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: اسالمی بانکداری در تجاری هایبانک به مرکزی بانک تسهیالت اعطای راهکار

 اسالمی مالی و بانکداری هایپژوهش نقد هاینشست سلسله از جلسه دهمین گزارش

 

  :1حسین میسمیتدوين 

 مدامه. الف

هواي بانكوداري و موالی اسوالمی،     پس از برگزاري نوه نشسوت از سلسوله جلسوات نقود پوژوه       

نمود. هود  از   0941پژوهشكده پولی و بانكی اقدام به برگزاري دهمین جلسه در تاریخ بیست اسفند ماه 

در رابطه با موضوع اعطاي تسهیالت بانک مركزي بوه  برگزاري این جلسه ایجاد تضارب آراء میان محققان 

هاي تجاري در بانكداري اسالمی بود. در واقع سوال اصلی آن بود كه یک بانک اسالمی بر اساس چه بانک

، توال   1تواند از بانک مركزي اضافه برداشت نماید؟. مقاله مورد نقد در این جلسهشیوه صحیح شرعی می

                                                           
 و دانشجوي دكتري اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(. كارشناس ارشد پژوهشكده پولی و بانكی. 1

عبواس موسوویان و   سوید  توسط آقایوان دكتور   « انكداري اسالمیهاي تجاري در براهكار اعطاي تسهیالت بانک مركزي به بانک». این مقاله با عنوان: 1

 پژوهشی اقتصاد اسالمی، به چاپ رسیده است.  -فصلنامه علمی 94در شماره محمد امیرعلی 
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را مورد شناسائی قرار داده و با بررسی راهكارهاي مختلوف، بوه ارائوه روشوی     نمود تا ابعاد مختلف بحث 

 بپردازد كه هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ فقهی امكان عملیاتی شدن داشته باشد. 

شیوه برگزاري جلسه بدین صورت بود كه ابتودا نویسونده اصولی مقالوه، آقواي دكتور سوید عبواس         

 محمدرضوا قیق خود را ارائه نمود و پس از آن ناقدان محترم جناب آقواي  هاي تحموسویان، مهمترین یافته

هوا و  به بیان دیودگاه  عیوضلو حسیندكتر  و نیامحقق جواد محمددكتر  المسلمین و االسالمحاجیان،حجت

هواي خوود در رابطوه بوا     نظرات خود پرداختند. در ادامه برخی از حاضران در جلسه نیز نكوات و دیودگاه  

آنچه كه مورد تاكید تموامی ناقودان قورار    ح شده توسط ارائه دهنده و ناقدان را مطرح نمودند. مباحث مطر

تواند موضووعی بوراي   گرفت این موضوع بود كه ایده ارائه شده در این پژوه  نو و قابل تامّل بوده و می

نقاط  صورت مختصر به اشاره شده و پس از آن به ،تحقیقات آینده باشد. در ادامه به چكیده مقاله مورد نقد

  شود. قوت و ضعف اشاره می

 ب. خالصه 

 تجواري  هايبانک از مالی حمایت دهنده،وام واپسین عنوان به مركزي هايبانک هايوظیفه از یكی

 شویوه  بوودن  ربووي  بوه  توجوه  بوا . باشود موی  دارد، وجوود  نقدینگی به فوري نیاز كه اضطراري، شرایط در

 بوه  پاسوخ  براي گوناگونی راهكارهاي اسالمی اقتصاد محققان مركزي، بانک زا تجاري هايبانک استقراض

 هنووز  باشود،  مطلووب  كاربردي و اقتصادي فقهی، هايجنبه از بتواند كه حلیراه اما اند؛كرده ارائه نیاز این
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 نایو  بوه  پاسخ براي را مشروط مدنی مشاركت راهكار تا كندمی تال  بحث مورد تحقیق. است نشده ارائه

 اند از:برخی از مهمترین نكات مطرح شده در این مقاله عبارت .كند معرفی اسالمی بانكداري در خال

 موالی  حمایوت  و پشوتیبانی  اموروز،  بوه  تا 04 قرن در مركزي بانک اولین تأسیس زمان از .0

 يهوا بانوک . است مطرح مركزي هايبانک وظایف از یكی عنوان به تجاري هايبانک از مركزي هايبانک

 بانوک  تسوهیالت  از استفاده جز ايچاره كه شوند گرفتار وضعیتی در شرایط برخی در است ممكن تجاري

  .شود منجر هاآن ورشكستگی به، نهاد این سوي از هاآن نشدن حمایت و نداشته مركزي

. اسوت  اقتصواد  در پوییر آسیب حال عین در و اهمیت با و ساختاري عنصري بانكی، نظام .1

