانک مشمول جریمه خواهی شی ( Ball, 2012, p.249/ Hubbard and Brein,

 .)2012, p.280بانک به عن وان یک نهاد ما ی دارای کارکردهای مجتلفی است که در ادامه
بیان اشارم میشود.
 .3-1کارکردها
بانک در نظاد ما ی و اقتصادی دارای کارکردهای مجتلفی است که در ادامه این بجش ،به
مهمترین آن اشارم میشود.
در کشف نظریه...

بانک نهادی ما ی است و یکی ا کارکردهای مهم تمامی نهادهای ما ی ،واسطهگری ما ی
است .این واسطهگری ما ی در بانک به شکل غیرمتتقیم اتفا میافتی .به بیانی دی ر،
برخالف با ار سرمایه که

احبان ما اد سرمایه بهطور متتقیم اورا

بهادار خرییاری

میکننی و به تأمین ما ی قتمت تقاضای سرمایه میپردا نی ،در بانکیاری ،احبان ما اد
وجوم ،سرمایه خود را به بانک میدهنی و بانک با اعتبارسنجی مشتریان ،وجوم مزبور را در
قا ب انواع تتهیالت و وادها به ایشان واگذار میکنی که شکل غیرمتتقیم تأمین ما ی است
).(Ball, 2012, p.11



کارکرد خلق پول

ا مهمترین کارکردهای بانک ،کارکرد خلق پول در نظاد ما ی و اقتصادی است .احبان
ما اد وجوم ،وجوم ما اد خود را در نظاد بانکی سپردمگذاری میکننی .بانک پس ا کتر
ذخیرم قانونی و سپردم کردن آن نزد بانک مرکزی ،مابقی وجوم را به متقاضیان وجوم،
تتهیالت اعطا میکننی .تتهیالت اعطایی مجیداً در نظاد بانکی سپردمگذاری میشود و
پس ا کتر ذخیرم قانونی ،تتهیالت دادم میشود .با ادامه این رونی توسط بانکها ،در
اقتصاد خلق یا ایجاد پول اتفا میافتی ) .(Mishkin,2011,p.415-420خلق یا ایجاد پول
بجشی ا فرآینی عرضه پول است که برای کنترل آن میتوان ا سا وکار ذخیرم قانونی
بهرممنی شی .به بیان شفافتر ،با افزایش نرخ ذخیرم قانونی ،میزان خلق اعتبار یا عرضه پول
در نظاد اقتصادی کاهش مییابی و با کاهش نرخ ذخیرم قانونی ،پول بیشتری برای تتهیالت
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دهی وجود خواهی داشت که به تبع آن میزان عرضه وجوم یا خلق اعتبار افزایش خواهی
یافت ).(Hubbard and Brien,2012,p.422



افزایش تقارن اطالعات

بتیاری ا بن امها نمیتواننی ا طریق با ارهای اورا بهادار به افزایش وجوم اقیاد کننی.
این مهم به د یل آن است که پسانیا کننیگان اطالعات کافی دربارم آنها نیارنی .این
بن امها عمیتاً بن امهایی کوچک و نوپا هتتنی .در این موارد است که بانکها میتواننی
مشکالت بن امهای کوچک را در تأمین ما ی حل کننی .این مهم ا طریق کاهش اطالعات

 146نامتقارن ورت میپذیرد .بانکها ا روشهای مجتلفی به کاهش اطالعات نامتقارن کمک
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میکننی ) .(Ball, 2012, p.210-211جمعآوری اطالعات ،گرفتن وثیقه ،در نظر گرفتن
سرمایه وادگیرنیم برای اعطای واد ،اخذ بهرم متناسب با ریتک وادگیرنیگان (Ball, 2012,
) p.211-213و پایش و تنظیم قراردادهای وادهای فردی )(Neave, 2002, p.146

روشهایی است که بانکها برای کاهش اطالعات نامتقارن ا آن بهرممنی میشونی.
تجربه بانکیاری در سطح جهانی نشان میدهی که در بعضی شرایط بانکها و نظاد
بانکی دچار بحران میشود و نظاد ما ی و اقتصادی را با اخالل مواجه میکننی .ا آنجاکه این
پیییم ،ارتباط نزدیکی با مفهود ضمانت یا بیمه سپردمها دارد؛ ذا در ادامه به بحث بحران
بانکی و نکات مربوط به آن پرداخته میشود.
 .4-1بحران در بانکداری
بانکها مشابه سایر کتبوکارها در فعا یتهای خود با مشکالتی مواجه میشونی .این مهم
به دالیل مجتلفی رخ میدهی و اثرات متنوعی بر نظاد ما ی و اقتصادی دارد .عید سرمایه
کافی ،حتابیاری ضعیف ،واددهی یاد ،ضعف قوانین و تنظیم گری ،حبابی شین داراییها
و فتاد ا جمله مواردی است که به بحرانهای بانکی در کشورهای ضعیف و پیشرفته
میانجامی ) .(Krugman and Wells ,2013 ,p.941بحرانهای بانکی ممکن است به شکل
سیتتمی یا غیر سیتتمی رخ دهی؛ با وقوع بحرانهای سیتتمی بانکی ،بجش شرکتی و
ما ی کشور شاهی نکول های فراوانی خواهی بود و نهادهای ما ی و شرکتها با مشکالت
ایفای تعهیات مواجه میشونی .در نتیجه ،میزان تتهیالت غیر جاری افزایش شیییی
خواهی داشت و تمامی یا بجش یادی ا سرمایه سیتتم بانکی ا بین میرود

(Laeven

 and Valencia ,2008 ,p.5).سایر مفاهیم مرتبط با بحرانهای بانکی در ادامه اشارم
میشود.

