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الگوی مطلوب ذخیره قانوني در بانکداری اسالمي
سیدعباس موسويان
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چکیده

استفاده از تغییر نر ذخیره قانونی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی
که در بانکداری متعارف و به ویگه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه بشتمار متیرود ،از جملته
چالشهای بانکداری اسالمی است که بایستی پیرامون آن تتقیق و بررسی شود .معرفی الگوهتای
گوناگون ذخیره قانونی برای اجرا در یک نظام بانکداری اسالمی سبب شده است کته ایتن مستئله
ایجاد شود که الگوی مطلوب کدام است .از جمله آفتهای مورد نظر در ایتن نظریتات ،افترا و
تفریط و در نظر نگرفتن همه جوانب امر است که موجب کارا نبودن آن و دوری از اهداف اولیته
می شود .از سوی دیگر غالب کارشناسان بر این اعتقادند که الگوی موجتود نامتناستب بتا اهتداف
بانکداری اسالمی است.
به همین جهت در این مقاله تالش شده است با بررسی نظریات ارائه شده توستط اندیشتمندان
اقتصاد اسالمی با روش توصیفی -تتلیلی ،الگتویی متعتادل و بهینته بترای ذخیتره قتانونی در نظتام
بانکداری اسالمی و در چارچوب شرع مقدس ارائه گتردد کته در عتین کتارایی بتا اهتداف نظتام
اقتصادی اسالم نیز همسو باشد.
واژگان کلیدی :بانکداری اسالمی ،ابزار سیاست پولی ،نسبت ذخیره قانونی.
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م دمه
بانک مرکزى هر کشوری براى دستیابى به اهداف متورد نظتر ،از طریتق سیاستتهتاى پتولى،
ابزارهاى مختلفى در اختیار دارد که متناسب با شرایط اقتصادى و سیاسى جامعه مورد استفاده قرار
می گیرند و ازجهت تأثیرگذارى با یکدیگر متفاوت اند؛ بته طتورى کته برختى ستریع و برختى بته
تدریج موثر واقع خواهد شد.
بانک های مرکزی با استفاده از مجموعه ابزارهای موجود که در قالب دو گروه ابزارهای کمی
و کیفی از آنها یاد می شود ،با استفاده از ایجاد تغییرات در پایه پولی و یا تغییر در ضریب فزاینتده
پولی ،حجم پول و به تبع آن متغیرهای اقتصادی را برای رسیدن بته اهتداف از پتیش تعیتین شتده،
تتت تاثیر قرار میدهند؛ یکی از این ابزارها تغییر نر ذخیره قانونی است.
در ابتدا ،هدف از برقراری چنین مکانیزمی حمایت از سپردههای متردم نتزد بانتکهتا بتود ،تتا
بانکها که هدف آنها حداکثر کردن سود میباشد ،کل سپرده های مردم را به خطر نیندازند .امتا
به تدریج بانک های مرکزی بویگه در کشتورهای در حتال توستعه بتا تغییتر در نستبت ستپردههتای
قانونی ،حجم منابع آزاد بانک ها را تغییر داده موجبات تتدید یا توسعه اعتبارات بتانکی را فتراهم
آوردند.
بر اساس قانون بانکی هر کشوری ،بانکها موظفاند درصدی از سپردههتای دیتداری و غیتر
دیداری را به عنوان سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذارند .این ابتزار ،از دو جهتت
برای سیاستگذاران دارای اهمیت است .نخست آن که وسیلهای است جهت تامین امنیت بخشتی
از سپردههای مردم در نزد بانک ها و دوم به لتاظ اثرهای سریعی که تغییر در نتر ذخیتره قتانونی
بر حجم اعتبارات اعطایی سیستم بتانکی بته بختش خصوصتی دارد ،ایتن ابتزار بته عنتوان یکتی از
اهرم های مهم برای اجرای سیاست پولی ،به منظور کنترل حجم تسهیالت اعتباری تلقی میگتردد.
(کشاورزیان)9181 ،
اما امروزه بر اساس مطالعات صورت گرفته ( )Alexander et al, 1995و تجربیات کشورهای
مختلف ( )Buzeneca and Maino, 2007توصیه میشود که بدلیل انعطاف ناپذیر بودن ابزار تغییر
نر ذخیره قانونی و هزینه های اجرای آن ،بهتر است با انتخاب رویکرد ثبات نسبی از وارد آوردن
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هزینه های اضافی بر سیستم بانکی اجتنتاب کترد .پتایین بتودن نتر ذخیتره قتانونی و تغییترات
متدود آن در طول زمان در کشوری مانند آمریکا موید این نکته متیباشتد .فتدرال رزرو توصتیه
می کند کشورهای در حال توسعه بجای استفاده مکرر از ابزار تغییر نر ذخیره قتانونی ،بتا توستعه
بازارهای ثانویه ،به ابزار بر پایه بازار پول و سرمایه روی آورند)Boyer et al, 2005( .
اما در اقتصاد اسالمی مسائل دیگری نیز مطرح می شود و آن اینکته مطمئنتا بتا حتذف بهتره از
نظام بانکداری متعارف نمی توان ادعا کرد که بانکداری مذکور استالمی استت؛ چترا کته اقتصتاد
اسالمی اصولی و اهدافی دارد که در برخی مواقع تفتاوتهتایی بتا نظتام اقتصتادی متعتارف دارد.
همچنین از آن جا که نظام بانکی ،نقش بسزایی در توستعه اقتصتادی و توزیتع ثتروت و درآمتد در
جامعه و در تعیین حجم پول در گردش و سطح قیمتها ایفا میکند ،توجه ویگهای میطلبد.
تبدیل شدن نهاد بانک به یک موسسه سودآور از طریق خلق اعتبار و پول ،با تعاریف اولیه آن
همخ وانی ندارد و لذا از آنجا که در این مسیر ،ذخیره قانونی مولفه ای بسیار تأثیرگذار خواهد بود،
در این مقاله به آن پرداخته شده است.
به همین منظور این مقاله با روش توصیفی -تتلیلی مطالعات انجام شده پیرامتون لتزوم ذختایر
قانونی و الگوهای ارائه شده را بررسی میکند و در ادامه با ارائه اصول موضوعه منبعت