 تسوهیل  را بازرگوانی  و تجواري  مبوادالت  امر ها،پرداخت و هادریافت سازماندهی با طر  یک زا ها،بانک

 هودایت  و درشوت  و ریز اندازهايپس تجهیز با دیگر، طر  شوند و ازمی بازارها گستر  و موجب كرده

 .آورندمی فراهم را اقتصادي شكوفایی و رشد هايزمینه تولیدي، هايبنگاه سمت به هاآن

 ریسوک  هسوتند كوه   روبورو  متعوددي  هايچال  با اهدا  خود، به نیل مسیر در هانکبا .9

 كوه  زیوانی  بر عالوه بانک، براي نقدینگی مشكل باشد. در واقع بروزها میترین آنبزرگ جمله از نقدینگی

 الیمو  نظام سقوط كرده و باعث سرایت اعتباري مؤسسات دیگر به تواندمی سرعت به دارد، مشتریان براي

 .دهدنمی را هابانک ورشكستگی اجازه سادگی به حكومتی هیچ ،رو این از. شود كشور

 بوه  دارد، كوه  اختیواراتی  بوا  بتوانود  تا گرفته قرار مالی و پولی نظام مركز در مركزي بانک .9

 ورشكستگی از جلوگیري براي مركزي باشد. بانک مالی-پولی بازار نهایی كننده تنظیم فعال، عامل صورت
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  به فعالیت بپردازد. نهایی دهنده وام عنوان به تواندمی كشور، اقتصادي بحران آن تبع به و هابانک

 كواه   یوا  افوزای   را هابانک مالی منابع تواندمی طریق دو به مركزي بانک كلی طور به .1

 استفاده قابل عتبارا میزان ،مركزي بانک اعتبارات، این طریق مستقیم است. از دهد كه نوع اول آن اعتبارات

 ،(خصوصوی  بخو   بوه  بانک آن اعتبارات نوع یا و بانک آن نقدي ذخایر مانند) ضوابطی بر بنا را بانک هر

 در. دهود موی  قرار تأثیر تحت را خصوصی بخ  به هابانک اعتبارات اعتبار، این میزان تغییر. كندمی تعیین

 اعتبوارات  باشود،  خصوصوی  بخ  به هابانک اتاعتبار كاه  یا افزای  خواهان مركزي بانک كه صورتی

 بوین  اعتبواري  خط یک طریق از معموال اعتبارات این؛ دهدمی كاه  یا افزای  را هابانک به خود اعطایی

 .شودمی تعریف تجاري بانک و مركزي بانک

 اوراق و اسوناد  مجودد  مركزي، تنزیول  بانک از تجاري هايبانک استقراض نوع دوم شیوه .4

. باشود موی  هابانک تجاري اوراق و اسناد نهایی كننده تنزیل مركزي باشد. در واقع بانکها میکبان تجاري

 مركوزي  بانوک  در خود نوبه به را خصوصی بخ  تنزیلی اسناد و اوراق تجاري هايبانک كه ترتیب بدین

 . دهد افزای  را هابانک مالی منابع تواندمی شود،می نامیده مجدد تنزیل كه عمل این كنند؛می تنزیل

 اند از: مركزي عبارت بانک از تجاري هايبانک استقراض برنامه هايویژگی .4

 مودت كوتاه هايوام عموماً مركزي بانک خاص: مواقع در استفاده و هاوام بودن مدتکوتاه( الف

 عرضوه  زیواد  هواي محودودیت  بوا  بحرانوی،  موارد در را بلندمدت هايوام و دهدمی ارائه بانكی سیستم به

 .داردمی
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 ایون  از اسوتفاده  تجواري  هواي بانک مرکزی: بانک منابع از استفاده برای «حق» ماهیت فقدان( ب

 بوا  را اعتبارشوان  تنظویم  در خوود  مودیریت  ضوعف  «حوق » یک عنوان به و بپندارند خود حق نباید را ابزار

 به باید نهایی دهنده وام عنوان به اقدام خصوص در نیز مركزي بانک .كنند جبران مركزي بانک از گیريوام

 شورایطی  هور  تحوت  مركزي بانک كه نشود ایجاد توهم این تجاري هايبانک براي كه نماید عمل صورتی

 هاست. آن اعتباري نیاز تامین به موظف

 بوه  را بوانكی  اسناد ،هابانک به وام اعطاي ازاي در مركزي بانکخاص:  هایمحدودیت اِعمال( ج