 پدیده هراس بانکی و هجوم بانکی

پیییم هراس و هجود بانکی دو مفهود است که در بحران بانکی و بیثباتی نظاد ما ی مطرح
است .ا دییگام نظری ،توقفهای بانکی میتوانی در نتیجه علل بنیادین ماننی شوکهای
خارجی که بانک وارد میشود ،پییی آیی و یا به علت خروا سپردمها که در نتیجه ترس
است؛ اتفا

بیفتی .تحقیقات تجربی دربارم فشارهای بانکی نشان میدهی که ترسهای

بانکی نه پیییمهای تصادفی هتتنی و نه در ذات کارکردهای بانکها یا ساختار ترا نامهها
در کشف نظریه...

خود را خارا میکننی .این مهم به د یل آن است که ایشان معتقینی که بانک توان ایفای
تعهیات خود را نیارد یا در آستانه عید ایفای تعهیات خود است .شیوع هجود بانکی

هزینههای آ ار دهنیمای را بر دی ر بانک وارد میآورد و برای بن امها نیز تهییی به شمار
آیی و سپردمهای کوتاممیت نقیشان را غیر نقی کنی). ( Flannery ,2010 ,p.382-383
 ورشکستگی بانکی

ورشکتت ی بانک یکی ا پیییمهای مرسود در بانکیاری است .نظاد حقوقی و قانونی هر
کشور ،ساختاری را برای تعریف این پیییم و مییریت آن تعیین کردم است .در قانون
تجارت ایران ذیل کلیات ورشکتت ی آمیم است:
«ورشکتت ی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف ا تأدیه وجوهی است که بر عهیم
اوست ،حا ل میشود» (قانون تجارت ،مادم  )279در قانون پو ی و بانکی مصوب سال
 7917کشور ،ذیل انحالل بانک و ورشکتت ی آن در مادم  92اشارم دارد« :در موارد یر
ممکن است بنا به پیشنهاد رئیسکل بانک مرکزی ایران و تأییی شورای پول و اعتبار و
تصویب هیئتی مرکب ا نجتت و یر ،و یر دارایی ،و یر اقتصاد ،و یر دادگتتری و ادارم
امور بانک به عهیم بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دی ری برای ادارم بانک دادم
شود یا اجا م تأسیس بانک غو شود».
مورد «م» مادم  92اشارم دارد که« :در ورتی که قیرت پرداخت بانکی به خطر افتی یا
سلب شود» ( قانون پو ی و بانکی کشور.)7917 ،
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وجود دارد) .(Calomiris, 2010, p.707در هراس بانکی ،بتیاری ا سپردمگذاران ،وجوم
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با ورشکتته شین بانک و ورود به فرآینی انحالل (فروش داراییها) ،حجم یادی ا
داراییها برای فروش عرضه میشود و این عرضه سن ین به کاهش قیمتها و ار ش
داراییها خواهی انجامیی و یا آنها را منجمی میکنی .این پیییم میتوانی به ورشکتت ی
سایر کتبوکارها -اعم ا بانکیاری -بینجامی که خود به بیثباتی ما ی دامن خواهی د.
به منظور جلوگیری ا وقوع پیییمهای مزبور و ا آنجاکه اثر ورشکتت ی بانک بر نظاد
ما ی و اقتصادی بتیار سن ینبارتر ا سایر کتبوکارهاست ،متجصصین ما ی و اقتصادی
دو مرحله را قبل ا ورشکتت ی پیشنهاد دادمانی که در قوانین کشورهای اروپایی و

 148ایاالتمتحیم آمریکا مورد توجه قرار گرفته است .این دو مرحله عبارتانی ا مرحله احیا
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( )Recoveryو گزیر.
در ادامه دربارم این دو مرحله نکاتی اشارم خواهی شی.
 گزیر

بجش مهمی ا بحرانهای ما ی معا ر ناشی ا ریتک پذیری افراطی نهادهای ما ی
است که به ا طالح دارای اهمیت سیتتمی هتتنی .مییران این دسته ا نهادهای ما ی
میداننی که در ورت مواجهه با خطر ناتوانی ما ی و توقف ا تأدیه دیون ،مقامات متئول
در دو ت و بانک مرکزی برای جلوگیری ا شیوع بحران و حفظ ثبات ما ی و اقتصادی با
تزریق منابع عمومی در قا ب نقیین ی و سرمایه ا سقوط آنها جلوگیری خواهنی کرد.
بحران ما ی اخیر به خوبی

حت تحلیل فو را تائیی کرد و نشان داد که بتیاری ا

نهادهای ما ی بزرگتر ا آن هتتنی که سقوط کننی (طا بی و شریف ادم.)7922 ،
در فرآینی گزیر ،قبل ا آنکه سرمایه بانک ا بین برود ،بانک متوقف میشود و با
سا وکارهایی ا وقوع بحرانهای بانکی و ما ی جلوگیری میکننی.
ا لیترین ابزار مورد استفادم در طرحهای گزیر عبارتانی ا  :نقی کردن اموال ،خریی،
تقبل متئو یت تعهیات و ادغاد ،بانک انتقا ی ،امیادرسانی به بانک فعال و انجاد اقیامات
ا الحی فوری (یوسفی دینیار و ،7922 ،ص.)72

 احیا
مفهود مرتبط دی ر که مکمل برنامه گزیر است ،مفهود «احیا» بانکهایی است که دچار
مشکل شیمانی .پس ا بحران ما ی سالهای  9770تا  ،9772چارچوب گزیر ،بانکها را
ملزد کرد تا برنامههای احیایی را تهیه کننی که در آن معیارهایی تنظیم شیم باشی که بتوان
در مانی که بان ک دچار وال شرایط ما ی شیم است ،به اجرا درآورد .اجرای معیارهای
مزبور میتوانی بانکها را مانا کنی و به شرایط عادی کتبوکار هیایت کنی ( World bank

.)group, 2017, p.10
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 .2ثبات مالی
در کشف نظریه...