از شترع،

سعی در طرح ریزی الگویی جامع و کارا بتر مبنتای آن و بترای اجترا در نظتام بانکتداری استالمی
خواهد داشت.
فرضیه این پگوهش عبارت است از اینکه« :می توان بر مبنای شرع و اصتل کارآمتدی الگتوی
ذخیره قانونیای ارائه داد که با دوری از افرا و تفریط و حفت تعتادل ،هتم ستبب تتأمین امنیتت
سپرده ها گردد و هم با اهداف بانکداری اسالمی منطبق باشد و در عین حال به عنوان ابزار سیاست
پولی بانک مرکزی نقش ایفا نماید».
ادبیات تح یق
در رابطه با مشروعیت فقهی ذخیره قانونی و همچنین لتزوم کتارایی آن در بانکتداری استالمی
تتقیقاتی صورت گرفته است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.
متمد عمر چپرا (9565ق) در مقاله «النظام النقدی و المصرفی فی االقتصاد االسالمی» هماننتد
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متسن خان و میرآخور( )9196بر معاف بودن سپردههای سرمایهگتذاری از ذخیتره قتانونی تاکیتد
دارند و درباره سپرده های دیداری نیز ترتیبات خاصی را ارائه مینماید .در نظر گترفتن  29درصتد
سپرده های دیداری در اختیار دولت اسالمی جهت سرمایهگذاری در پروژههای عمومی که بختش
خصوصی انگیزه فعالیت در آن ها را ندارد و همچنین نسبت ذخیتره قتانونی  96تتا  26درصتدی از
جمله پیشنهادات وی میباشد.
ترکمانی ( )9588در کتاب «السیاسۀ النقدیه و المصرفیۀ فی االسالم» به جهت اینکه در اقتصتاد
اسالمی ،بانکها اعم از بانکهای تجاری یا صندوق زکات نمیتواننتد بتیش از امتوالی را کته در
اختیار دارند ،قرض دهند ،استتفاده از اندوختته قتانونی را بته صتورت ابتزار سیاستت پتولی منتفتی
میداند.
متسن خان و میرآخور( )9196در کتاب «مطالعات نظتری در بانکتداری و مالیته استالمی» در
رابطه با سپرده های دیداری به صددرصد اندوخته قانونی قائل هستند و در این دیدگاه امکان هتیچ
گونه استفاده از آنها به منظور ایجاد چند برابر وجود ندارد .سپردههای سرمایهگذاری نیز به لتاظ
این که منابع سرمایهگذاری تلقی می شوند ،دلیلی برای وضع ذخیره قانونی بر آنها وجود ندارد.
توتونچیان ( )9190در مقاله «ارزیابی پایه های نظری عملکترد بانکتداری بتدون ربتا در ایتران»
معتقد است در نظام پولی اسالم ،سیاست پولی معنا ندارد؛ افزون بر این وی بر این بتاور استت کته
بدلیل اینکه در بانکداری اسالمی واقعی بانک از یک طرف هم به صورت وکیل و هم به صورت
شریک سپرده گذار ،و از طرف دیگر به صورت شریک سرمایهگذار در میآید ،دلیلی برای حف
سپردههای قانونی وجود ندارد.
موسویان ( )9180در کتاب «بانکداری اسالمی» به بررسی فقهی ذخیره قتانونی متیپتردازد .در
فصل هفتم که اختصاص به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دارد ،اشاره شتده استت کته در
قرض التسنه و سپرده دیداری نگهداری ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی قانونی و از منظر فقهی
مشروع میباشد و در رابطه با سپردههای سرمایهگذاری که بر مبنای عقد وکالت است ،با توجه بته
قاعده قراردادها دارای اشکال فقهی نیست .همچنین تغییر نر ذخیره قانونی توسط بانک مرکتزی
برای رعایت مصالح عمومی قانونی است و مجوز شرعی دارد.
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فرزین وش و فراهانی فرد ( )9189در مقاله «ذخیره قانونی بر سپردههای بانکی» با بررسی فقهی
اقتصادی موضوع بت در رابطه با عموم سپردهها به جواز فقهی این امر قائل هستند .در سپردههای
قرض التسنه و دیداری از آنجا که مبتنی بر عقتد قترض متیباشتد در صتورت بکتارگیری ذختایر
قانونی توسط بانک مرکزی سود به مالک نهایی که بانک مرکزی است اختصتاص متییابتد و در
مورد سپردههای سرمایه گذاری بسته به عقد شرکت و یا وکالت نتیجه متفاوت خواهد بود.
میرمعزی ( )9185در مقالته ختود بتا عنتوان «الگتوی ذختایر ستپردههتای بتانکی در بانکتداری
اسالمی» با مروری بر انواع ذختایر و نقتش آن هتا در بانکتداری مبتنتی بتر بهتره ،نظتر اقتصتاددانان
اسالمی دربارة ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسالمی نقد و بررسی میکند و الگوی ذخایر
خود را با تأکید بر عدم تمرکز ثروت و بلوکه شدن واقعی وجوه ذخیره ارائه میدهد.
تقوی و لطفی ( )9189در مقالهای با عنوان «بررسی اثرات سیاست پتولی بتر حجتم ستپردههتا،
تسهیالت اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور» با بررسی سال های  9195تتا  9182اقتصتاد ایتران
ضمن مطالعه مکانیسم های مختلف اثر سیاست پولی به کارایی بسیار ناچیز تغییر نر سپرده قتانونی
در سیاست گذاری پولی میرسد و پیشنهاد میکند بانک مرکزی در راستای کنترل تتورم از ابتزار
های دیگر در اختیار استفاده کند.
بنابراین این مقالته غیتر از مطالعتات فتوق در زمینته جتواز فقهتی و بررستی اقتصتادی ،بتدنبال
جمع بندی بهینه بین نظرات ارائه شده پیرامون الگوهای ذخیره قانونی در نظام بانکداری استالمی و
طرح الگویی جدید بر مبنای اهداف متعالی اسالمی منبع