 هود   بوه  و وام اعطاي اقتصادي آثار به مركزي بانک وام، تقاضاي بررسی در. كندمی دریافت وثیقه عنوان

 . دارد توجه وام تقاضاي از بانک

 و بانكی سیستم ذخایر افزای  باعث بانكی، سیستم به وام اعطاي: پولی سیاست اجرای قابلیت( د

 هعرضو  ورزد، اقدام وام گرفتنپس باز به مركزي بانک كه هم زمانی. شودمی پول هعرض افزای  نهایت در

 ابزارهواي  از یكوی  مركزي، بانک اعطایی تسهیالت شرایط و میزان در تغییر ،رو این از. یابدمی كاه  پول

 .شودمی اعمال مختلفی اهدا  به توجه با كه آیدمی حساب به پولی سیاست اجراي

 نقودینگی  مسوائل  حل براي پناهگاه آخرین نعنوا به مركزي بانکهمان طور كه ذكر شد،  .8

 انجوام  بهوره  بوا  قرض طریق از ربوي بانكداري در مركزي بانک مالی حمایت این. رودمی شمار به هابانک

 استقراض به اعتباري، خطاضافه برداشت و یا  از استفاده با معموالً تجاري هايبانک نظام، این در. شودمی

و  بووده  مواجوه  ربا محدودیت با ربا، بدون بانكداري در اعتباري شیوه این. ورندآمی روي مركزي بانک از
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 قابلیت استفاده ندارد. 

هاي اضافه برداشت بانک مشكل حل براي اسالمی اقتصاد محققان گیشته سالیان طول در .4

 هبو  تجواري  بانوک  سوهام  فرو  مضاربه، مجدد، دین خرید :همچون راهكارهایی تجاري از بانک مركزي،

 هوا آن از كودام  هر كه اندكرده ارائه را مجدد مشاركتو  مشروط الحسنهقرض الحسنه،قرض مركزي، بانک

 قورار  اسوتفاده  موورد  عمول  در كودام  هیچهستند؛ البته  كاربردي و فقهی مبانی در معایبی و هامزیت داراي

 . اندنگرفته

 بانوک  منوابع  از استفاده خواهان كه هاییبانک ،ایران رباي بدون بانكداري نظام در امروزه .01

 روبورو  درصودي  99 التوزام  وجوه  بوا  باشوند،  لوزوم  مواقوع  در خود نقدینگی نیازهاي پوش  براي مركزي

در واقع مبناي شرعی رابطه مالی شكل گرفته بین  ؛است مواجه جدي اشكاالت با نیز شیوه این كه شوندمی

برداشت و جریمه پرداختی بر روي آن شفا  نیسوت.  هاي تجاري تحت عنوان اضافه بانک مركزي و بانک

 احسواس  كوامالً  باشود،  مناسوب  ،كوارایی  جهت از هم و فقهی جهت از هم كه راهكار یک خأل رو این از

 . شودمی

، یكوی از  دهود( )كه نوآوري تحقیق حاضر را تشكیل موی  مشروط مدنی مشاركت راهكار .00

 ایناز منابع بانک مركزي برداشت نمایند.  ،ا استفاده از آنتوانند بهاي اسالمی میهایی است كه بانکرو 

 در تجواري  بانوک  چنانچوه  كه شودمی ذكر قرارداد این در و شودمی آغاز مدت میان قرارداد یک با راهكار

 مبلو   بوه  حوداكرر  برسود،  مركوزي  بانوک  تأییود  به شرایط این و گیرد قرار خاص شرایط در قرارداد طول
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 مركوزي  بانک تسهیالت از( روزانه) مدتكوتاه صورت به تواندمی شده، تصویب بار ادتعد و شده تصویب

 .كند استفاده

 ازیوا چنود موورد     یوک  مودنی،  مشواركت  عقود  قالوب  در تجواري بانک ،منظور این براي .01

 ایون  بوا  نمایود( )مالكیت آن را مشترك موی  گیاشته مشاركت به مركزي بانک با را خود منضبط هايدارایی

 بانوک  نمایود،  اقودام  مشواركت  موورد  امووال  ثمن پرداخت به نسبت معین، مدت تا چنانچه ،اوالً كه شرط

 بانوک  با را خود اموال تجاري بانک كه ايدوره در ،ثانیا؛ برگرداند تجاري بانک به را مشاعی اموال مركزي

 اختیوار  در اجواره  عقود  قالوب  در را میكور اموال از خود سهم مركزي بانک است، نموده مشاركت مركزي

