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 دهیکچ

از نرخ بهره و مبتنی  شودکه مبرّا گذاري بانکی جدیدي تحت عنوان سپرده مبادله راستین معرفی می در این مقاله سپرده
گردد  ذیحق میافتتاح حساب سپرده مبادله راستین با گذار  سپردهبر عقد مبادله در بانکداري راستین است. در این نوع سپرده 

همان مدت  ه همان میزان و برايگذاري کرده است ب بلغ سپرده براي مدتی که منابع خود را در این سپرده سپردهممیزان تا به 
توافق  گذار و بانک  سپرده نماید. بانک مستردوجه قرض گرفته شده را به  سپساستفاده نماید بانک از وام بدون بهره 

براي هر دو قرض  مدت اي انتخاب کنند تا همواره میزان حاصلضرب وجه در نمایند که ترکیبی از مبلغ و مدت را به گونه می
مقترض است و از زمان سررسید  بانکمقرض و  گذار سپردهتا زمان سررسید اول است  ريگذا سپردهزمان از مساوي باشد. 

 باشد. مقرض می بانکمقترض و  گذار سپردهاول تا زمان بازدریافت منابع 
 

بانکداري کارت مبادله راستین، اوراق مبادله راستین، بانکداري راستین، بانکداري اسالمی، سپرده مبادله راستین، : کلیدواژه
 ، عقد مبادلهبدون ربا

JEL: E43, E44, E52, E58, E62, E63 
 

 مقدمه

دهد تا طبق شرایط  که بانک به مشتري اجازه می استمشتري بانک و حساب مالی بین قرارداد یا حساب بانکی یک 
یا در حساب خود مبلغی را به صورت عاریه یا ودیعه بسپارد و بانک  تبرداش بانکخود نزد  حسابمعین در قرارداد از 

مختلف انواع در هاي بانکی  حسابگردد تا منافع یا خدمات مشخصی را در قبال آن به مشتري مبذول دارد.  مکلف می
 گردند. شوند که این خصوصییات در قرارداد فی مابین ذکر می تعریف می

هاي  انداز و سپرده پسالحسنه  قرض)، الحسنه جاري (دیداري سپرده قرضعمده  سه گروه درها  سپردهدر ایران 
ه از بانک شد شوند. در گروه اول (جاري) افتتاح حساب همراه با دسته چک صادر بندي می دار) طبقه گذاري (مدت سرمایه

غ چک براي دیگري فراهم بوده و هر زمان مشتري بخواهد با صدور چک اجازه برداشت از حساب خود را به میزان مبل
نماید و  چک دریافت میاستفاده از گردد و فقط خدمت  نماید. در این نوع حساب منفعتی از منابع نصیب مشتري نمی می
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تواند با صدور کارت بدهی نیز باشد. در  کند. برداشت از این حساب می بانک نیز از ارائه این خدمت کارمزد دریافت نمی
تواند با صدور کارت بدهی  اجازه برداشت براي مشتري از حساب خود وجود دارد و این برداشت میانداز)  گروه دوم (پس

گذاري  سرمایه هاي سپرده دار) نماید. در گروه سوم (مدت باشد. بانک با ارائه این خدمت کارمزدي نیز به مشتري پرداخت می
در همه اوقات براي مشتري وجود دارد و مشتري در ازاء مدت آن اجازه واریز و برداشت  گیرند که در نوع کوتاه قرار می

تواند با صدور  کند. برداشت از این حساب می گذاري خود نسبت به مانده حساب از بانک بهره دریافت می مدت سپرده
ال آن باید براي حداقل مدت معینی در بانک بماند و در قب  کارت بدهی نیز باشد. در نوع بلندمدت این حساب مبلغ سپرده

یابد. برداشت از این حساب همراه با  تر بودن مدت افزایش می کند و نرخ بهره نیز با طوالنی گذار بهره دریافت می سپرده
 . کارت بدهی نیست

 گذار توسط سپردهافت مازاد یو در يگذار ون مشخص شود سپردهینرخ بهره توسط مداگر  گذاري در عملیات سپرده
استحساناً دچار اشکال نیست و شرعاً ممدوح است که قرض گیرنده مازادي را عالوه بر قرض دریافتی به قرض دهنده 

گذار از قبل  گر سپردهیبه عبارت داي براي آن شرط شده باشد.  این موضوع متفاوت از قرضی است که نرخ بهره. بازگرداند
اي را به عنوان تشکر به  و این بانک است که بهره دینما میشرط ن که بانک است رندهیگ سپرده يرا برا يا نرخ بهره

 اي لهیبه ح يگذار ردن نرخ بهره در سپردهکز از مشخص و شرط یگر يبرا یفعل يدارکباننماید.  گذار پرداخت می سپرده
الحساب از  یه نرخ بهره به عنوان نرخ سود علکل کن شیاله گذاردن سر خداوند است. به اک یه نوعک شود یتوسل مم یشرع

مزبور را  يها ن نرخ افزوده و بهره سپردهیبه ا -درصد یکر یز یغالباً رقم-ان سال یشود و در پا یاعالم م کطرف بان
عمل را ن یبه وضوح ا 3»للقصود ةابعتالعقود «و  2»ناتياالعمال بال« یلکقاعده  وند. دینما یم یقطعه حساب یتسوپرداخت و 

 ند.ک یقلمداد م یله شرعیح
پردازیم که مبرّا از هرگونه نرخ  گذاري بانکی جدیدي تحت عنوان سپرده مبادله راستین می در این مقاله به نوع سپرده

و مدت  نماید به همان میزان استفاده می گذار سپردهبه همان میزان و مدتی که از منابع بانک بهره است. در این نوع سپرده 
 دهد. میقرار  گذار سپردهمنابع خود را در اختیار 