بررسی بیشتر ثبات ما ی و مؤ فههای آن بپردا نی .در این میان تعاریف متعیدی دربارم ثبات
ما ی بیان شیم است؛ به عنوان نمونه ،ثبات ما ی را به کارکرد روان نهادها و با ارهایی که

نظاد ما ی را تشکیل میدهنی ) .(Crockett,1997همچنین ثبات ما ی را توانایی نظاد ما ی
در انجاد امور یر در نظر گرفتهانی:
 .7تتهیل در تجصیص مناسب منابع اقتصادی و کارایی فرآینیهای دی ر اقتصادی؛
 .9ار یابی ،قیمتگذاری ،تجصیص و مییریت ریتکهای ما ی؛
 .9حفظ توانایی برای انجاد وظایف مزبور ا طریق مکانیتمهای خود ا الحی
).(Schinasi,2004

 .3ارکان شبکه ثبات مالی
شبکه ثبات ما ی دارای ارکان متعیدی است که در تعامل با یکیی ر ،ثبات ما ی را برای
نظاد ما ی و اقتصادی به ارمغان میآورنی .شبکه ثبات ما ی ا ارکان یر تشکیل شیم است:
نظارت ،آخرین قرض دهنیم ،مقررات احتیاطی ،گزیر ،ضمانت و بیمه سپردمها ( Pruski,

.)2012, p.4/ Schich, 2008, p.5
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وقوع بحرانهای ما ی در دهههای گذشته سبب شیم است تا دانشمنیان و محققان به

 .4ضمانت (بیمه) سپردهها
آمریکا او ین سا وکار متتقل و تجصصی بیمه سپردمها را در ادبیات ما ی معرفی و
عملیاتی کرد .بجش 79ب (قانون بانکیاری  )7299قانون فیرال ر رو ،شرکت بیمه سپردم
فیرال را ایجاد کرد ) .(Federal deposit insurance corporation,1998, p.27طبق قانون
بانکیاری مصوب  7299شرکت بیمه سپردم فیرال بتتری فراهم میکنی تا بهرمگیری ا
داراییهای بانک به شکل ایمنتر و مؤثرتر ورت پذیرد و کنترل بین بانکی را تنظیم کنی
150

و برای جلوگیری ا انحراف وجوم به سمت فعا یتهای سوداگرانه و دی ر اهیاف ایجاد
شیم است ). (FDIC Annual report, 1934, p.4
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در ضمانت یا بیمه سپردمهای متعارف ،ا ل و سود سپردمهای بانک یا موسته اعتباری
متوقف توسط نیو ضمانت -بیمه -سپردمها برای سپردمگذاران ضمانت میشود.

 .5عقد ضمان
در ضمانت سپردمها ا عقی ضمان استفادم میشود .به منظور بررسی موضوع پژوهش ال د
است تا عقی ضمان مورد توجه قرار گیرد .در ادامه مهمترین مباحث آن ارائه میگردد.
 .5-1معنای ضمان
برای معنای غوی واژم «ضمان» تعابیر مجتلفی وجود دارد .فرهنگهای غات فارسی ذیل
واژم «ضمان» معانی یر را بیان کردمانی :قبول کردن ،پذیرفتن (فرهنگ فارسی معین و
عمیی) ،ا تزاد اینکه هرگام چیزی ا میان رفت مثل یا قیمت آن را بیهنی ،حمایت ،ضامن
(فرهنگ فارسی عمیی)؛ اما در مجموع میتوان معنای غوی واژم «ضمان» را عهیمدار شین
و پذیرفتن در نظر گرفت.
در دال ت غوی ،معنای واژم ضمان به برعهیم گیری تعهیات اشارم دارد و میتوان بیان
استناد جتت .در حا ت کلی دو بیان برای «ضمان» وجود دارد.
 .7ضمان به معنای ضم ذمه است (ضمیمه شین ضامن به مضمون عنه در تعهیات
مضمون عنه در قبال مضمون ه).
 .9ضمان به معنای نقل ذمه است (انتقال ذمه ا مضمون عنه به ضامن).

در این بارم میان فقها اختالف وجود دارد .فقهای شیعه ماننی احب جواهر میفرماینی
که « ضمان در نزد ما فقهای شیعه مشتق ا ضمن است چراکه ذمه را ا شجص مییون به
شجص دی ری منتقل میکنی و «نون» در آن ا لی است و جزء واژم ضمان است» (نجفی،
[بیتا] ،ا ،92ص .)779همین مطلب را احب مستمسک عروۀ به بیانی دی ر ارائه کردم
است (طباطبایی ،7902 ،ا ،79ص .)922طبق قانون مینی ،ا ل در عقی ضمان نقل ذمه به
ذمه است (مادم .)223
علمای عامه ماننی ابن قیامه معتقینی که ضمان مشتق ا ضم است و ذا ضمان به دو
ذمه ضمیمه میشود و ذمه هر دو اشتغال مییابی (ا مقیسی ، 7933 ،ا ،2ص)272؛ ذا
در کشف نظریه...

آیتاهلل مکارد شیرا ی ا فقهای معا ر شیعی معتقینی که میتوان این دو نظریه را
جمع کرد .ا نظر ایشان ضمان را نمیشود به نقل یا ضم ذمه به ذمه محیود کرد (مکارد
شیرا ی)7921 ،؛ ذا ا نظر ایشان ،ضمان را میتوان در هر دو معنا به کار برد و محیودیتی
برای آن در نظر ن رفت.
 .5-2ارکان عقد ضمان
در عقی ضمان ال د است تا عنا ر مجتلفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم که در ادامه
بیان اشارم میشود (موسویان و بهاری قراملکی ،7927 ،ص.)292-273
 ایجاب و قبول

