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  چكيده

كنـد، بـه    هـا تحميـل مـي    بازپرداخت تسهيالت آثار منفي مالي و اقتصادي بسياري را بر بانكتاخير تاديه در 
 ها را در آستانه ورشكستگي قراردهد، ازجمله ايـن آثـار نـامطلوب اقتصـادي     اي كه حتي ممكن است آن گونه

 و بانـك  هـاي سـرمايه توان به مواردي چون كاهش نقدينگي، عدم امكـان اسـتفاده مناسـب اقتصـادي از     مي
محترم نگهبان راهكاري تحت  دنبال حل اين مشكل شوراي به. خسارت ناشي از كاهش ارزش پول اشاره كرد

را تصويب نمود تا از اين طريـق مشـتريان نظـام بـانكي بـيش از پـيش ملـزم بـه         "جريمه تاخير تاديه"عنوان
اي  فقهيـان بـا چنـين شـيوه     در عين حال اكثريـت مراجـع عظـام و   . بازپرداخت به موقع تعهدات خود باشند

ربـا    دنبال معرفي راهكاري جايگزين براي جريمه تـاخيردر عمليـات بـانكي بـدون     اين مقاله به. موافقتي ندارند
مقالـه  . اي وارد نشـود  كه مورد تاييد و توافق همه مراجع عظام و فقيهان بوده و در مشروعيت آن خدشه است

توانـد سـبب    حسابي چگونه و با چه سـازوكاري مـي   درصدد پاسخگويي به اين سئوال است كه تخفيف خوش
 از روش تحليلـي پرداخت به موقع تعهدات از سوي گيرندگان تسهيالت در  نظام بانكي شود؟ در اين تحقيـق  

كنـيم و   دلفي استفاده مـي  شود و در مباحث تجربي از روشتوصيفي در تبيين و بررسي مباحث استفاده مي
حسابي جايگزين مناسبي براي جريمه تـاخير مطالبـات بـانكي بـوده و بـا       فرضيه اين است كه تخفيف خوش

حسابي با  دهد راهكار تخفيف خوش نتايج حاصل از تحقيق نشان مي. ديدگاه مراجع و فقيهان نيز سازگار است
سازد و عاري از ايراد فقهـي بـوده و از نظـر     بانك محقق ميكه اهداف جريمه تاخير تاديه را براي توجه به اين

 .تري از جريمه تاخير خواهد داشت كارشناسان نيز بهتر است به مراتب كاركرد مطلوب

  

  بانكي نظام سود، نرخ ربا، تاخيرتاديه، خسارت تاخير، جريمه حسابي، خوش تخفيف :كليديواژگان

 JEL :E43,G21, Z12بندي طبقه
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  مقدمه

امروزه يكي از مشكالت اساسي نظام بانكداري ايران، تاخير در بازپرداخت تعهدات توسـط مشـتريان   
. كننـد  بانك است كه تسهيالتي را دريافت كرده اما در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمي

بلـغ  اين مساله، خود ناشي از دو دليل اسـت، يكـي عـدم تـوان بازپرداخـت و ديگـري اسـتفاده از م       
ها در اغلب موارد متضرر شـده و   همين موضوع باعث شده است بانك. تسهيالت بيشتر از زمان مقرر

چرا كه عدم برگشت منابع بـه بانـك طبـق برنامـه زمـاني،      . دهي مواجه شوند يا با كاهش قدرت وام
از  دنبال رفع اين مشكل بسياري از متفكـران  به. دهد سرعت گردش پول در دست بانك را كاهش مي

اند و آن را در قانون عمليـات   ياد كرده "جريمه تاخير تاديه"يا "كردجريمه دير"تحت عنوان راهكاري
بدين وسيله مشتريان خود را ملزم به بازپرداخـت بـه موقـع    اند تا رباي ايران قرار داده  ونبانكداري بد

ه تصويب آن رسيده، اما در اگرچه اين راهكار مورد تاييد شوراي نگهبان بوده و ب. تعهدات خود كنند
اكثريت فقيهان و مراجع عظام جريمه تـاخير را مصـداق   . اين زمينه توافقي بين فقهيان وجود ندارد

  در مقابـل  برخـي ديگـر از فقيهـان و مراجـع      . داننـد  بارز ربا دانسته و اعطاء و اخذ آن را جايز نمـي 
به جهت ممانعت از تاخير تاديه وجوه  مشروعيت آن صحه گذاشته و در صورتي كه در متن قراردادبر