 الحسنه در قرآن قرض

 ياری يزگاریک و پرهیگر را درکارهاي نیکدی« 4د:یفرما ید قرار داده و مکیها را مورد تأ یکیدر ن ياریم یرکقرآن 
ار متنوع است و براساس یبس یکیدر ن ياری». د استید که عقوبت او شدید و از خدا بترسیننمائ ياری يد و درگناه و تعدیکن
ست یک: «5هکه به همه مردم اعالم شده کن بلین و نه تنها به مسلمییبا عنوان حسنه تع یکا وام نیالحسنه  گر قرآن قرضیات دیآ

 اصالت عمل به نیت عامل است. -2
 عقدها تابع قصدهاي آنان است. - 3
 َوالتـَّْقَوي َوالَ تـََعاَونُوْا َعَلي اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقابِ . َوتـََعاَونُوْا َعَلي اْلبرِّ 2سورة مائده، آیه  -4
 .تـُْرَجُعونْ َمْن َذا الَِّذي يْقِرُض الّلَه قَـْرضاً َحَسناً فَيضِعَفُه َلُه َأْضعافاً َکثيرًة والّلُه يْقِبُض َو يْبُسُط َو ِإلَيِه . 264سورة بقره، آیه  -5
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 بخشد یرد یا میگ یار و خداست که تنگ میاو مضاعف سازد به اضعاف بس يکو، تا آن را براین یکه به خدا قرض دهد، قرض
قرض دادن به خدا  یست و عام است. معنین نیه مخصص به مسلمین آیه واضح است اکهمان طور ». و بازگشتتان به اوست

ر یهاي خال اهللا هستند. تمام کاریه مصداق عکشود  یخلق او م ينه برایگر هزیها در راه خدا و به عبارت د نهیشامل انواع هز
گر آمده است. یات دیگر در آیه به صور دین آیشود. مفهوم ا یه خدا محسوب مقرض دادن ب یدر کمک به بندگان خدا نوع

و ». بزرگ است ياو اجر ين برابر گرداند و برایکو دهد تا خدا بر او چندیست که به خدا قرض نیآن ک« 6د:یفرما یم
م ید و خداوند شکور و حلیشما ببخشا ين برابر گرداند و برایشما چند يد خدا برایکو دهیاگر به خدا قرض ن« 7د:یفرما یم

رد و با پاداش یپذ یآن را م یکیدهد و به ن ننده از قرض دهنده قرار میکرکه خود را در مقام تشین آیخداوند در ا». است
 دهد. جبران آن را بشارت می يو معنو يماد

ن منظر به وام بدون بهره یاست. از از آمده ین» َحسناً «لمه که در قرآن به قرض اشاره دارند به دنبال آن ک یاتیآ
ه کتر است یکن عبارت نزدیردن است و مفهوم آن به اکقطع  يقرض به معنا يلغو یشود هرچند معن یگفته م»الحسنه قرض«

و مخاطره عدم برگشت اصل  کسیها قبول ر ییویکن نیداشته باشد و منجملۀ ا یکهاي ن ژگییه وکاست  یالحسنه قرض قرض
ت یل و ماهکتواند وجوه متنوع از ش می ییویکن نیه اکو باشد یکد به صورت نیه قرض دادن باکانگر آن است یا بیآن است. 

 رد. یا همه را در بر گی یکیو قصد و آثار و انجام 
و  میختیرده برانگکمان گرفت و از آنان دوازده سریل پیقت خدا از فرزندان اسرائیدر حق« 8د:یفرما یم يگریه دیدر آ

به  ییویکد و وام نینکشان یارید و یاوریمان بید و به فرستادگانم ایات بدهکد و زیخدا فرمود من با شما هستم اگر نماز برپا دار
س از کآورم، پس هر یر آن نهرها روان است در میه از زک ییم و شما را به باغهایزداید قطعا گناهانتان را از شما میخدا بده

مان یات و اکف نماز و زیالحسنه در رد ه قرضین آیدر ا». قت از راه راست گمراه شده استیفر ورزد در حقکن یشما بعد از ا
 یعت تلقیط بیه از شراکثاق دارد یط اخذ میگر اشاره به شراید يآنها آورده شده است. از سو ياریبه رسوالن خدا و 

عت بوده است. و با یط بیف از دستورات مهم خداوند و شراان سلین دستور در قبل از ظهور اسالم هم در ادیه اکگردد  یم
ه ک یسانکده است همان یآنان باشد خر يه بهشت براکنی] ايقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را به [بهایدر حق« 9ه:یتوجه به آ

ل و قرآن بر عهده اوست و چه یدر تورات و انج ین] به عنوان وعده حقیشوند [ایشته مکشند و کیجنگند و میدر راه خدا م
بزرگ  یابیامکن همان ید و اید شادمان باشیاردهکه با او کاي  ن معاملهیش وفادارتر است پس به ایاز خدا به عهد خو یسک

د از یدهد. لذا شا مال و نفس در راه خدا را می يالحسنه مفهوم اعطا ردن، قرضکقطع  يقرض به معنا يو مفهوم لغو». است

 »َمْن َذا الَّذي يْقِرُض الّلَه قَـْرضاً َحَسناً فَيَضِعَفُه َلُه َو َلُه َاْجٌر َکريمٌ . «11سوره حدید، آیه  - 6
 ».ِإْن تـُْقرُضوا الّلَه قَـْرضاً َحَسناً يضِعْفُه َلُکْم َو يْغِفْرَلُکْم َو الّلُه َشُکوٌر َحليمٌ . «17سوره تغابن آیه  - 7
َنْي َعَشَر نَِقيًبا َوقَاَل الّلُه ِإنِّي َمعَ . 12سورة مائده، آیۀ  - 8 اَة َوآَمنُتم ِبُرُسِلي کْم لَِئْن َأَقْمُتُم الصََّالَة َوآتـَْيُتُم الزَّ کَوَلَقْد َأَخَذ الّلُه ِميثَاَق بَِني ِإْسَرائِيَل َوبـََعثْـَنا ِمنُهُم اثـْ