ایجاب و قبول یکی ا ارکان مهم هر عقیی است .هر نوع رفتاری که کاشف ا قصی و
رضایت طرفین قرارداد نتبت به مفاد آن باشی ،به عنوان ایجاب و قبول در قرارداد ضمان
حیح است؛ بنابراین ضامن برای تحقق ایجاب ال د نیتت فظ خا ی را بر بان جاری
سا د بلکه با امضای ضمانتنامهای که توسط خود او یا هر شجص دی ری (حقیقی یا
حقوقی) تنظیم شیم ،ایجاب واقع میشود؛ اما دربارم قبول که وظیفه طلبکار است ،بین فقها
اختالف است .برخی ا ایشان قبول را در آن ال د میداننی و گروهی نیز تنها رضایت به
ضمان را کافی دانتته و قبول را که یک رفتار ائی بر رضایت بودم و کاشف ا رضایت
هتت در تحقق قرارداد معتبر نمیداننی (موسویان و بهاری قراملکی ،7927 ،ص .)273طبق
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نون در ضمان ائی است و جزء حروف ا لی واژم «ضمان» نیتت.
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قانون مینی ،در ضمان رضای مییون ا لی (مضمون عنه) شرط نیتت (قانون مینی،
مادم.)231

 ذینفعان قرارداد

قرارداد عقی ضمان دارای سه شجصیت است.
 .7ضامن :ضامن کتی است که تعهیات را میپذیرد .ال د است که ضامن با غ باشی
و ممنوع ا تصرف نباشی و ذا کودک و مجنون حتی با اذن و ی خود نمیتوانی
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ضامن باشی (نجفی[ ،بیتا] ،ا ،92ص.)771
 .9مضمون له :مضمون ه همان طلبکار است .طرفین قرارداد ضمان در حقیقت
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ضامن و مضمون ه است و بیهکار در ایجاد آن نقشی نیارد (موسویان و بهاری
قراملکی ،7927 ،ص.)272
 .9مضمون عنه :بیهکاری که بیهی او ضمانت میشود را «مضمون عنه» مینامنی
(همان) .در ضمان ،رضای مییون ا لی شرط نیتت (قانون مینی ،مادم.)231

 موضوع ضمانت

منظور ا موضوع ضمانت ،طلبی است که ضامن ،پرداخت آن را به عهیم گرفته است.
موضوع ضمانت شرایطی دارد که در ورت اجتماع آنها قرارداد ضمانت حیح خواهی
بود و چنانچه یکی ا آنها منتفی گردد ،ضمانت نیز درست نمیشود .شرایط موضوع
ضمانت عبارتانی ا  :ما یت داشته باشی ،بر ذمه بیهکار ثابت باشی ،مشجص و متمایز باشی
(موسوی ا جمینی ، 7272 ،ا ،9ص 99نقل ا موسویان و بهاری قراملکی ،7927 ،ص.)297

 .6ضمانت در سپردههای قانون عملیات بانکداری بدون ربا
طبق قانون عملیات بانکیاری بیون ربا ،روابط میان سپردمگذار و بانک به سه ورت بیان
شیم است (ر.ک به قانون عملیات بانکیاری بیون ربا فصل تجهیز منابع):
 .7در سپردمهای جاری و پسانیا که رابطه بانک و سپردمگذار رابطه مقترض (بانک) و
مقرض (سپردمگذار) است .به بیانی دی ر ،رابطه میان ایشان ،رابطه قرضا حتنۀ است
و بانک در برابر سپردمگذاران ،بیهکار است.

 .9در سپردمهای سرمایهگذاری میتدار که میزان سپردمها رابطه سپردمگذار و بانک یا
موسته اعتباری وکا ت–شراکت است.
در ادامه ضمانت تک تک سپردمها با توجه به روابط حقوقی بانک با مشتری بیان
میشود.
 .6-1ضمانت در سپردههای جاری و پسانداز
در سپردمهای جاری و پسانیا  ،ا آنجاکه رابطه بانک با سپردمگذاران قرضا حتنۀ است و
بیهی بانک بر ذمه آن استقرار یافته است ،بانک که مضمون عنه است ،میتوانی (جوا
فقهی) سپردمهای جاری و پسانیا را نزد شجص ثا ث؛ به عنوان نمونه نیو ضمانت
در کشف نظریه...

ربا محتوب میشود و نمیتوانی مورد ضمانت واقع شود.

طبق مادم  2قانون عملیات بانکیاری بیون ربا ،بانکها ملکف به با پرداخت ا ل
سپردمهای قرضا حتنۀ هتتنی.
 .6-2ضمانت در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
طبق قانون عملیات بانکیاری بیون ربا ،بانک با بهرمگیری ا منابع ما ی خود و ترکیب با
سپردمهای سرمایهگذاری میتدار به اعطای تتهیالت مباد های و مشارکتی اقیاد میکنی.
در این حا ت ،رابطه بانک شراکت–وکا ت است؛ به این معنی که بانک با ترکیب منابع خود
با سپردمها ،شریک ایشان میشود و سپس (مشابه حا ت قبل) به وکا ت ا طرف ایشان،
منابع مشترک را در تتهیالت مباد های یا مشارکتی به مصرف میرسانی.
خال ه بحث ضمان و بیمه در سپردمهای مبتنی بر قانون عملیات بانکیاری بیون ربا
در جیول یر بیان شیم است.
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سپردمها ،ضمانت کنی .آنچه مورد ضمانت واقع میشود ،ا ل سپردمهاست چراکه فرع آن،
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جیول  :7ضمانت و بیمه سپردمهای قانون عملیات بانکیاری بیون ربا

ردیف

نوع سپرده

رابطه سپردهگذار و

ضمانت سپرده

بانک
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7

جاری

قرضا حتنۀ

ا ل سپردمها

9

پسانیا

قرضا حتنۀ

ا ل سپردمها

9

سرمایهگذاری کوتاممیت

وکا ت  -شراکت

ا ل سپردمها

2

سرمایهگذاری بلنیمیت

وکا ت  -شراکت

ا ل سپردمها

منبع :پژوهش.
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در تحقیق حاضر 77 ،نفر ا خبرگان فقهی– ما ی که به پرسشنامه پاسخ دادنی که جیول
یر میزان تطابق با نظر محقق را نشان میدهی.