از اصول موضتوعه متدنظر کته قابلیتت

اجرایی داشته باشند ،می باشد .این الگوی جدید با دوری از افرا و تفریط ،نگاه صفر درصتدی و
صد درصدی و همچنین حف تعادل ،هم سبب تأمین امنیت سپرده ها خواهد شد و هم بتا اهتداف
بانکداری اسالمی منطبق می باشد و در عین حال به عنوان ابزار سیاست پولی بانک مرکتزی نقتش
ایفا خواهد کرد.
نسبت ذخیره قانوني ،ابزار سیاست پولي
بر اساس قانون بانکی هر کشوری ،بانکها موظفاند درصدی از سپردههتای دیتداری و غیتر
دیداری را به عنوان سپرده های قانونی نتزد بانتک مرکتزی بته ودیعته گذارنتد .در ابتتدا ،هتدف از
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برقراری چنین مکانیزمی حمایت از سپردههای عامه مردم نزد بانکها بود ،تا بانتکهتا کته هتدف
آنها حداکثر کردن سود متیباشتد ،کتل ستپرده هتای متردم را بته خطتر نیندازنتد .امتا بته تتدریج
بانک های مرکزی بویگه در کشورهای در حال توسعه با تغییر در نسبت سپردههتای قتانونی ،حجتم
منابع آزاد بانکها را تغییر داده اند و موجبات تتدید یا توسعه اعتبارات بتانکی را فتراهم آوردنتد.
در واقع این ابزار از هدف اولیه خود که امنیت بخشی به سپردههای مردمی نزد بانکها بوده استت
به سمت یک اهرم مهم در اجرای سیاست پولی ،به منظور کنترل حجتم تستهیالت اعتبتاری تلقتی
گردیده است( .برانسون :9191 ،ص 555و 596؛ کشاورزیان)9181 ،
نر ذخیره قانونی تنها متغیری در ضرایب فزاینده پول میباشد کته بته طتور کامتل در کنتترل
بانک مرکزی قرار دارد و اثر استفاده از تغییرات این نر  ،بشر ایتن کته بانتکهتا دارای ذختایر
مازاد نباشند ،بالفاصله در همه بانکهای کشور ظاهر میشود.
بانک مرکزی برای استفاده از این ابزار پولی ،می تواند بتر حستب متوارد و اقت تای وضتعیت
پولی و اقتصادی کشور ،نر ذخایر قانونی را تغییتر داده و از ایتن طریتق بتر میتزان ذختایر قتانونی
بانک های تجاری نزد خود و بر قدرت وام دهی آن ها تاثیر بگذارد .اما معموال بانک مرکزی برای
تعیین نر ذخایر قانونی تنها بر حسب نوع سپردهها (دیداری و غیر دیداری) و منشا آن (خارجی و
داخلی) تفاوت قائل می شود .تفاوت نر ذخایر قانونی همانطور که در جدول ذیل نشان داده شده
است بر حسب نوع سپرده ها معموال بدین نتو است که برای سپردههای جاری نر بتاالتر و بترای
سپردههای مدتدار و پس انداز به تناسب معینی در رابطته بتا متدت ستپردههتا نتر کمتتری تعلتق
میگیرد.
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نسبت سپرده قانوني بانکها و موسسات اعتباری (بانکهای تجاری)
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%99

سرمایهگذاری  1ساله
%99
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%99

%99

%99

%99

سرمایهگذاری  9ساله
%99

%26

%26

%99

%99

%99

%26

سرمایهگذاری کوتاه مدت %26
%99

%26

%26

%99

%99

%99
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سپرده دیداری
%99

9189

9182

9181

9185

9189

%96

%96

%96

%99

%99

%99

%99

منبع :بانک مرکزی (ج.ا.ا)