َرْضُتُم اللّ   ْم فَـَقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيلِ کِمن کَفَر بـَْعَد َذلِ کْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنـَْهاُر َفَمن  کْم َوُألْدِخَلنَّ کْم َسيَِّئاتِ کفَِّرنَّ َعنکَه قَـْرًضا َحَسًنا ألَُّ َوَعزَّْرتُُموُهْم َوأَقـْ
ي التـَّْورَاِة َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه فَـيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا فِ ِإنَّ الّلَه اْشتَـَري ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنُفَسُهْم . 111سورة توبه، آیۀ  -9

 ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  کَوَذلِ  ُم الَِّذي بَايـَْعُتم بِهِ کَواِإلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفي بَِعْهِدِه ِمَن الّلِه فَاْسَتْبِشُروْا بِبَـْيعِ 
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ار کفعل امر ب» دیالحسنه ده د و به خدا قرضینکات را ادا کد و زیو نماز را برپا دار«  10هیم در آیرکه قرآن کست ن وجه ایا
 د. ینما یات امر مکتاء زیف اقامۀ نماز و این قرض و در ردیبرد و به ا یم

 ات متعددیآ .استلحسنه پرداخت بالعوض و بدون برگشت  ا ه قرضکشود  یات قرآن استنباط میآ یاز بررس یول
ن یتوان ا یت محنند و به صک یف میلکا قتال تیات کا زیه در مورد انفاق، صدقه کهستند  یاتیالحسنه همه پشت سر آ قرض

دن و قطع یمال (بر  قرض يلغو یه به معنکباشد  یا جان میبالعوض از مال  يها همان پرداخت  الحسنه ه قرضکر را نمود یتفس
ج است. مه حسنه آن در آن مندکراه خدا است در  قتال در )ردن از بدن خودکبا صرف نظر (جان ا یردن مال از خود) ک
حسنه پس به چند  ه به خدا قرض دهد قرضک یسک) هداناست (ب يه خدا شنواکد ید و بدانینکدر راه خدا قتال  11د:یفرما یم

خداوند گفت اگر نماز بپا  12د:یفرما یز مین. و دهنده است یا فراخیه تنگنا کبرابر بر او اضافه خواهد شد و خداوند است 
د محققاً من با یحسنه به خداوند قرض ده يها د و قرضییآنها نما يارید و یمان آورید و به رسوالن من ایات دهکد و زیدار

ن یها و زم راث آسمانیمه) ک ید (در حالینک یه در راه خداوند انفاق نمکشود  یشما را چه م 13د:یفرما یم . وشما خواهم بود
ه ک یسانکنسبت به  يآنها از درجه برتر ،ستین يرد مساوکاز شما قبل از فتح انفاق و قتال  که یسکاز آن خداوند است و 

د آگاه ینک یرده و خداوند به آنچه عمل مکوعده  ییویکآنها ن يردند برخوردارند و خداوند به هر دوکبعداً انفاق و قتال 
 و بزرگ خواهد بود. یاو پاداش يافه خواهد شد و براضدهد پس بر او به چند برابر ا حسنه یقرض ندخداوست به کیاست. 

آنها خواهد شد  يدهند دو برابر برا یقرض م یوئیکه به خداوند قرض نکدهنده و آنها  همانا مردان و زنان صدقه 14د:یفرما یم
و آنچه  حسنه ید به خدا قرضید و قرض دهیات دهکد و زیو نماز بپا دار 15د:یفرما یم و است. یآنها پاداش بزرگ يو برا
 .است يو پاداش برتر ید و آن خوبینک یشتر نسبت به خودتان میپد ینکنزد خدا  یخوب

د استعمال یشا .نیستوام  يمنوط به مسمااست ثار مال و جان یا يبه معنا یالحسنه از لحاظ قرآن لمه قرضکبه هر حال 
 به فقه وارد آورد. یعیب تشریمتر آسک» یکوام ن«لمه ک

 الحسنه  قرضعقد 

ا یردن کدن، قطع یقرض در لغت به برشود.  يگریون دیمد یاست که به واسطه آن کس يدر اصطالح عقد قرض
الحسنه را در قبال برگشت اصل مال  است. فقها قرض کملیاماز  یقطع بخش یشده و در اصطالح فقه یردن معنک یچیق

 اَه َو َأْقِرُضوا اللََّه قَـْرضاً َحَسناً کَو َأِقيُموا الصَّالَه َو آُتوا الزَّ  .20سوره مزمل آیه  -١٠
ِثيَرٍه َو اهللاُ ک َلُه أضَعافًَا  َو قَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اِهللا َو اعَلُموا أنَّ اَهللا َسِميٌع َعِليٌم َمن َذالَِّذي يُقِرُض اَهللا َقرضًا َحَسنًا فَـُيَضاِعَفهُ «، 244-245آیات  ،سوره بقره -11

 ».يَقِبُض َو يَبُسطُ 
 ».و آتَيُتُم الزََّکوَه َو آَمنُتم ِبُرُسِلی َوَعزَّرُتُموُهم َو اَقَرضُتُم اهللاَ َقرَضاً َحَسناً قَاَل اهللاُ إنِّی َمَعُکم لَِئن أَقمُتُم الَصَلوَه «: 12، آیه سوره مائده -12
َماَواِت َواَالرِض الَيسَتِوی ِمنُکم َمن أنَفَق ِمن قَ «: 10-11آیات  ،سوره حدید -13 الَفتَح َو قَـَتَل ُاولَِئَک َاعَظُم بِل َوَما َلُکم َاالَّ تُنِفُقوا ِفی َسِبيِل اِهللا َولِلَِّه ِميَراُث السَّ