جیول  :9نظر خبرگان فقهی – ما ی در مواجهه با آرای محقق

شمارم پرسش

موافق نظر پژوهش ر

مجا ف نظر پژوهش ر

1

%28

%82

2

%28

%82

3

%811

%1

4

%28

%82

5

%28

%82

6

%01

%81

مطابق با جیول ،نظر خبرگان فقهی– ما ی در خصوص سا وکار ضمانت سپردمها به
شرح یر است:
 .7سا وکار ضمانت سپردمها را میتوان ذیل عقود ضمان و بیمه و یا عقیی متتقل
تعریف کرد.
 .9ا منظر شرعی ،حق عضویتهای پرداختی به نیو ضمانت سپردمها میتوانی به
ورت ثابت یا متغیر (مبتنی بر ریتک) اخذ گردد.
 .9چنانچه

نیو ضمانت سپردمها وجوم مورد سرمایهگذاری را ذیل عقود معینه

فقهی به کار ببرنی  ،ال د است تا اقتضائات خصو ی قراردادها رعایت گردد.

چنانچه وجوم مزبور ذیل عقود معینه فقهیه به مصرف نرسی ،ال د است تا ضوابط
عمومی قراردادها رعایت گردد.
 .2ماهیت جذب یان سپردمگذاران میتوانی ذیل عقود ضمان یا بیمه باشی .همچنین
میتوانی تعهی در عقی متتقل باشی.
 .1بانک یا موسته اعتباری میتوانی ا ل سپردمهای قرضا حتنۀ را نزد

نیو

ضمانت سپردمها ،ضمانت کنی تا در مان توقف آن ،به سپردمگذاران مزبور
با گردانی.
 .2بانک یا موسته اعتباری میتوانی ا ل سپردمهای سرمایهگذاری بلنیمیت را نزد
در کشف نظریه...

پرداخت گردد .سود سپردمهای سرمایهگذاری میتدار را نمیتوان تعهی کرد.

پس ا طی مراحل روش پژوهش ،در مرحله آخر استفتای نهایی ا مراجع تقلیی
ورت پذیرفت .برای هرکیاد ا مراجع ،موضوع شناسی کاملی در مینه ضمانت سپردمها
انجاد شی و فرضیههای نهایی شیم محققان در مراحل قبل به همرام سؤال ذیل ارسال شیم
است .ال د به ذکر است برای نماینیگان دفاتر ایشان نیز بهطور شفاهی موضوع تبیین شیم
است.
متن استفتا:
محضر مبارک حضرت آیتاهلل العظمی ( ...حفظه اهلل تعالی)
با اهیاء تحیات وافرم به عرض حضرتعا ی میرسانی که:
«به منظور ایجاد ثبات ما ی و اطمینان دهی سپردمگذاران بانکها و مؤستات اعتباری،
سا وکار ضمانت سپردمها در کشورهای مجتلف جهان مورد استفادم قرار میگیرد .نیو
ضمانت سپردمها ا نهادهای عضو خود که همان بانکها و مؤستات اعتباری هتتنی،
وجوهی را تحت عنوان حق عضویت مبتنی بر میزان سپردمهای مشمول ضمانت ،دریافت
میکنی که به ما کیت نیو درمیآیی .نیو با وجوم مزبور به سرمایهگذاری در اورا
بهادار دو تی اقیاد میکنی و با مجموع عاییی آن و حق عضویتها ،مانی که بانک یا
موسته اعتباری عضو ،متوقف یا ورشکتته میگردد؛ در هرد غرما بهجای سپردمگذاران تا
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نیو

ضمانت سپردمها تضمین کنی تا در مان توقف آن ،به سپردمگذاران
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سقف مشجصی جذب یان میکنی .بیین ترتیب سپردمگذاران ا ختارات فعا یتهای
بانکیاری مصون میماننی و ا این طریق ثبات ما ی حفظ میگردد.
در کشور مطابق با قانون پنجم توسعه ،نیو ضمانت سپردمها تأسیس و در حال
فعا یت است  .با توجه به ضرورت رعایت اقتضائات شرعیه این سا وکار مهم در نظاد ما ی
و اقتصادی ،متتیعی است نظرات خود را دربارم پرسشهای یر بیان فرماییی:
 .7ماهیت این سا وکار مبتنی بر کیاد عقی است؟ و آیا میتوانی عقیی متتحیثه و متتقل
باشی؟

 .9 156در مانی که بانک یا موسته اعتباری ورشکتته میشود ،آیا نیو ضمانت سپردمها
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میتوانی ا ل سپردمهای قرضا حتنهها را به سپردمگذاران با گردانی؟
 .9در مانی که بانک یا موسته اعتباری ورشکتته میشود ،آیا نیو ضمانت سپردمها
میتوانی ا ل سپردمهایی که مبتنی بر رابطه مشارکت با سپردمگذاران استوار است را به
سپردمگذاران با گردانی (طبق قانون عملیات بانکیاری بیون ربا ،بانک یا موسته اعتباری
میتوانی ا ل سپردمها را تعهی کنی)؟ در مورد سود سپردمها چه طور؟
 .2آیا نیو میتوانی ا هرکیاد ا اعضای خود (بانکها و مؤستات اعتباری) که دارای
سطوح مجتلف ریتک و مجاطرم هتتنی ،حق عضویت ثابت دریافت کنی یا شرعاً ال د
است تا حق عضویتهای متغیر و مبتنی بر ریتک نهادهای عضو باشی؟
با احتراد و ا تماس دعا
پاسخ استفتا محقق ا حضرات آیات و مراجع عظاد به شرح ذیل است.
 .7حضرت آیتاهلل ا عظمی خامنهای به شرح یر بیان داشتنی:
«بهطورکلی عملیات بانکى ،اگر بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد
تأییی شوراى محترد ن هبان ،انجاد شود ،بىاشکال است؛ و نتبت به غیر بانکها هم اگر در
قا ب یکى ا