جايگاه نرخ ذخیرة قانوني در قانون بانکداری بدون ربای ايران
حال با نگاهی به قانون بانکداری ایران به دنبال جایگاه این ابزار متیگتردیم .در فصتل چهتارم
قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامۀ اجرایی آن که به تبیین جایگاه بانک مرکزی و سیاستت
پولی میپردازد ،از تغییر نر ذخیرة قانونی به عنوان ابزاری برای سیاست پولی نام برده نشده است،
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لکن ماده  1آیین نامه ،زمینه را برای آن فراهم میکند ،در این ماده آمده است:
« در جهت حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حف ارزش پول ،بانک مرکتزی متیتوانتد
عالوه بر به کار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی ،در حتدی کته مغتایر مفتاد
قا نون عملیات بانکی بدون ربا نباشد با تصویب شورای پول و اعتبتار بتا استتفاده از ابتزار ذیتل ،در
امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند( ».هدایتی و همکاران)9195 ،
مفاد این ماده نشان می دهد ابزارهای مطرح در قانون پولی و بانکی به شتر عتدم مغتایرت بتا
قانون عملیات بانکی بدون ربا ،همچنان میتوانند مورد استفادة بانک مرکزی باشتند و یکتی از آن
ابزارها تغییر نر ذخیرة قانونی است و به همین دلیل است که بعد از اجرای قانون عملیتات بتانکی
بدون ربا ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران همانند سابق اقدام به استفاده از تغییر نتر ذخیترة
قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی میکند (موسویان.)9180 ،
ماهیت ف هي ذخیره قانوني و تغییر نرخ آن
همانطور که در بند پیش اشاره شد مقید کردن بانک هتا بته ستپردن ذخیتره قتانونی نتزد بانتک
مرکزی و استفاده از تغییرات نر مذکور دارای مغایرت قانونی با مهمترین قانون بانکی کشتورمان
نمی باشد؛ از این رو در گام بعد بایستی به ماهیت فقهی آن پرداخت.
حال سؤال این است که اوّالً  ،ماهیت فقهی سپرده قانونی در بانکداری بدون ربا چیست؟ ثانیتاً،
آیا بانک مرکزی میتواند بانک های تجاری را موظف به داشتن چنین ستپردهای کنتد؟ ثالثتاً ،آیتا
بانک مرکزی میتواند هر زمان که بخواهد نر سپرده قانونی را تغییر دهد؟
از آنجا که در قانون عملیات بانکی بدون ربا تصتریح یتا اشتارهای بته ماهیتت حقتوقی ستپرده
قانونی و رابطه بانک های تجاری با بانک مرکزی نشده است ،با توجه به ماهیت سپردههتای متردم
نزد بانکهای تجاری به بررسی حکم ذخیره قانونی آن توسط بانک مرکزی میپردازیم.
الف -سپرده قرضالحسنه پسانداز
در این نوع سپردهها فرد در قبال سپردهگذاری بدنبال کسب منفعت اقتصادی نمیباشد .در این
مورد چه بر اساس نظر مشهور از جمله ح رت امام خمینی (ره) و شهید صدر مبنی بر قرض بودن
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سپردههای پسانداز (فرزینوش و فراهانی فرد )9189 ،و چه برخی نظترات پیرامتون وکیتل بتودن
بانک از سوی سپرده گذار بته بکتارگیری وجتوه در قترض دادن بته نیازمنتدان (میرمعتزی)9185 ،
بایستی به این نکته اذعان داشت که همانطور که از اسم این نوع سپرده پیداستت و بترآورد ذهنتی
مردم ،نیت فرد در ایجاد سپرده قرضالتسنه پسانداز کسب منفعت معنوی میباشد.
از سوی دیگر به صورت ارتکازی بین مردم معروف است که هر وکیلی بایستی وظیفه خود را
در چارچوب شرع و قانون ایفا کند و یکی از قوانین بانکی ،سپرده قانونی است که هر بانکی ملزم
به رعایت آن میباشد؛ بنابراین طبق قواعد قراردادها و حاکمیت بانک مرکتزی ،نهتادن بخشتی از
سپرده نزد بانک مرکزی خالی از اشکال میباشد .در رابطته بتا پرداختت ستود نیتز تنهتا در حتالتی
می تواند صورت پذیرد که قرارداد فیمابین بانک تجاری و بانک مرکزی بر اساس قرارداد وکالت
عام یا یک قرارداد انتفاعی اسالمی تعریف شده باشد.
ب -سپرده ديداری
سپرده های جاری یا دیداری بنا بر نظر مشهور ماهیت قرض دارند و بنابراین بانک مالک سپرده
میشود و می تواند بخشی از آن را در قالب قرض بدون بهره و یا عقود مشارکت در ستود و زیتان
نگهداری کند .بانک مرکزی نیز میتواند براساس قواعد قراردادها ،بانکهای سپردهپذیر دولتی یا
غیردولتی را موظّف کند در برابر اعطای امتیاز فعالیت و حمایتت از آنهتا ،بخشتی از ستپردههتای
خود را در قالب قرض بدون بهره یا مشارکت نزد آن نگه دارند .در صورتی که بانکها این وجوه
را به صورت قرض بدون بهره در اختیار بانک مرکزی قرار دهند ،بانک مرکزی میتوانتد هرگونته
بخواهد در این وجوه تصرّف کند و عواید بهکارگیری این وجوه نیز متعلّق به خود او است و اگتر
در قالب مشارکت در سود و زیان بدهند ،بانک مرکزی طبق قرارداد مشارکت باید ایتن وجتوه را
سرمایهگذاری کرده ،بخشی از سود آنرا به بانکهتای ستپردهپتذیر بدهتد .طبیعتی استت در ایتن
صورت ،سودی که به بانکها داده میشود به خود بانکها متعلّق است و به ستپردهگتذاران تعلّتق
ندارد (میرمعزی 9185 ،و فرزینوش و فراهانی فرد.) 9189 ،
در اینجا نباید فراموش کرد در صورتی که بانک مرکتزی ستپردههتای قتانونی بانتکهتا را در
قالب مشا رکت بکار ببندد ،حالتی پیش نیاید که با اهداف اصلی سپرده قانونی تناقض بوجود آیتد.
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در واقع در این شرایط تمایل بانک مرکزی برای باال بردن نر ذخیره قانونی به منظور کسب سود
بیشتر و همچنین خارج شدن این ابزار به عنوان ابزار سیاست پولی بایستی در نظر گرفته شود.
ج -سپردههای سرمايهگذاری
در حسابهای سرمایه گذاری طبق قانون ،رابطۀ بانک و صاحب سپرده ،رابطۀ «وکالت» است.
بانکها پس از کسر سپردة قانونی و نقدینگی ،مطابق تبصترة متادة  1قتانون بانکتداری بتدون ربتا،
باقیماندة وجوه این حسابها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت ،م اربه ،اجتاره بته
شر تملیک ،معامالت اقساطی ،مزارعه ،مساقات ،سرمایهگذاری مستقیم ،معامالت سلف و جعاله
به کار میگیرند (موسویان.)9180 ،
به بیانی دیگر در اینجا نگهداری درصدی از سپردهها نتزد بانتک مرکتزی متیتوانتد در قالتب
قرض بدون بهره یا مشارکت در سود و زیان و با رضایت ستپردهگتذاران صتورت پتذیرد؛ بتدیهی
است که در صورت قرض بدون بهره سودی عاید دو طترف نخواهتد شتد ولتی در صتورت عقتد
انواع قراردادهای انتفاعی بین بانک و بانک مرکزی ،هر دو به نسبت ستهم ختود عایتدی خواهنتد
داشت و سپردهگذاران نیز به تناسب سپرده خود سود خواهند برد.
به نظر میرسد در سپرده سرمایهگذاری مدتدار از آنجا که بانک وکیتل ستپردهگتذار در بته
کار انداختن پسانداز موکل در پربازده ترین سرمایهگذاریها و کسب بیشینه سود میباشتد ،بایتد
نوعی تعادل بین اهداف خرد سپرده گذاران و اهداف کالن بانک مرکزی از ذخیره قتانونی ایجتاد
شود تا هم منافع سپرده گذاران به خوبی تأمین گردد و هم اینکه بانک مرکزی در راستای اهتداف
سیاست گذاری خود به درستی عمل نماید.
سیاست گذاری پولي بوسیله نرخ دخیره قانوني
با توجه به بررسی سه نوع عمده سپرده مردم نزد بانکهتا و مشتخن نمتودن وضتعیت ذخیتره
قانونی آن میتوان به سوال دوم و سوم بند قبل پرداخت.
از آنجا که بانک مرکزی به عنوان مسئول تنظیم بخش پولی و بانکی دولت اسالمی ،مسئولیت
دارد متناسب با مصالح و منافع عمومی به وضع مقرّرات و تغییر آنها اقدام کند ،بنابراین مجاز است
برای رعایت امنیت سپردهها ،بانتکهتای تجتاری را موظتف بته نگهتداری ستپردة قتانونی کنتد و
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همچنین می تواند در مواقع نیاز متناسب با مصالح کشور نر ستپردة قتانونی را کتاهش یتا افتزایش
دهد( .موسویان)9180 ،
نر مناسب ذخیره قانونی در نظام بانکداری اسالمی
تا اینجا به بت