 ».َذا الَِّذی يُقِرُض اهللاَ َقرَضاً َحَسناً فَـُيَضاِعَفُه َلُه َو َلُه َاجٌر َکرِيمٌ َدرََجًه ِمَن الَِّذيَن اَنَفُقوا ِمن بَعِد َو قَاتـَُلوا وَُکّالً َوَعَد اهللاُ الُحسَنی َواهللاُ ِبَما تَعَمُلوَن َخِبيٌر*َمن 
 ».ِانَّ اْلُمصَِّدقيَن َو اْلُمصَّدِّقاِت َواَقَرُضوا اهللاَ َقرَضاً َحَسناً ُيَضاَعُف َلُهم َو َلُهم َاْجٌر َکرِيمٌ «: 18 هآی ،دیدسوره ح - 14
 ».ِسُکم ِمن َخيٍر َتِجُدوُه ِعنَداِهللا ُهَو َخيَراً َو َاعَظَم َاجَراً َواَِقيُموا الصََّلوَه َو آُتوا الزََّکوَه َو اَقَرُضوا اهللاَ َقرَضاً َحَسناً َو َما تـَُقدُِّموا ِألنفُ «: 20ه آی مزمل،سوره  - 15
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اده در یکه دهنده وام شرط ز یجاب و قبول است، به شرطیمنوط به ا يگریتحقق قرض دادن به ددانند.  طلح میمص
حق  يرنده وام، ویمال به گ يمحض واگذار را داشته باشد. یبدهرنده مال قصد بازپرداخت یبازپرداخت مال نداشته و گ

زمان در بازپرداخت وام، ردن کدر صورت شرط  .ردیگ یقرار م يون ویتصرف در آن را دارد، و مال مفروض در زمره د
 در زمان مشخص است وگرنه به محض طلب قرض دهنده، ملزم به بازپرداخت مال است. قرضملزم به بازپرداخت  مقروض

ت از معامال یباشد. از این رو اقسام گوناگون يگرید يبرا یاست که در عهده کس یرمالیا غی ین عبارت از هر حق مالیدو 
 ینیمهلت مع يمؤجل است دارا یوقتن ید گردند. ین میع سلم و سلف، قرض، رهن و ضمان موجب دیه، بیع نسیهمچون ب

به منحصر قرض دادن . ون ملزم به پرداخت استین، مدیبا درخواست دا رمؤجلیباشد و در صورت غ یمبازپرداخت  يبرا
 شود.  یم زیهاي مختلف ناالک شامل و ستیقرض پول ن

 الحسنه بانکی قرضهاي  سپرده 

از  ینیدهنده مقدار مع ه به موجب آن قرضکاست  يالحسنه عقد قرض«بدون ربا  يدارکات بانینامه عمل نییاز لحاظ آ
  .»دینما رد دهنده مت آن را به قرضیان قکا در صورت امیرنده مثل و یگ ه قرضکند ک یم یکرنده تملیگ مال خود را به قرض

ها  به صاحبان سپرده یبه صورت تصادف يان دوره جوائزیانداز در پا الحسنه پس مشهور به قرض يها يگذار در سپرده
نسبت به  کزان جوائز بانیم شاگر ارز یشود ول یشخص و شرط نممن روش نرخ بهره از قبل یشود. گرچه در ا یپرداخت م

متر کو اگر  شدهگذار اجحاف  پرداخت باشد عمالً در مجموع به سپرده يمتر از نرخ بهره الزم براکالحسنه  قرض يها سپرده
الحسنه  قرض يها به صاحبان سپرده که بانک يا زهیم نرخ جاینکفرض اگر  یده. حتیان رسانیز کبان یباشد به منابع مال

گذار  هر سپرده يبهره برانرخ  یاضیرد از لحاظ رک یست پرداخت میه قاعدتاً باکباشد  يا نرخ بهره يند مساوک یپرداخت م
ن تابع یه اکند ک یم يرویع احتمال پیتابع توز یکاز  یشک ل قرعهیزه به دلیافت جایزه است. درینرخ جا یاضید ریبرابر ام

ده ین پدیتواند باشد. وقوع ا یم يگریزه هر فرد متفاوت از دیافت جایدرمعذلک د باش 16نواختیکع هر چند هم از نوع یتوز
 کرا در بان يمساو یوجه ينفر در مدت زمان مساو ود یعنیاست. گذاران  توزیع جوایز بین سپردهعدم عدالت  یبه معن

زه یو پرداخت جا يگذار ن نوع سپردهیتوان گفت ا یملذا ست. یسان نیکزه یآنها از بابت جا یافتیدر یگذارند ول یسپرده م
در  یه از مباحث اصلکن عقل و شرع یو تالزم ب 17»رعالشَّ ِه بِ  مَ کقل حَ العَ ِه بِ  مَ کا حَ مَ لَّ ک« یلک يابرکرعادالنه است و براساس یغ

ت آن را ابراز یشروععدم مالحسنه و  قرض يها رعادالنه بودن سپردهیغ یعنیآن  یمنطق صغراي توان یم استاصول فقه 
 داشت.