عقود

حیح شرعى باشی ،اشکال نیارد (پاسخ به شمارم استفتا

.»)GlYIgdlPQc
ا نظر حضرت آیتاهلل ا عظمی خامنهای ،چنانچه این سا وکار مطابق با مصوبات
نهادهای قانونگذار در جمهوری اسالمی تیوین شیم باشی و تائیی شورای محترد ن هبان به

عنوان رکنی در نظاد که ابعاد فقهی و شرعی متائل و پیییمها را مورد بررسی قرار میدهی،
داشته باشی ،سا وکاری شرعی و قابل استفادم است.
در پاسخ معظم ه دو نکته موجود است:

 قانون برنامه پنجم توسعه اجماالً ضمانت سپردمها را بیان کردم است و بهتفصیل
مشابه کار محقق ،بیان نشیم است؛ ذا ممکن است برخی ابعاد شرعی این پیییم با
اشکال مواجه باشی .آنچه مجلس و شورای ن هبان تائیی کردم است ،کلیت این
سا وکار است.

 پاسخ تفصیلی پرسشهای چهارگانه که در استفتا مطرح شی ،به دست نیامی و ذا
در کشف نظریه...

تحلیل پژوهش بهرممنی شی.

 .9حضرت آیتاهلل ا عظمی مکارد شیرا ی به تفکیک هر چهار سؤال ،چهار پاسخ بیان
کردنی (استفتا با کی ره یری :)2072707739
 .7یک نوع قرارداد و تعهی متقابل است و اشکا ی نیارد.
 .9در ورتی که چنین اختیاری داشته باشی ،اشکال نیارد.
 .9در ورتی که ضمانت بهطور دقیق مشجص باشی و واسط آن ا سوی طرفین معین
گردد مانعی نیارد.
 . 2تابع قراردادی است که دارنی منتهی قرارداد بایی در آن ابهاد و اجما ی نباشی.
ا نظر حضرت آیتاهلل ا عظمی مکارد شیرا ی ماهیت سا وکار ضمانت سپردمها یک
تعهی و قرارداد متقابل است که ا حاظ شرعی ایرادی نیارد .به نظر میرسی ایشان معتقینی
که سا وکار مزبور ،عقیی متتقل است که شرعی است .ضمانت سپردمهای قرضا حتنۀ
را شرعی میداننی و علیا ظاهر در مورد ا ل و سود سپردمهای سرمایهگذاری میتدار،
شرعی دانتتهانی.
حق عضویتهای ثابت و متغیر را تابع قرارداد فیمابین

نیو

و نهادهای عضو

دانتتهانی؛ با این شرط که ابهامی در آن وجود نیاشته باشی .نکتهای که وجود دارد آن است
که در ا وهای ضمانت سپردمها در کشورهای اسالمی و غیر اسالمی قراردادی مشجص،
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تحلیلی بر پاسخ معظم ه نمیتوان داشت و نمیتوان ا نظرات ایشان در تجزیه و
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نیو ضمانت سپردمها و نهادهای عضو وجود نیارد و آنچه میان آن دو وجود

میان

دارد ،قانونی است که توسط حاکمیت رابطه میان ایشان را مشجص میکنی.
طبق آنچه ایشان فرمودمانی ،حق عضویتهای ثابت و متغیر هر دو حیح و شرعی
است.
 .9حضرت آیتاهلل ا عظمی وحیی خراسانی در پاسخ به چهار پرسش محقق به ترتیب
مطا ب یر را بیان داشتنی (مصاحبه شفاهی محقق با نماینیم ایشان در قم آقای حجۀ
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االسالد و ا متلمین ادقی):
 .7ا نظر معظم ه چنانچه قرارداد ذیل عقی بیمه تعریف گردد ،به د یل آنکه تمامی
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روابط در بانک مبتنی بر قرض است و این بیمه کردن مصیا شرط یادم است،
ا مصادیق ربا به شمار میرود .اگرچه شرط بیمه کردن توسط سپردمگذار انجاد
ن یرد و توسط شجص ثا ثی ماننی نهاد ضمانت سپردمها انجاد پذیرد .ا نظر
معظم ه ،این سا وکار را میتوان ذیل عقی ضمان تعریف کرد که با این فرض،
رابطهای شرعی خواهی بود.
 .9میتوانی ضمانت شود.
 .9به نظر معظم ه تمامی روابط در بانکیاری مبتنی بر عقی قرض است و آنچه عمل
میشود با آنچه در قانون آمیم است متفاوت است .بااینحال ،یکی ا طرفین
قراردادهای مشارکتی میتوانی ا ل سرمایه را برای طرف دی ر ضمانت کنی اما
تضمین سود آن اشکال دارد.
 .2ایرادی نیارد.
 .2حضرت آیتاهلل ا عظمی افی گلپای انی فرمودنی:
 .7طرفین میتواننی ضمن عقی

لح ،شرط تعهی پرداخت سپردم را در شرایط

خاص بنماینی.
 .9تابع نوع تعهی است.
.9

نیو ضمانت ،تعهی پرداخت را در همین
میگیرد و در غیر این ورت وظیفهای نیارد.

ورت ورشکتت ی بر عهیم

 .2تابع قرارداد دو طرفه است و یکتان یا متفاوت بودن حق عضویت موکول به
رضایت طرفین است؛ و اهلل ا عا م.
ا نظر معظم ه سا وکار ضمانت سپردمها ذیل عقی لح قابل بیان است .ا نظر ایشان،
تعهی ا ل سپردمهای قرضا حتنۀ و ا ل و سود سپردمهای سرمایهگذاری میتدار،
مانعی نیارد .همچنین حق عضویتهای ثابت و متغیر که نیو ضمانت سپردمها دریافت
میکنی ،ا نظر شرعی حیح و شرعی است.
 .1حضرت آیتاهلل ا عظمی هاشمی شاهرودی فرمودنی (کی رمگیری استفتاء:
:)b9fbfbf966
در کشف نظریه...