 . نماید دریافت اجارهو  قرارداده تجاري بانک

 رفتوار  كوه  شوود موی  تعیین طوري اجاره نرخ كه استآن  پیشنهادي راهكار اصلی ویژگی .09

 سوال  هور  ابتداي كه صورت این به. نماید كنترل را مركزي بانک منابع از استفاده باب در تجاري هايبانک

 اجواره  نرخ كه ؛كندمی اعالم حداكرر و پایه حداقل، صورت به را اجاره نرخ سه اعتبار و پول ايشور ،مالی

 قورارداد  شوروع  از قبول در ایون شورایط،   . دارد قورار  شوده  اعوالم  حداكرر و حداقل اجاره نرخ بازه در پایه

 بانوک  منوابع  از كمتوري  زموان  مدت براي و كمتر دفعات تعداد به كمتر، مبل  به كه هاییبانک مدت،كوتاه

 طر  دیگر، از. نمایند نزدیكتر حداقل نرخ به را پایه اجاره نرخ توانندمی نمایند، تسهیالت تقاضاي مركزي

 نزدیكتور  حوداكرر  نورخ  بوه  و گرفته فاصله پایه اجاره نرخ از نمایند، رفتار فوق حالت عكس كه هاییبانک

 ،(اجواره  نورخ  كریودور مسویر )  با ایجاد یوک  مركزي بانک نییع. شوند()به عبارت دیگر تنبیه می شوندمی
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 كند. دهی میها به استفاده از منابع پر قدرت این بانک را جهتانگیزه بانک

 قوتج. نداط 

اي ها از بانک مركوزي كوه مسو له   اضافه برداشت بانک یعنی ،كاربردي موضوعی به توجه -0

 ین پژوه  است. هاي ااز ویژگی ،مهم در نظام بانكی كشور است

تركیب مباحث سلبی و ایجابی با یكدیگر از دیگر نقاط قوت این پژوه  است. در واقوع   -1

راهكارهایی كه قبال توسط سایر محققین پیشنهاد شده است، راهكواري جدیود    در كنار نقد ،در این تحقیق

  باشد. نیز پیشنهاد شده است كه قابل توجه می

باحث فقهی، بر مباحث كواركردي و عملیواتی نیوز توجوه شوده      در این تحقیق عالوه بر م -9

دهود هوم از مشوروعیت فقهوی     است. یعنی نویسنده تال  زیادي نموده است تا راهكاري كه پیشنهاد موی 

  برخوردار باشد و هم از كارائی اقتصادي. 

 د. نداط ضعف 

مركزي محودود  هاي تجاري با بانک نویسنده مباحث خود را به طور عمده به رابطه بانک -0

هاي تجاري نبوده و موسسات اعتباري غیر نموده است. در حالی كه مقوله اضافه برداشت مخصوص بانک

 باشند. هاي از سوي بانک مركزي میبانكی نیز نیازمند چنین تسهیالت و كمک
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نمود كه بانک مركزي آخورین  مناسب بود نویسنده در تحقیق خود به این مطلب اشاره می -1

ها باید نیازها و كمبودهاي خود را ابتدا از طریق بازار بین بوانكی توامین كننود و    ه است و بانکقرض دهند

زاي بانک مركوزي اسوتفاده   صرفا در شرایط خاص كه سایر منابع جوابگو نیست، از منابع پر قدرت و تورم

 نمایند. 

اجواره بوراي    تواند با تعیین متفواوت نورخ  نویسنده تاكید نموده است كه بانک مركزي می -9

ها نرخ كمتري مطالبه كند و از برخوی دیگور نورخ بیشوتر. در حوالی كوه       هاي مختلف، از برخی از آنبانک

گویار  هاي سوود موجوود بوه نورخ مطلووب سیاسوت      ا  رساندن نرخاساسا عملیات بازار باز هد  نهایی

حد حركت كنند. بنابراین، اینكه هاي سود در اقتصاد به سمت نرخی وابنابراین در نهایت باید نرخباشد. می

، عموال  هاي سیاست پولی انقباضی اعمال شود و نسبت به برخوی دیگور انبسواطی   نسبت به برخی از بانک

 . پییر نیستامكان

بین بوانكی پوی    بهتر بود نویسنده مباحث خود را در قالب ادبیات موجود در بحث بازار  -9

هواي  ازار بین بانكی تدوین شوده اسوت، هوم رابطوه بانوک     برد. چرا كه مقررات بانک مركزي كه براي بمی

هواي تجواري را. از ایون رو، شویوه     شود و هم رابطه بانک مركزي بوا بانوک  تجاري با یكدیگر را شامل می