له صدور یا هرگونه وسی یکترونکارت الکا ی کدسته چ يه با اعطاک يالحسنه جار قرض يها يگذار انواع سپرده
 يا بهره يها گذارد چنانچه پرداخت یار او میرا در اخت فرد یمنابع مال کبان ؛گذار حواله و برداشت از حساب به سپرده

 يجار يها يگذار از انواع سپرده یدر حال حاضر برخ یافت. ولیتوان  یدر آن نم یال فقهکرد اشیصورت نگ

16 - Uniform Distribution Function 
 رد. کم خواهد کتردید شرع نیز ح ند بیکم کعقل ح هکبر چیزي  -17
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را  يگذار هیسرما يها ه مصداق سپردهکباشند  یالحساب م یافت سود (بهره) علیه شامل درکود ش یمشاهده م يا الحسنه قرض
  ه درباره آن قبالً گفتگو شد.کند ک یدا میپ

شود، اطالق  یاد میدر هر لحظه کم و ز يقرض الحسنه جار يها از قرض از آنجا که سپرده یف قانون مدنیطبق تعر
ها،  ن حسابیر در مانده اییمعنا است، مگر آنکه در هربار تغ یب ياز سپرده قرض الحسنه جار ین به وجوه ناشیمقدار مع

شود به قصد  یعقد محقق م« 18یطبق قانون مدن یاز طرف .ستین ین، عقد قرض را مجدداً منعقد کنند که در عمل، شدنیطرف
رسد حداقل در افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه  یو به نظر نم» که داللت بر قصد کند. يزیانشاء به شرط مقرون بودن به چ

ها عقد قرض محقق  ن حسابیقرض به بانک باشد. لذا در مورد ا ي، قصدش اعطايها دارنده حساب جار در بانک يجار
لذا   افت کند،یا کالً دریسپرده خود را بعضاً  یتواند بدون اخطار قبل ینکه صاحب حساب در هر زمان میگردد. با توجه به ا ینم

قرض  يها ن مراتب سپردهیبا توجه به ا .ستیاز اشکال ن یها خال  ن سپردهیالحسنه به ا ز اطالق صفت قرضین جهت نیاز ا
عه ی، منافع حاصله از ود19یها طبق قانون مدن ن حسابیکرد. ا یتوان قرض تلق یرا نم يداریالحسنه د انداز و قرض الحسنه پس

م، صاحبان یرا سپرده فرض کن يداریالحسنه د انداز و قرض قرض الحسنه پس يها ن اگر حسابیمال مالک است، بنابرا
ه کک باشند؛ ین وجوه توسط بانک شریا يریکارگ د در منافع بهیبا يالحسنه جار انداز و قرض حساب قرض الحسنه پس

است که به  يه عقدیعار« 20فیتعرشتر همخوان است که طبق یه بیف عقد عاریها با تعر ن حسابیها از اکستند. استفاده بانین
ه عوض یه در عقد عارک یدر صورت» ن مال او مجانًا منتفع شود.یدهد که از ع یگر اجازه مین به طرف دیموجب آن احد طرف
 مقصود نشده است.

 کارمزد

گر یبه عبارت د ابد.یر ییپول تغ یزان اسمیر میید با تغیالقاعده نبا یارمزد علکن بهره گردد. یگزیتواند جا یارمزد نمک
موضوع  یبا رقم اسم ید ارتباطینباعلی القاعده ند و فروش خدمت ک یدمت اقدام به فروش آن خدمت مخبا ارائه  کبان

جاد یا کبان يه براک يا نهیگر از لحاظ هزید کا حواله پول به بانیافت و پرداخت یمثال عمل در يخدمت داشته باشد. برا
 یلیمستدالً دال که بانکقابل قبول است  ین موضوع در زمانیسان است. نقض ایک ها حواله مختلف يها رقم يند براک یم

 .21دیجاد نمایا کبان يرا برا يشترینه بیهز ،شتریه مثالً حواله پول بکن موضوع داشته باشد یبر ا یمبن

 سپرده وامخواه

 یاده بر وجهیرا شرط وام شرط زیدانند، ز یم ربا میالحسنه را وارد در حر به شرط وام در قرض يگذار سپرده ياریبس

 قانون مدنی. 191ماده  18
 قانون مدنی. 623ماده  19
 قانون مدنی. 635ماده  20
 شود. ارد میوارمزد است زیرا مخاطرات تأثیرگذار بر وجوه مالی بر میزان مبلغ اسمی آن کمجزا از  ،وجوه مهبیارائه خدماتی نظیر  - 21
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افت وام از یدر يان براین سو شرط اخذ سپرده از مشتریاز ا .دهنده خواهد داد رنده هنگام بازپرداخت به وامیگ ه وامکاست 
قرض  ه در ازاءکرا یز دانند؛ و برخی آن را مباح می استبرخی ال کن شرط مورد اشیالحسنه به ا هاي قرض و صندوق ها بانک
ه فرد با کاند  شده ينامگذار» سپرده وامخواه«ها تحت عنوان  ن سپردهیشود. ا یرنده وصول میمازاد بر آن از قرض گ یمنفعت

 دارد.  یافت میدر کشده از بان يگذار ش از مقدار سپردهیب یوام یبعد از مدت کقراردادن وجه سپرده نزد بان
ت یف یا معافییا تخف یا جنسی يرثابت نقدیجوائز غ يه اعطاکحتوا است ن میمتضمن ا یاز لحاظ مال» سپرده وامخواه«

است و  يارزش ماد ي، دارایبانک یالت اعطائیاستفاده از تسه يدادن حق تقدم برا یا  یاز پرداخت کارمزد خدمات بانک
ه کن مفهوم است یشوند به ا ازات با قرض دهنده شرطین امتیا يدارد و لذا اگر اعطا یپول يو ارزشگذار یالیم ریت تقویقابل

 دانند.  یم ربا مین جهت سپرده وامخواه را وارد در حریابد. از ای یم ربا را مکه حکش شرط شده یاز پ يمازاد
سپرده وامخواه در اصل روشی است براي دور زدن قوانین جاري بانکی. بدین ترتیب که براي مثال فرض کنید نرخ 

ریال  100خواهد باید مبلغ  ریال وام می 100کند که هرکس  یکسال است. بانک اعالم می % براي22بهره وام بانکی متعارف 
گیرد. بانک سپرده  % هم به سپرده وي تعلق می6گذاري کند. در این مدت مثالً بهرة  را براي مدت یکسال در بانک سپرده