 .9نه فقط میتوانی بلکه واجب است ا ل سپردمهای قرضا حتنه را به سپردمگذاران
با گردانی.
 .9سؤال مبهم است.
 .2بتت ی به توافق نیو با آنان دارد.

ا نظر معظم ه سا وکار ضمانت سپردمها ،ذیل عقی بیمه است .ا نظر ایشان ،بیمه عقیی
متتقل است .فقط ا ل سپردمهای قرضا حتنۀ را ال د است تا به سپردمگذاران با گردانی.
معظم ه ،استفتا دربارم بیمه سپردمهای بلنیمیت و سود آن را مبهم دانتتهانی و جوابی برای
آن بیان نکردنی .همچنین ا نظر ایشان؛ حق عضویتهای ثابت و متغیر که نیو ضمانت
سپردمها دریافت میکنی ،ا نظر شرعی حیح و شرعی است.
 .2حضرت آیتاهلل ا عظمی شبیری نجانی فرمودنی( :استفتاء شمارم )10293
 .7میتوانی بر اساس بیمه باشی.
 .9منعی نیارد.
 .9مانعی نیارد.
 .2اگر به حیله ربا منجر نشود ،مانعی نیارد.
ا نظر معظم ه ،سا وکار ضمانت سپردمها مبتنی بر عقی بیمه استوار است .ا نظر
ایشان ،بیمه کردن ا ل سپردمهای قرضا حتنۀ و ا ل و سود سپردمهای سرمایهگذاری
میتدار ،مانعی نیارد .همچنین حق عضویتهای ثابت و متغیر که

نیو

ضمانت
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سپردمها دریافت میکنی  ،چنانچه حیله ربا نیاشته باشی ،ا نظر شرعی

حیح و شرعی

است.
 .0حضرت آیتاهلل ا عظمی علوی گرگانی فرمودنی:
 .7این نوع عقی میتوانی در قا ب عقی هبه معوضه باشی و عقی متتقل نیتت.
 .9شرعاً طبق مفاد ضمانتنامه میتوانی ا ل سپردم را به ما کیت آن سپردمها با گردانی.
 .9بر طبق مفاد ضمانتنامه ،در قا ب عقی هبه معوضه میتوان ا ل سپردمهای مذکور را با
سود آن بر اساس مبلغ ضمانت به ما کین سپردمها با گردانی.

 .2 160بر اساس مفاد توافقنامه عملی میشود و حق عضویت میتوانی ثابت یا متغیر باشی.
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طبق نظر معظم ه ،سا وکار ضمانت سپردمها ذیل عقی هبه معوضه قرار دارد و عقیی
متتقل نیتت .همچنین ا

نظر ایشان ،تضمین ا ل سپردمهای قرضا حتنه و

سرمایهگذاری بلنیمیت و سود محقق شیم سپردمهای بلنیمیت را میتوان تضمین کرد.
ا نظر معظم ه ،حق عضویتهای ثابت و متغیر هر دو ،حیح و شرعی است.
 .3حضرت آیتاهلل ا عظمی گرامی فرمودنی:
 .7عقی متتقل است ،تطبیق بر عقی ضمان مشکل است.
 .9تابع قرارداد است اگر قرضا حتنه را هم شامل شود در متن قرار ،میتوانی.
 .9ا ل سپردم و سود هم تابع قرار است.
 .2این هم تابع قرار و شمول آن است که در متن قرار چه چیزهایی را شامل شیم است.
ا نظر معظم ه؛ سا وکار ضمانت سپردمها عقیی متتقل است؛ ذا ضوابط اختصا ی
قراردادها شامل آن نمیشود .ا نظر ایشان ،نهاد ضمانت سپردمها میتوانی ا ل سپردمهای
قرضا حتنۀ و سرمایهگذاری میتدار و سود محقق شیم آن را تعهی کنی و هر دو نوع
حق عضویت حیح است.

جیول  :9نظر مراجع تقلیی دربارم استفتائات محقق
ردیف

مرجع تقلید

1

آیتاهلل خامنهای

2

5

6

7

آیتاهلل وحید
خراسانی
آیتاهلل صافی
گلپایگانی
آیتاهلل هاشمی
شاهرودی
آیتاهلل شبیری
زنجانی
آیتاهلل علوی
گرگانی

شورای نگهبان را

شورای نگهبان را

داشته باشد،

داشته باشد،

شرعی است.

شرعی است.

عقد مستقل

شرعی است.

عقد ضمان

شرعی است.

عقد صلح

شرعی است.

عقد بیمه

شرعی است.

عقد بیمه

شرعی است.

هبه معوضه

شرعی است.

8

شرعی است.

شرعی است.

تعهد بازپرداخت اصل
و سود تحقق شده
شرعی است.
فقط اصل سپردهها
اصل و سود محقق
شده را میتواند بیمه
کند.
مبهم است.
اصل و سود محقق
شده را میتواند بیمه
کند.
اصل و سود محقق
شده را میتواند
بازگرداند.
عقد مستقل است.

آیتاهلل گرامی

نگهبان را داشته باشد،

نگهبان را داشته باشد،

عقد ضمان بعید
است.

اصل و سود محقق
شرعی است.

شده را میتواند تعهد
کند.

هر دو نوع حق عضویت
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شرعی است.
هر دو نوع حق عضویت
شرعی است.

در کشف نظریه...