و بررسی پیرامون مسائل قانونی و فقهی ذخیره قانونی در بانکداری بتدون ربتا

پرداختیم و در ادامه بایستی این سوال پاسخ داده شود که در صورت نیاز به اخذ ذخیتره قتانونی از
سپرده های بانکی ،بایستی چه روشی اتخاذ شود که در راستای اهداف بانکداری اسالمی باشد.

الف -پیشینه
نظام بانکداری متعارف
در نظام بانکی اقتصاد غرب ،سه نوع سپرده جاری و سپرده پسانداز و سپرده متدتدار وجتود
دارد .امروزه حسابهای جاری افزون بر حسابهای دیداری بانکهای تجاری ،شامل حسابهای
پسانداز ( )Nowو سوپر ،Nowحسابهای با سیستم انتقتال خودکتار ( )ATSحستابهتای بترات
سهام اتتادیه اعتباری ( ،)CUSDسپردههای دیداری در بانتکهتای پتسانتداز تعتاونی متیشتود.
سپردههای مدتدار نیز شامل شبهپول (سپردههای کوتاهمدتی که قابل انتقال بهوسیلۀ پشتنویستی
نیستند) و سپردههای بلندمدت می شود .هر یک از این دو نیز انواع گوناگون دارند .ماهیت حقوقی
همه این سپردهها قرض است؛ بدین سبب ،مؤسسه سپردهپذیر ،مالک ستپردههتا بتهشتمار متیرود.
(راجر لروی و پلسانیلی :9195 ،ص05و )09
در این نظام ،مؤسسات سپردهپذیر دو نوع ذخایر نگه میدارند که عبارتنداز:
 .9ذخایر قانونی ( :)RRطبق قانون ،مؤسسات سپردهپذیر موظفند بخشی از سپردههای متردم را
به بانک مرکزی تتویل دهند .ذخایر قانونی در بانکداری سنتی برای سپردههای جاری و همچنین
سپردههای مدتدار نگهداری میشود؛ بنابراین ،بخشتی از  ،RRبته ستپردههتای جتاری ،و بخشتی
دیگر به سپردههای مدتدار مربو است.
 .2ذخایر مازاد ( :)REمؤسسات سپردهپذیر ترجیح میدهند ذخایری بیش از ذخایر قانونی نگه
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دارند تا در صورت لزوم از آن استفاده کنند .تصمیمگیتری یتک بانتک دربتارة میتزان نگهتداری
ذخایر مازاد ،مانند تصمیمگیری فرد برای تقاضای احتیاطی پول است .بانکها ذخایر را بتهمنظتور
پاسخگویی تقاضا برای پول نقد یا پرداخت به بانکهای دیگتر نگته متیدارنتد( .برانستون:9191 ،
ص 555و )596
بنابراین از آنجا که ماهیت سپرده قانونى بانکها و مؤسسات سپردهپتذیر نتزد بانتک مرکتزى
همانند ماهیت سپرده مردم نزد آنها و بصورت قرض میباشد ،با سپردهگذارى ،سپردهها به مالکیت
بانک مرکزى در مى آید و بانک مرکتزى حتق هتر نتوع تصترفى در آنهتا را دارد؛ بتدیهی استت
مادامی که بانک مرکزی در برابر سپردهها سودی نمیپردازد ،میتواند مصداق قترض بتدون بهتره
باشد و مشکل شرعی هم نخواهد داشت .اما اگر به ایتن ستپردههتا ستود پرداختته شتود ،متیتتوان
بانکها را به دوگونه تقسیم نمود ،بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی.
با توجه به اینکه بانک ها و موسستات خصوصتی ماهیتت مستتقل از بانتک مرکتزی دارنتد ،بتا
سپردن آنچه در بانک خصوصی سرمایه گذاری می شود به بانتک مرکتزی ،بانتک مرکتزی آن را
مالک شده و پرداخت هر نوع زیاده و بهره ،مصداق ربا و از نظر اسالم حرام متسوب میگردد.
حکم بانکهاى دولتى ،تا حدودی میتواند با بانتک هتای خصوصتی متفتاوت باشتد .زیترا بتا
سپردهگذاری مردم ،وجوه سپرده گذارى شده به مالکیت بانک دولتى و در واقع دولت در مىآیتد
و با نهادن ذخیره قانونی نزد بانک مرکتزى ،در صتورتی کته بتا توجته بته قتانون آن کشتور بانتک
مرکزی بخشی از دولت بشمار رود ،گویا صرفاً انتقال دارایى از متلى به متل دیگر و از فعالیتى به
فعالیت دیگر صورت گرفته است؛ روشن است که دراین صورت پرداخت زیاده از مصادیق قرض
ربوى نخواهد بود بلکه صرفاً جابجایی دارایى در زیرمجموعههای دولت میباشد.