 100 گذار همان سپردهبه مجدد . در پایان یکسال بانک برد می سود% از این محل 16دهد و  را به دیگران وام می گذار سپرده
 گذار و وام به وي گذاري سپرده . نتیجتاً در مثال ما بانک از سپرده%14% مثالً 22اي کمتر از  با نرخ بهرهولی دهد  ریال وام می

 شود. % می30برد که در مجموع  % سود می14 بعالوه% 16
تلقی ن ین به دیا دی یالکبه  یالکمعامله  یباشد نوع یفروش بده د ویل خرکد و فروش وام چنانچه به شیخر

 یول اعالم شدهه مباح کنیالت با اید و فروش حق تسهی. خریستن مجاز نید و فروش دیاز فقها خر رخیده بیو به عقگردد  می
ها و فرابورس در  بانک یت تحت عنوان حق تقدم وام در برخین فعالیهرچند ا. است نمودهفعالً آن را ممنوع  يزکمر کبان

 شود.  ید و فروش میحال حاضر در حال انجام است و حق تقدم وام در بازار فرابورس رسماً خر

 يسپرده ارز یگواه

ند و ک یمنتشر م که بانکاست  يا ه سند قابل معاملهکباشد  یم 22يسپرده ارز یدار گواه وعده يگر قراردادهایاز د
در  باشد. یمنده به دارنده سند قابل پرداخت یخ مشخص در آیه در تارکاست  کصاحب آن در بان يزان سپرده ارزیمعرف م

تواند  ین سند میاست و امشخص نرخ بهره و روش محاسبه نرخ بهره  د،یخ سررسیتار ،، نرخ آنيزان سپرده ارزین سند میا
دار یها به نام خر ین گواهیاز ا یها به فروش برسد. برخ کو بان يارگزارک اتاقهاي قیاز طر ثانویهالع ناشر در بازار طبدون ا
 دارند. يت ربویل استعمال نرخ بهره بر آنان ماهیبه دل يسپرده ارز يها یرقابل معامله هستند. گواهیشود و با نام و غ یصادر م

 مبادله راستین سپرده

حساب . شود تعریف میدر بانکداري راستین  نوعی حساب سپرده بانکی است که 23(RSD)» مبادله راستین سپرده«

22-  Certificate of Deposit 
23 Rastin Swap Deposit (RSD)  
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به همان میزان و مدتی که از منابع که نماید  تعهد میگردد که بانک تقبل و  به این منظور افتتاح میسپرده مبادله راستین 
 گذار پردهسبه عبارت دیگر قرار دهد.  وينماید درست به همان میزان و مدت منابع خود را در اختیار  استفاده می گذار سپرده

گذاري  بلغ سپرده براي مدتی که منابع خود را در این سپرده سپردهگردد تا نسبت به م ذیحق میافتتاح سپرده مبادله راستین با 
بانک ه همان میزان و براي همان مدت از وام بدون بهره استفاده نماید و در پایان، وجه قرض گرفته شده را به بکرده است 

ریال را براي  Aمبلغ  Nشود در انتهاي ماه  محق می گذار سپردهماه  N رايریال ب A گذاري سپردهرتیب با بدین ت نماید. مسترد
N  توافق نمایند که ترکیبی از توانند  میو بانک  گذار سپردهمضاف بر این وام بگیرد.  بانکماه بدون بهره ازA  ریال وN  ماه

ماه  Nریال را در تناسب با  Aاز  ،بتواند کسرهاي کوچکتر، مساوي یا بزرگتر از یک گذار سپردهاي انتخاب کنند تا  را به گونه
تواند  می گذار سپردهثابت باشد. به عبارت دیگر  A˟Nمساوي  مدت چنان انتخاب کند که همواره میزان حاصلضرب وجه در

 3Nریال را براي  A/3ریال مبلغ  Aر عوض وام بگیرد. یا د Nماه در پایان ماه  2Nریال را براي  A/2ریال مبلغ  Aدر عوض 
برابر با مقدار ثابت  A˟N=(3N)˟(A/3)=(2N)˟(A/2)وام بگیرد. که در هر دو حال نتیجتاً مقدار عبارت:  Nماه در پایان ماه 

A˟N  خواهد شد. یا بطور کلی در عوضA  ریال مبلغA/k  ریال را برايkN  ماه در پایان ماهN  وام بگیرد. پارامترk تواند  می
  ).1(تصویر  باشد گذار سپردههر عدد مورد نظر 

ماه از زمان  Nشود. دوره اول به میزان  دو دورة زمانی و دو تاریخ سررسید استفاده می گذاري سپردهعمالً در این 
یا زمان  (kN+N)تا زمان بازدریافت منابع  (N)تا زمان سررسید اول است و دورة دوم از زمان سررسید اول  گذاري سپرده

ریال  A/kماه یا به میزان  Nریال براي  Aموظف است به میزان  بانکباشد. سررسید اول هنگامی است که  سررسید دوم می
اتفاق خواهد افتاد. سررسید دوم هنگام اختتام معامله و  Nوام دهد. پس سررسید اول در زمان  گذار سپردهماه به  kNبراي 

 کند.  بازدریافت میگذاري  شروع سپردهماه پس از زمان  kN+Nرا در زمان منابع خود  بانکزمانی است که 
شود تا در تاریخ سررسید اول همان مبلغ را  محق می گذار سپردهدر سپرده مبادله راستین،  گذاري سپردهبدین ترتیب با 

اي  ترکیبی از مبلغ و مدت را به گونهنمایند که  توافق می گذار و بانک  سپردهوام بدون بهره بگیرد.  بانکبراي همان مدت از 
بتواند کسرهاي کوچکتر، مساوي یا بزرگتر از یک از مبلغ را در تناسب با مدت چنان انتخاب کند  گذار سپردهانتخاب کنند تا 