4

شیرازی

تائید مجلس و

تائید مجلس و

تائید مجلس و شورای

تائید مجلس و شورای

هر دو نوع حق عضویت
شرعی است.
هر دو نوع حق عضویت
شرعی است.
هر دو نوع حق عضویت
شرعی است.
هر دو نوع حق عضویت
شرعی است.
هر دو نوع حق عضویت
شرعی است.

منبع :نتایج پژوهش.

جمعبندی و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر که با بهرمگیری ا روش تحقیق اجتهاد چنیمرحلهای انجاد شی؛ پس ا
بررسی ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش ،ابعاد شرعی سا وکار ضمانت سپردمها را مورد
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3

آیتاهلل مکارم

پاسخ سؤال 1

پاسخ سؤال 2

پاسخ سؤال 3

پاسخ سؤال4

بررسی قرار داد .برای این منظور نظرات محقق در معرض دییگام فقهی– ما ی خبرگان
قرار گرفت .دییگام فقهی محقق ا نظر خبرگان تائیی شی و در مواردی که مجا ف نظر
محقق وجود داشت و یا میان خبرگان اختالف بود؛ به همرام اد ه و توضیحات مفصل برای
استفتا ا مراجع معظم تقلیی ارسال شی.
نظرات مراجع معظم تقلیی دربارم استفتا نجتت محقق به شرح یر است:
جیول  :2فراوانی پاسخ مراجع معظم تقلیی به استفتا نجتت محقق
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ردیف

عقد

تعداد مراجع

درصد مراجع

7

عقی متتقل

9

91

9

عقی ضمان

7

7921

9

عقی بیمه

9

9021

2

عقی لح

7

7921

1

هبه معوضه

7

7921

با توجه به جیول باال ،اکثر مراجع معظم تقلیی (حیود شصت در ی) سا وکار
ضمانت سپردمها را «عقیی متتقل» یا «عقی بیمه» در نظر گرفتهانی.
همچنین با عنایت به جیول پنج که خال ه نظر مراجع تقلیی را بیان میکنی ،به
گزارمهای یر دست یافت:
 .7تمامی مراجع تقلیی پاسخدهنیم به استفتاء معتقینی که میتوان در مان توقف بانک یا
موسته اعتباری ،ا ل سپردمهای قرضا حتنۀ را برای سپردمگذاران تعهی کرد.
 .9تمامی مراجع تقلیی پاسخدهنیم به استفتاء معتقینی میتوان در مان توقف بانک یا
موسته اعتباری ،ا ل سپردمهای سرمایهگذاری میتدار و سودهای محقق شیم را
برای سپردمگذاران تعهی کرد.
 .9تمامی مراجع تقلیی پاسخدهنیم به استفتاء معتقینی که حق عضویتهای پرداختی به
نیو ضمانت سپردمها میتوانی ثابت یا متغیر باشی و هر دو نوع آن ،شرعی و
حیح است.

منابع و مآخذ
 .1آییننامه فصل دود قانون عملیات بانکیاری بیون ربا.
 .9طا بی ،محمی و محمیجواد شریف ادم؛ «تهیه برنامه گزرد (:)Resolution Plan
روشی نو در مییریت ریتک سیتتمی در نظاد ما ی»؛ دومین همایش مدیریت ریسک

و مهندسی مالی.7922،
 .9طباطبایی حکیم ،سییمحتن؛ مستمسک العروۀ الوثقی ،ا ،79قم :دار ا تفتیر ،چ،7
.7902
 .2طباطبایی یزدی ،سییمحمیکاظم؛ العروۀ الوثقی؛ ا ،9قم :منشورات دارا تفتیر ،چ،7

 .2فرهنگ فارسی معین.
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 .1فرهنگ فارسی عمیی.
 .0قانون برنامه پنجسا ه پنجم توسعه.
 .3قانون پو ی و بانکی کشور سال .17
 .2قانون تجارت.
 .77قانون عملیات بانکیاری بیون ربا.
 .77قانون محاسبات عمومی کشوری.
 .79قانون مینی.

 .79مادورا ،جف؛ بازارها و نهادهای مالی؛ ترجمه ابراهیم عباسی و علی آدوسی؛ تهران:
انتشارات بورس.7933 ،
 .72محقق حلی ،نجم ا یین جعفر بن حتن؛ شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام،
قم :موسته ا معارف االسالمیه ،ا ،9چ. 7271 ،7
 .71ا مقیسی ،ابو محمی موفق ا یین؛ المغنی البن قدامۀ؛ قاهرم :مکتبۀ ا قاهرۀ. 7933 ،
 .72موسوی ا جمینی ،سییروحاهلل؛ تحریر الوسیلۀ؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی وابتته به
جامعه میرسین حو م علمیۀ قم ،ا،7چ. 7272 ،1
 .70دددددددددد؛ تحریر الوسیلۀ؛ ا ،9چ ،1قم :دفتر انتشارات اسالمی وابتته به جامعه
میرسین حو م علمیۀ قم. 7272 ،
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: سییعباس و حتن بهاری قراملکی؛ مبانی فقهی بازار پول و سرمایه؛ تهران، موسویان.73
.7927 ،7 چ، انتشارات دانش ام اماد اد
 سییعباس و رسول خوانتاری؛ «اجتهاد چنیمرحلهای روش پژوهش، موسویان.72
.7921 ،29 ش،استنباط متائل فقه اقتصادی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی
. بیتا،92 ا، محمیحتن؛ جواهر الکالم؛ دار احیاء ا تراث ا عربی، نجفی.97
 توقف و ورشکتت ی بانک: مجتبی؛ «آسیبشناسی نظاد بانکی، یوسفی دینیار و.97
 معاونت پژوهشی اقتصادی مرکز پژوهشهای:(تبیین چیتتی موضوع)»؛ تهران
،» رضا؛ «امکانسنجی بیمه سپردم در نظاد ما ی جمهوری اسالمی ایران، یوسفی.99
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