پیشنهادي نویسنده كه مبتنی بر عقد مشاركت است، در واقع راهكاري جدید براي حل مشكل شرعی رابطه 

 باشد. ي در بازار بین بانكی میهاي تجاربانک مركزي با بانک
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در راهكار پیشنهادي هد  بانک تجواري از بوه مشواركت گیاشوتن امووال دسوتیابی بوه         -1

نقدینگی است و هد  بانک مركزي نیز از پییرفتن این مشاركت اعمال سیاست پولی است. بنابراین، هیچ 

قصود واقعوی در طورفین     كه ودشباعث كه دارند، مشاركت نیست و این شاید  هد  نهایی كدام از طرفین

عقود داراي اهمیت است، این صحت عقد مشاركت شكل نگیرد. البته این مطلب صحیح است كه آنچه در 

هوا از  باشد كه طرفین هنگام امضاي قرارداد، حقیقتا نیّت مشاركت نمایند و اینكه هود  نهوایی آن  نكته می

رد. به عبارت دیگر، بین قصد معاملوه بوا هود     ورود در این مشاركت چیست، در حكم شرعی تاثیري ندا

وجوود قصود جودي در     ،آنچه در صحت قرارداد داراي اهمیوت اسوت   ؛نهایی معامله باید تفكیک قائل شد

    ها از انجام معامله.  و نه هد  غائی آن دباشمی طرفین

 از اامو  نودارد،  چندانی اشكاالت فقهی منظر از پیشنهادي توسط نویسندگان شیوه چند هر -4

: مانند) دارند متفاوتی اموال گوناگون مشتریان اوال، چرا كه .باشدمی جدّي هايضعف داراي اقتصادي منظر

 هايریسک نمودن حداقل براي بانک دیگر سوي از و( غیره و بهادار اوراق سهام، آالت، ماشین ساختمان،

 و دادگاه به كار كه شرایطی در وجوه داندنبازگر امكان بردن باال و) اموال اجاره و ترهین تملیک، با مرتبط

 كلیه كه است حالی در این. برساند رسمی اسناد دفاتر ثبت به را عملیات است الزم ،(بكشد قضائی محاكم

 دریوافتی  تسوهیالت  برابور  دو كوه ) بانوک  توسوط  مشوتري  امووال  از بخشوی  تملیک: شامل مرتبط عملیات

 مودت  پایوان  در مشوتري  بوه  بانک از مالكیت بازگرداندن نهایت در و بانک نزد اموال كل ترهین ،(باشدمی

 تحمیول  مشوتري  بوه  همگوی  كه هستند«  معامالتی هزینه» داراي( رهن فکّ) رهن مورد شدن آزاد و اجاره
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 و شود بیشتر هم بازاضافه برداشت از بانک مركزي كه ذاتا باال است،  هزینه كه شودمی باعث این. شودمی

 بوا  ثانیوا، . كنود موی  محدود شدت به خرد مشتریان براي ویژه به را تسهیالت نوع این از دهاستفا امكان این

هواي واقعوی   تعیین نرخ هستند، متفاوتی بهاياجاره داراي اقتصادي محیط در گوناگون اموال اینكه به توجه

 گرفتوه  نظور  در يواحود  بهواي  اجاره نرخاموال  تمامی برايباشد و اگر هم ها مشكل میبها براي آناجاره

 پایوان  در مشوتري  اگور  ثالروا، . نمایدمی تقویت را بودن صوري شبهه و نموده واقعی غیر را مشاركت شود،

 قورار  بانوک  اختیوار  در گونواگونی  و مختلف اموال نكند، خریداري را بانک سهم دلیل هر به اجاره قرارداد

 مورتبط  مسوائل  سایر و بازار در اموال این و فر. ندارد نیازي هاآن به وجه هیچ به بانک كه گرفت خواهد

 .است آفرینمشكل بانک براي همگی( غیره و ، عوارض شهرداريفرو  مالیات پرداخت مانند) آن به

سنده تال  نموده یواقع نوباشد. در رویكرد ابزارسازي میرویكرد نویسنده در این مقاله،  -4

در حالی كه به نظور  این هد  ارائه دهد. با شریعت براي منطبق  اياست تا با استفاده از فقه اسالمی، شیوه

هاي صحیح پرداخت و اینكه بدون توجه رسد باید در چارچوب نظام اقتصادي اسالمی به طراحی شیوهمی

  باشد. به نظام مورد اشاره، به ابزارسازي پرداخته شود قابل قبول نمی

 ح شود. هاي امالئی در متن موجود است كه الزم است اصالغلط -8

 

 