 تا زمان سررسید گذاري سپردهزمان از براي هر دو قرض مساوي باشد. دوره اول  مدت که همواره میزان حاصلضرب وجه در
مقترض است و دورة دوم از زمان سررسید اول تا زمان بازدریافت منابع یا زمان  بانکمقرض و  گذار سپردهاول است که 

 باشد. مقرض می بانکمقترض و  گذار سپردهباشد که  سررسید دوم می
تعریف  نکگذار و با سپردهاست که دو حق کامالً مساوي و معادل را بین  حسابیدر اصل  سپرده مبادله راستین

نماید درست به همان میزان و  استفاده می گذار سپردهنماید به همان میزان و مدتی که از منابع  در اصل تعهد می بانکنماید.  می
تصمیم  گذار سپردهبانک و قرار دهد. بیان ساده این موضوع به این شکل است که  گذار سپردهمدت منابع خود را در اختیار 

وجهی مشخص را  گذار سپردهص خود را براي مدتی مساوي به صورت عاریه نزد طرف دیگر بسپارند. گیرند دارائی مشخ می
گذارد. در  به امانت می گذار سپردهعیناً همان مقدار وجه را براي همان مدت نزد  بانکسپارد و  می بانکبراي مدتی معین نزد 

 شود.  در نظر گرفته نمیو بانک  گذار سپردهرفین این حالت هیچگونه مازاد یا امتیاز اضافه براي هیچکدام از ط
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سپرده گذاري
A×N

وام
(A/k)×(k×N)

زمان

ریال

A

N kN+N

زمان 
پرده گذاري سررسید اول سررسید دوم

N

k×N

A/k

دوره اول دوره دوم

 
 1تصویر 

 

گردد تا تضمین یا وثیقه الزم را براي حسن ایفاي تعهدات خود به بانک بسپارد. نوع وثیقه یا  گذار مکلف می سپرده
. در سررسید نماید می عینگذار م از سابقه سپرده تضمین را بانک با توجه به مقررات بانکداري راستین و همچنین شناخت خود

 گردد. گذار پس از ایفاي تعهد آزاد می دوم وثیقه یا تضمین سپرده
توان طبق ماده  گردد. هر چند در غیاب این عقد می سپرده مبادله راستین عقد مبادله تعریف می عملیاتبراي تسهیل 

سپرده مبادله راستین در الیحه سپرده مبادله راستین اقدام نمود.  افتتاحقانون مدنی (اصل حاکمیت قراردادها) نیز نسبت به  10
 و مبادل بین مبادله عقد اساس بر که است بانکی حسابی راستین مبادله سپردهشود:  اینگونه تعریف می 24بانکداري راستین

 اسمی ارزش میزان به و بوده بانک متبادل. است اندازه یک به دو هر آنها مدت و مبدل و بدل بطوریکه گردد می منعقد متبادل
 اندازه به تا است متعهد بانک. بپردازد مبادل به) بدل/اول( سررسید در باید و است بدهکار است گذار سپرده که مبادل به آن

 که کند اختیار را مبلغ و مدت از ترکیبی یا) (مبدل مدت( آن مدت و میزان همان به را مبدل) بدل مدت( آن مدت و بدل
 دهد قرار گذار سپرده اختیار در ،)باشد مبدل مبلغ و مدت براي حاصلضرب همین مساوي بدل مبلغ در بدل مدت حاصلضرب

گذار  سپردهدر سپرده مبادله راستین  .نماید پرداخت بانک به را مبدل تا شود می متعهد گذار سپرده) مبدل/دوم( سررسید در و
بدل و مبدل از نرخ بهره استفاده کنند و الزاماً باید حاصلضرب اخیر همواره  مدت نباید در محاسبه مبلغ اسمی یاو بانک 

شود. دوران فترت در سپرده مبادله  مبدل، سررسید مبدل نامیده می تمد بدل، سررسید بدل و پایان مدت رعایت شود. پایان
افتتاح تواند بصورت ریالی و ارزي  مبدل است. سپرده مبادله راستین می مدت راستین فاصله زمانی بین سررسید بدل تا آغاز

 در تعهد ایفاي در رتأخی صورت در .ود. در هر حالت باید جنس بدل با جنس مبدل یکسان و از یک پول واحد باشندش

پوربهروز،  محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ 24

 bill.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پیشنویس
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 حاصلضرب بطوریکه دارد نگه عاریه به خود نزد مدتی به را آن مبدل، وصول از پس تواند می متبادل) مبدل/دوم( سررسید
 .باشد مبدل مبلغ در مبدل مدت مجموع براي حاصلضرب همین مساوي بدل مبلغ در تأخیر مدت بعالوه بدل مدت مجموع

 آمده است. 25نامه اجرایی بانکداري راستین سپرده مبادله راستین در آیینوضیحات اجرایی ت
آن در مقاالت  28و وجوه عملیاتی 27اعم از ریالی و ارزي و جواز فقهی و حقوقی 26خصوصیات سپرده مبادله راستین

هاي تورم، بهره و ارز   و همچنین اثر آن بر نقدینگی و نرخنوع سپرده بحث قرار گرفت و آثار پولی انتشار این  دیگر مورد
 تحلیل شد. 