بانکداری اسالمي
الف -نظريههای تفريطي
در میان اقتصاددانان مسلمان درباره استفاده از ایتن ابتزار ،اختتالف نظتر بستیاری وجتود دارد.
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برخی از اقتصاددانان ،اعتقادی به استفاده از این ابزار در بانکتداری استالمی ندارنتد( .توتونچیتان،
 )9190معتقد است« :سپرده قانونی در نظام بانکداری سنتی برای کنترل حجم پول و جلتوگیری از
افرا در ایجاد آن توسط بانک ها است ،در حالی که اگر بانتک استالمی واقعتی بته وجتود آیتد،
بانک از یک طرف هم به صورت وکیل و هم به صورت شریک سپردهگذار ،و از طرف دیگر به
صورت شریک سرمایهگذار در میآید .دلیلی برای حف سپرده هتای قتانونی وجتود نتدارد ،زیترا
سپردهها از طریق عقود اسالمی می توانند به سرمایه تبدیل شتوند و افتزایش سترمایه نته تنهتا عامتل
منفی نمیباشد ،بلکه سازنده و مفید است».
(ترکمانی )9588 ،بیان میدارد« :سپرده هایی که ممکن استت بترای نقتدینگی اقتصتاد مشتکل
ایجاد کنند ،سپردههای دیداریاند و این سپردهها به جهتت متتدودیتهتایی کته در استالم بترای
نگهداری آن ها وضع شده (ماننتد تشتریع زکتات و حرمتت کنتز) رقتم قابتل تتوجهی را در میتزان
سپردهها نداشتهاند و بخش اعظم آنها به صورت سپرده سترمایهگتذاری جلتوه خواهتد کترد؛ امتا
سپردههای سرمایه گذاری نیز به منظور به کارگیری در فعالیت اقتصادی و بهترهمنتد شتدن از ستود
آنها ایجاد شدهاند و اغلب پس از اتمام دوره مالی میتوانند سپردههای خود را از بانک دریافتت
کنند؛ بنابراین نیازی به اندوخته قانونی نیست».
شتایان ذکتر استت کتته متستن ختان و متمتد شتتوقی دنیتا نیتز ذخیتره قتتانونی بتر ستپردههتتای
سرمایهگذاری را نفی میکنند (میرآخور و متسنخان.)9196 ،
ب -نظريههای افراطي
از جمله کسانی که به نگه داری  966درصد اندوخته برای سپردههتای دیتداری اعتقتاد دارنتد
میتوان میرآخور و متسن خان ( ،)9196منذر قتف ( )9589و الجرحی( )9581را نام برد.
متسن خان میگوید« :بانکها برای سپردهها از طریق دو باجه فعالیت میکنند یک باجه فقط
به وجوه سپرده های معامالتی پوشش داده ،بابت آنها بهرهای نمی پتردازد .ایتن ستپردههتا هماننتد
سپردههای دیداریاند با این تفاوت که این سپرده هتا دارای صددرصتد اندوختته قتانونی هستتند و
امکان هیچ گونه استفاده از آنها به منظور ایجاد چند برابر وجود نتدارد .دلیلتی کته بترای در نظتر
گرفتن صددرصد ذخیره قانونی برای این سپرده ها وجود دارد ،این است که این سپردهها بته طتور

 | 11فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسالمی  /موسویان و نظری

کامل ایمن باشند .به این ترتیب ،هم خواسته کسانی را که از قبول خطر میپرهیزند ،تامین میکنند
و هم جلو خطرهایی را که ممکن است بر اثر دخالت در مکانیزم پرداخت ها به واسطه هجوم برای
برداشت سپرده ها بروز کند ،می گیرند .باجه دیگر به حساب سود و زیان یا دارایی ستهمی مربتو
است که در آن ،سپردهگذار مانند سهامدار بانک تلقتی متیشتود .دولتت دلیلتی نتدارد بترای ایتن
سپردههای سرمایهگذاری به لتاظ این که منابع سترمایهگتذاری تلقتی متیشتوند ،تکلیتف ذخیتره
قانونی وضع کند؛ اگر چه بانکها احتماالً و به مالحظه دوراندیشی ،مبلغتی را بته صتورت ذخیتره
حداقل نگاه میدارند».
(میرآخور )9196 ،در نتیجهگیری از الگوهتای مطترح در بانکتداری استالمی بتا طرفتداری از
نظریه نگه داری  966درصد ذخیره قانونی برای سپردههای دیداری معتقد است:
 .2چنین عملی باع

افزایش کارایی نظام میشود؛ زیرا:

ا .در حالی که هرگونه تغییری از پول پرقدرت به سپردهها و به عکس در یک نظام بانکتداری
که ذخیره قانونی درصدی از کتل ستپردههتا استت ،باعت

