 ‐ 113852اﻧﻮاع ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧ و ﺣﻢ آن
ﺳﻮال

ﺣﻢ ودﯾﻌﻪ )ﺳﭙﺮده( در ﯾ ﺑﺎﻧ اﺳﻼﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧ اﺳﻼﻣ ﻓﯿﺼﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺳﭙﺮده ﯾﺎ ودﯾﻌﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺮی ﺳﭙﺮده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ در آن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻨﺪوق اﻣﺎﻧﺎﺗ ﮐﻪ در ﻫﺘﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﺧ ﺑﺎﻧﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﻣﺎ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮدۀ
ﺑﺎﻧ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺷﻮد از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎرج اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺎﻧ ﺧﻮد آن اﺳﻨﺎسﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ در آن ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ از ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﺑﻮد ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻢ ،ودﯾﻌﮥ ﺑﺎﻧ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﺳﭙﺮده ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ آن را ﺳﭙﺮدۀ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺻﻮرت آن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺎل ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧ ﻣﮔﺬارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺮدارد ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺳﻮدی از اﯾﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺳﭙﺮده اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد زﯾﺮا در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋ ﻗﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻣدﻫﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﺑﺎﻧ در اﺻﻞ رﺑﻮی
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری در آن ﺑﺎﻧ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﺷﻮد و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﺑﻮی از آن ﺑﻬﺮه ﻣﺑﺮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﭙﺮدن ﭘﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻧ اﺳﻼﻣ ﺑﺮای ﺳﭙﺮدن ﭘﻮلﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺶ را
ﻧﺰد ﺑﺎﻧ رﺑﻮی ]در ﺣﺴﺎب ﺟﺎری[ ﺑﺬارد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎرۀ ).(22392
ﻧﻮع دوم :ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﻮل ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮدی ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق در ﻣﺪﺗ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻧﺰد
ﺑﺎﻧ ﺑﺬارد.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﭙﺮده ﺷﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آنﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ و ﺑﺮﺧ ﺣﺮام اﺳﺖ.
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از ﺷﻞﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧ و ﻣﺸﺘﺮی ،ﻗﺮارداد ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﺎﻧ اﯾﻦ ﭘﻮل را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺸﺨﺼ از ﺳﻮد در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺒﺎح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻬﺎﯾ:
 ‐۱اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﻧ ،آن ﭘﻮل را در ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﻣﺒﺎح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی ﯾﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﻗﺮضِ رﺑﻮی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ آن ﺑﺎﻧ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﭼﯿﺴﺖ.
 ‐۲ﻋﺪم ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ .ﺑﺎﻧ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺎندﻫ آن ﭘﺮوژه ـ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ
ﻗﺼﻮری از ﻃﺮف ﺑﺎﻧ ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ ـ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾ ﻗﺮض ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ]ﻧﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ[ و در آن ﺻﻮرت ،ﺳﻮدش رﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 ‐۳اﯾﻦﮐﻪ درﺻﺪ ﺳﻮد از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﯾﻊ از ﺳﻮد ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨ درﺻﺪی از ﺳﻮد( ﻧﻪ
درﺻﺪی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ .ﻣﺜﻼ ﻫﺮ ﯾ ﺳﻮم ﯾﺎ ﻧﺼﻒ ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ از ﺳﻮد را ﺑﺒﺮد و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮارداد در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺳﻮد آن ﻣﺠﻬﻮل و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻬﺎ اﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮدنِ
ﻧﺴﺒﺖِ ﺳﻮد ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺷﻞﻫﺎی ﺣﺮام ﻣﻀﺎرﺑﻪ:
 ‐۱اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺜﻼ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺰد ﺑﺎﻧ ﺑﺬارد ﺗﺎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اوﻟﯿﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾ ﻗﺮض رﺑﻮی اﺳﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻧﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻞ را ﺷﺎﯾﺪ ودﯾﻌﻪ )ﺳﭙﺮده( ﯾﺎ ﮔﻮاﻫ ﺳﭙﺮدۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮد آن ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﮔﻮاﻫﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻮع »ج« اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) (98152و ) (97896ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.
 ‐۲اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﻧ اﯾﻦ ﭘﻮل را در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺮات و ﮔﻨﺎه اﺗﻔﺎق
ﻣاﻓﺘﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻫﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻫﻤﺎری در راه
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﻼﺻﮥ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮان درﺑﺎرۀ ﺳﭙﺮدهﻫﺎﯾ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻫﺎ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
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در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اوﻻ :ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ )ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺟﺎری( ﭼﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی ،از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬ
ﻧﻮﻋ ﻗﺮض اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﻣﮔﯿﺮد ﯾﺪ او ﯾﺪ ﺿﻤﺎن اﺳﺖ ﯾﻌﻨ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ
ﭘﻮل آن را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﻮﻟﺶ را ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﻧ) ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه( ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺣﻢ ﻗﺮض دارد ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻊ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
اﻟﻒ‐ ﺳﭙﺮدهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی رخ ﻣدﻫﺪ؛ اﯾﻦ ﻗﺮضﻫﺎ رﺑﻮی و ﺣﺮام اﺳﺖ
ﭼﻪ آنﮐﻪ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺟﺎری( ﯾﺎ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻣﺪت دار ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﭙﺮدۀ »إﺷﻌﺎر« ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﭘﺲاﻧﺪاز.
ب‐ ﺳﭙﺮدهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻫﺎﯾ داده ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣ ﻣﻠﺘﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﻬﻤ از ﺳﻮدِ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺎم ﻣﻀﺎرﺑﻪ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ) ﻗﺮاض( ﺑﺮ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ اﺣﺎم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮدن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻀﺎرب )ﯾﻌﻨ ﺑﺎﻧ (اﺳﺖ« )ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ ،ﺷﻤﺎرۀ  ‐۹ﺟﻠﺪ ۱
ﺻﻔﺤﮥ .(۹۳۱
اﮔﺮ ﺑﺎﻧ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺎیﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﭘﻮل را در ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ ﻣﺒﺎح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﮐﺎرﺑﺮ
را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺑﺮ روی درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺼ از ﺳﻮد ﮐﺎر ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﮐﻨﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮدۀ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮدۀ ﺟﺎری ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ

3/3