پوربهروز،  محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ 25

 egulation.pdfr-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه آئین پیشنویس
 نگاه کنید به: 26

 CRS( ،1393  .fa.pdf-paper-http://www.bidabad.com/doc/rsc( راستین مبادله بیژن بیدآباد، کارت •

محمود الهیاري فرد، اوراق قرضه غیرربوي (ریالی و ارزي) و ابزارهاي پولی بانکداري مرکزي بدون ربا، مجموعه مقاالت سومین  بیژن بیدآباد، •
گذاري مرکز مطالعات تکنولوژي  ، گروه مدیریت مالی و سرمایه1389اسفند  1بهمن لغایت  30المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.  کنفرانس بین

   fa.pdf-bond-banking-http://www.bidabad.com/doc/Islamic. 517-540نعتی شریف، صفحات دانشگاه ص

(با تأکید بر بانکداري ، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی در تأمین مالی (SQC)انداز  بیژن بیدآباد، گواهی قرض الحسنه پس •
 paper.ppt-qarz-http://bidabad.com/doc/gavahi ، بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران.1390آذر  22اسالمی)، 

http://www.bidabad.com/doc/gavahi-qarzulhasana-pasandaz.pdf   
مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس، شهرام اکبرزاده. (کتاب) طرح  سیاهپوش، عباس بیژن بیدآباد، امیر •

  vam.pdf-bi-tarh-qarz-http://bidabad.com/doc/gavahi . 1389ض الحسنه مهر ایران، انداز، بانک قر تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس، شهرام اکبرزاده. (کتاب) طرح  سیاهپوش، بیدآباد، امیرعباسبیژن  •
 .1390انداز با گواهی امتیاز حق وام، بانک قرض الحسنه مهر ایران،  تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf  
• Bidabad, Bijan, Mahmoud Allahyarifard. Usury-Free Bonds and Islamic Central Banking Monetary Instruments. 2010. 
http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-en.pdf 
• Bidabad, Bijan, Abul Hassan, Ben Ali Mohamed Sami, Mahmoud Allahyarifard. Interest-Free Bonds and Central Banking 

Monetary Instruments. International Journal of Economics and Finance. Vol. 3, no. 3, Aug 2011, pp.234-241. 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/download/11665/8300 
• Bidabad, Bijan,Interest-Free Treasury Bonds (IFTB), 2011. 
http://www.bidabad.com/doc/interest-free-t-bond-en.pdf 
http://www.bidabad.com/doc/iftb-en.pptx 
• Bidabad, Bijan, Interest-Free Treasury Bonds (IFTB), Islamic Finance and Legal Clarifications, 2011. 
http://www.bidabad.com/doc/interest-free-t-bond-feqhi-en.pdf 
• Bidabad, Bijan, Abul Hassan, Ben Ali Mohamed Sami, Mahmoud Allahyarifard. Interest-Free Bonds Financial Innovation, A 

Monetary Instrument for Economy at Crisis. Journal of Economic Cooperation and Development (JECD). 32, 1, 2011, 55-70. 
http://www.sesric.org/jecd/jecd_articles/ART10102201-2.pdf 

بانکداري اسالمی در تأمین مالی (با تأکید بر بانکداري بیژن بیدآباد، بررسی فقهی و حقوقی اوراق قرضه بدون ربا، مجموعه مقاالت همایش ملی  27
 ، بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران.1390آذر  22اسالمی)، 

http://www.bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf 
http://bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.ppt  

 fa.pdf-operations-http://www.bidabad.com/doc/rsb .1392بیژن بیدآباد، شیوه عملیاتی اوراق مبادله راستین،  28
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 منابع

 قانون مدنی. •
بیژن بیدآباد، بررسی فقهی و حقوقی اوراق قرضه بدون ربا، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی در تأمین  •

 تهران.، بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، 1390آذر  22مالی (با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 
http://www.bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf 
http://bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.ppt  

 fa.pdf-operations-http://www.bidabad.com/doc/rsb. 1392بیژن بیدآباد، شیوه عملیاتی اوراق مبادله راستین،  •

 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ •
  .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پوربهروز، پیشنویس محمدعلی

http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-bill.pdf 
 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیدآباد، آذرنگبیژن  •

  .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه آئین پوربهروز، پیشنویس محمدعلی
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf 

 RSC( ،1393  .fa.pdf-paper-http://www.bidabad.com/doc/rsc( راستین مبادله بیژن بیدآباد، کارت •

محمود الهیاري فرد، اوراق قرضه غیرربوي (ریالی و ارزي) و ابزارهاي پولی بانکداري مرکزي بدون ربا،  بیژن بیدآباد، •
، گروه 1389اسفند  1بهمن لغایت  30المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.  مجموعه مقاالت سومین کنفرانس بین

 . 517-540نعتی شریف، صفحات گذاري مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه ص مدیریت مالی و سرمایه
http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-fa.pdf   

(با ، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی در تأمین مالی (SQC)انداز  بیژن بیدآباد، گواهی قرض الحسنه پس •
 ، بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران.1390آذر  22تأکید بر بانکداري اسالمی)، 

http://www.bidabad.com/doc/gavahi-qarzulhasana-pasandaz.pdf 
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-paper.ppt   

مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس، شهرام  سیاهپوش، عباس بیژن بیدآباد، امیر •
 . 1389انداز، بانک قرض الحسنه مهر ایران،  ه پساکبرزاده. (کتاب) طرح تفصیلی گواهی قرض الحسن

• http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
• http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس، شهرام  سیاهپوش، بیژن بیدآباد، امیرعباس •
انداز با گواهی امتیاز حق وام، بانک قرض الحسنه مهر ایران،  اکبرزاده. (کتاب) طرح تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس

1390. vam.pdf-ba-tarh-qarz-http://bidabad.com/doc/gavahi 
• Bidabad, Bijan, Mahmoud Allahyarifard. Usury-Free Bonds and Islamic Central Banking Monetary 

Instruments. 2010. http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-en.pdf 
• Bidabad, Bijan, Abul Hassan, Ben Ali Mohamed Sami, Mahmoud Allahyarifard. Interest-Free Bonds 

and Central Banking Monetary Instruments. International Journal of Economics and Finance. Vol. 3, 
no. 3, Aug 2011, pp.234-241.  
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/download/11665/8300 

• Bidabad, Bijan,Interest-Free Treasury Bonds (IFTB), 2011. 
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