بتی ثبتاتی متیگتردد؛ ولتی چنتان چته

صددرصد ذخیره نگه داری شود ،تنها ترکیب پتول عتوض متیشتود و عرضته کتل پتول تغییتری
نمییابد.
ب .در یک نظام بانکداری کته ذخیتره قتانونی کمتتر از صددرصتد استت ،حفت یتا افتزایش
سپرده های واقعی ،در نتیجه تغییر در عرضه پول ناشی از خلق ستپرده یتا جتایگزینی ستپرده و پتول
نقد ،پرهزینهتر است.
ج .نگه داری صددرصد ذخیره ،امکان می دهد که منافع حاصل از خلتق پتول بته همته جامعته
برگردد.
 .1این سپرده ها امانت در نزد بانک بوده و بنابراین باید به طور کامل نگهداری شود.
ج -نظريات میانه
برخی دیگر از اقتصاددانان مسلمان بته روشهتای میانته معتقدنتد .گروهتی از آنتان نگهتداری
ذخایر قانونی در بانکداری اسالمی را همچون بانکداری ربوی الزم متیداننتد؛ چترا کته معتقدنتد
همان عللی که نگهداری ذخایر قانونی در بانکداری ربوی را توجیه متیکنتد (امنیتت ستپردههتا و
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کنترل حجم پول) ،در بانکداری اسالمی نیز وجود دارد و تفاوتهای موجود بین دو نظتام ،ستبب
نفی ذخایر قانونی نمی شود .این گروه بین بانکداری ستنتی و استالمی هتیچ فرقتی در نتر ذخیتره
قانونی قائل نمیشوند.
ولی گروهی دیگر معتقدند که نر ذخیرههای قانونی در مقایسه با سپردههای سترمایهگتذاری
در بانکداری اسالمی بایتد از ایتن نتر در بانکتد اری ستنتی کمتتر باشتد؛ زیترا بتین ایتن دو نتوع
بانکداری دو اختالف عمده وجود دارد :یکی آنکه حجم و وزن سپردههای جاری در مقایسته بتا
کل سپرده ها در بانکداری اسالمی کمتر از بانکداری سنتی است و مسأله در غیرسپردههای جتاری
برعکس استت و دوم ایتنکته تتأمین متالی استالمی دارای مشخصتاتی از قبیتل ماهیتت کتاالیی و
عینی داشتن ،توازن بین جریانات نقدی و کاالیی از جهت حجتم و زمتان و جهتت ،تأثیرپتذیری از
نتایج فعلی سرمایه گذاری از نظر سود و ضرر است و این مشخصات در تتأمین متالی ستنتی وجتود
ندارد یا بهنتو ضعیفتری وجود دارد .این دو فترق ستبب کتاهش درجته نیتاز بته نقتدینگی ایتن
سپردهها در بانکتداری استالمی متی شتود؛ از ایتن رو الزم استت نتر ذخیتره قتانونی کمتتر باشتد
(میرمعزی.)9185 ،
الگوی جامع ذخیره قانوني
برای تدوین الگوی جامع ذخیره قانونی در یک نظام بانکداری مبتنی بر اصول اسالمی بایستی
ابتدا اهداف مدنظر معین گردد و همچنین چارچوب حاکم بر قوانین آن تبیتین گتردد .لتذا اصتول
مورد نظر که برگرفته از مجموع اعتقادات متققان اقتصاد اسالمی میباشد اینگونه احصا میشود:
الف .تحريم ربا؛ عدم خلق پول بدون پشتوانه که نشأت گرفته از حکم تتریم رباست .خلق
ارزش بایستی پیوند با بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد .اساسا در نظام بانکداری اسالمی همه عقود
و احکام حقوقی که همان مسیر اجراست بر پیوند عمیق و واقعی بتا بختش حقیقتی اقتصتاد تأکیتد
دارد .بدیهی است در شرایط عدم تعادل بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد و در حد رشتد واقعتی
اقتصاد ،دولت یا بانک مرکزی به عنوان نماینده نهاد حاکمیت ،بتا در نظتر گترفتن مصتالح جامعته
میتواند خلق پول نماید.
ب .نفي تکاثر؛ در اینجا مقصود از تکاثر مالک شدن مال فراوان بهمراه حرص و آز برخاسته
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از آن و همچنین مسابقه در فزون اموال میباشد( .حکیمی ،جلد  1ص )9199 ،108
در بانکداری امروز که غالب بانکها خصوصی هستند ،اخذ امتیاز تأسیس بانتک یتک رانتت
بزرگ و برای استفاده کردن از قدرت اقتصادی آن از طریق مکانیسم خلق ارزش پتول متیباشتد.
بنابراین همانطور که در اسالم تکاثر با منظور فوق نفی شده است بایستی ابزاری تعبیه شتود تتا بته
نهاد بانک نه به صورت وسیلهای برای کسب سود تکاثری و بی انتها ،بلکه برای واسطه شتدن بتین
سپرده گذار و نیازمند سرمایه و ارائه دهنده سایر خدمات بانکی مورد نیتاز نگریستته شتود( .یتونس
المصری9529،ق :ص)955
ج .جلوگیری از کنز؛ در اینجا منظور از کنز ذخیره کردن وجه نقد و عدم سرمایهگتذاری
در امور تولیدی و تجاری و همچنین راکد گذاشتن آن می باشد .کنزکردن به مثابتۀ نشتت درآمتد
ملی متسوب می شود ،چرا که پول را از گردش خارج میکند و از میزان درآمد ملتی متیکاهتد.
حرمت کنز بنا به م رات آن برای جامعه است و واضح است که اگر به دالیلی این خارج کتردن
پول از چرخه اقتصاد به بهبود شرایط منجر شود (که در صالحیت دولتت استت) ایتن حکتم نافتذ
نخواهد بود( .حسینی)9185 ،
د .خیرخواهي؛ بانک یک موسسه عام المنفعه نیست و بتدنبال ستود بیشتینه استت؛ ولتی در
تعیین چارچوب فعالیت آن نبایستی به گونه فرصت فعالیت های خیرخواهانه مردم را متدود کترد
و نیت آنها را از ا هداف اولیه منترف ساخت .به عنتوان مثتال تکلیتف استتفاده  966درصتدی از
وجوه سپرده قرضالتسنه پسانداز در زمینه رفع نیاز افراد مست عف در این راستا ارزیابی میشود.
ه .ابزار مکومت اسالمي؛ بتدیهی استت کته نهتاد بانتک بته مثابته یتک نهتاد از زیرنظتام
اقتصادی حکومت اسالمیبایستی به گونه تعبیه شود تا امکان سیاستگذاری مطلوب توستط حتاکم
اسالمی مهیا باشد و دست او از ابزار های اینچنینی خالی نباشد.
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نتیجه گیری و ارائه الگو
با توجه به پنج نکته پیشگفته الگوی مدنظر اینگونه ارائه میگردد:
 -2سپردههای ديداری
نظر توتونچیان و ترکمانی مبنی بر عدم لزوم ذخیره قانونی در سپردههتای دیتداری از واقعیتت
امر دور می نماید .از طرفی سپرده دیداری بدلیل ماهیت آن و کوتاه مدت بودن در سرمایهگتذاری
استفاده نمی شود که بلوکه کردن آن به متدودیت سرمایهگتذاری منجتر شتود و از طترف دیگتر
نمی توان بدلیل کم بودن حجم آن از ذخیره قانونی آن صرف نظر کرد؛ کمتا اینکته در طتول سته
دهه ی اخیر نسبت سپرده های دیداری به حجم نقدینگی همواره رقم باالیی بوده است.
به نظر می رسد تعیین نر ذخیره قانونی حتداکثری بته الگتوی بانکتداری استالمی نزدیتکتتر
باشد؛ چرا که با توجه به مورد "ب" بند پیشین که همان اصل نفتی تکتاثر استت ،از تبتدیل شتدن
بانک به یک موسسه سودآور که عمده ابزار آن خلق پول است جلوگیری میکنتد .بتدیهی استت
کسب سود بیشینه یکی از اهداف مهم بانک و هر فعالیت دیگتر اقتصتادی متیباشتد ولتی بایستتی
چارچوبی برای نیل به آن تعیین گردد که م ر اقتصاد نباشد .به عبارت دیگر بهتر است بانک برای
کسب سود بیشتر به سمت باال بردن کارایی خود ،تخصین بهینه وجوه و همچنتین ارائته ختدمات
نوین به نسبت قدرت تکاثری خود بیشتر تمرکز کند.
این نکته را نیز بایستی اضافه کرد که اگر در تعیین نتر ذخیتره قتانونی هتدف تتأمین امنیتت
سپرده ها باشد ،بدلیل ما هیت کوتاه مدت سپرده دیداری ،این نوع ستپرده در اولویتت اول خواهتد
بود .ضمناً برای جلوگیری از کنز پول و راکتد مانتدن حجتم عظیمتی از نقتدینگی کشتور توصتیه
می شود این وجوه در صندوقی ذخیره گردد تا توسط دولت صرف مواردی از قبیتل زیرنظتامهتای
امنیتی ،بهداشتی و آموزشی شود که بخش خصوصی انگیزهای برای سرمایهگتذاری نتدارد .ستهام
این صندوق ت مین امنیت سپرده ها خواهد بود تا در صورت بروز مشکل انتقال مالکیتت صتورت
پذیرد.
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 -1سپرده قرض الحسنه
در رابطه با نر ذخیره قانونی سپردههتای قترضالتستنه پتسانتداز کته افتراد ماهیتتاً بته ستبب
انگیزههای معنوی اقدام به اینگونه سپردهگذاری میکنند بهتر است نتر حتداقلی لتتاظ گتردد؛
چرا که در این صورت می توان تا با توجه به مورد "د" بند پیشین بستر تأمین نیاز های اولیه افراد و
بنگاه های نیازمند توسط مردم نیکوکار هرچه بیشتر فراهم آید و از ستوی دیگتر امنیتت ستپردههتا
تأمین گردد.
ضمناً الزم است با توجه به بند "ه" و ذکر این نکته کته تتأمین نیتاز هتای اولیته و کتف ستطح
معیشت بر عهده حکومت اسالمی میباشد ،دولت نیز ضامن امنیت اینگونه سپردهها میگردد.
 -9سپرده سرمايهگذاری
نظر متسن خان مبنی بر تعیین نر حداقلی ذخیره قانونی برای اینگونه سپردهها سبب میشتود
سود حاصل از فعالیت بانک در سرمایه گذاری مورد نظر افزایش یافتته و در نتیجته قتدرت تجهیتز
بانک به میزان قابل توجهی بهبود یابد .عالوه بر این حجم سرمایهگذاری بیشتر میشتود کته بترای
سپردهگذار و بانک نکته مثبتی تلقی میشود.
از سوی دیگر قدرت تأثیر گذاری بانک مرکزی از بابت کم اثر شدن این ابزار سیاستت پتولی
کاهش می یابتد .بنتابراین بتا در نظتر گترفتن ایتن دو قیتد ،نرختی حتد وستط دو نگتاه حتداقلی و
حداکثری برای سپردههای سرمایهگذاری پیشنهاد میگردد.
 -1نرخ ذخیره قانوني؛ ابزار سیاستگذاری پولي
همانطور که پیشتر اشاره شد با اجرای الگتوی متدنظر ،عمتالً استتفاده از تغییترات مکترر نتر
ذخیره قانونی متدود میشود و فقط نر ذخیره قانونی سپردههای دیداری و سرمایهگتذاری را بته
میزان کمی می توان تغییر داد .با توجه به اینکه ایتن ابتزار در حتال حاضتر تنهتا ابتزار غیتر مستتقیم
سیاست پولی مورد استفاده بانک مرکزی میباشد ،به نظر میرسد از متتدودتر شتدن آن استتقبال
نشود؛ لذا توصیه می شود آنچنان که سایر اقتصادهای پیش رو دنبتال کترده انتد ،مقامتات پتولی و
بانکی با توسعه ابزار های مبتنی بر بازار پول و سرمایه از قبیل عملیات بازار باز عمالً به سوی ثبتات
نسبی و تغییرات اندک نر ذخیره قانونی گام بردارند.
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