هاي مراجـع و   گاهاختالف نظرات و تفاوت ديد  اين. دانند در زمان مقرر، شرط جريمه شود بالمانع مي
كند به منظور جلوگيري از تـاخير در پرداخـت ديـون بـانكي و همچنـين جبـران       فقيهان ايجاب مي

اي انديشيده شود كه ضمن تحقق  ريان، چارهخسارت وارده به بانك از جانب تاخير تاديه توسط مشت
اهداف مورد نظر، يعني ملزم كردن مشتريان و نيز پوشش خسارت احتمالي، شبهه ربـوي نداشـته و   

بـدين  . جانبه فقيهان ارجمند و مراجع عظام را نيـز بـه همـراه داشـته باشـد      براين اساس توافق همه
اكنون . است"حسابي خوشتخفيف "عنوانزين تحتدنبال ارائه راهكاري جايگ رو بهمقاله پيشمنظور 

حسابي چگونه و با چه سازوكاري جايگزين جريمـه تـاخير    سوال اساسي اين است كه تخفيف خوش
حسابي جايگزين مناسبي براي جريمـه تـاخير در    شود؟ فرضيه مقاله اين است كه تخفيف خوش مي

  .نظام بانكي بدون رباي ايران است
به بررسي جريمه تاخير پرداخته و دليل كنارگـذاري آن را بـه طـور مختصـر     در اين مقاله، ابتدا 

پردازيم، پس از شناخت مفهـوم   حسابي مي بيان خواهيم كرد، سپس به تشريح مفهوم تخفيف خوش
حسابي و انواع آن، با درنظرگرفتن مبناي فقهي جواز تخفيف، امكان اجراي اين ابزار را  تخفيف خوش

و هم از منظر متخصصان بانكي بررسي خـواهيم كـرد و در نهايـت مطلوبيـت     هم از منظر اقتصادي 
نامه در قالب سئواالتي از دو گروه از نخبگـان شـامل اسـاتيد    روش پيشنهادي را با استفاده از پرسش

توضـيحات پيرامـون   (.ابي خـواهيم كـرد  مرتبط دانشگاهي و كاربران ارشد بانكي به روش دلفي ارزيـ 
چگونـه بانـك در ريسـك و زيـان     . شنهادي هنوز متكي بر نظـام ربـوي اسـت   اصالحيه سازوكار پي"
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در اين خصوص بايد به اين نكته اشاره كنم كـه ايـن پـژوهش در    : "كند؟  مشتري خود مشاركت مي
كه كـل نظـام   اين. حوزه يك ابزار در ذيل قراردادها يعني جريمه تاخير انجام شده كه شبهه ربا دارد

ز بحث اين پژوهش است كه اصال ركت در زيان نباشد، بحثي كامال متفاوت ابانكي ربوي باشد و مشا
چه به دنبـال حـل مشـكل ربـوي بـودن نظـام بـانكي        چنان. جايي در چارچوب اين مقاله نداردهيچ

بايسـت پيرامـون    هستيم يا مشكل بر سر عدم مشاركت در زيان و صرفا مشاركت در سود است، مـي 
ي كـه  تـوان از پژوهشـ   بنابراين نمـي . اي بانكي پژوهشي مجزا صورت گيرده ادها و فعاليت كليه قرارد

شبهه ربوي بخصوصي انجام شده، توقـع رفـع كـل مشـكل ربـوي      صرفا در يك مورد بخصوص و يك
اين پژوهش تنها براي . ل كردهاي ديگر دنبا بايست در پژوهش را مي  بودن نظام بانكي را داشت و آن

طور مبسوط حل ايـن شـبهه از منظـر دينـي بحـث و        انجام شده و بهشبهه رباي جريمه تاخير حل
  .گفتگو شد

  

  پيشينه تحقيق .1

  مطالعات داخلي .1.1

، به روش تحليلي توصيفي "بررسي فقهي حقوقي جريمه تاخير"اي با عنوان  در مقاله) 1381(رضايي
اين باور ندانسته و برنظر فقهي قابل دفاع ضمن بيان اشكاالت به ابزار جريمه تاخير، اين راهكار را از 

البته . هاي تنبيهي و تشويقي، حل كرد هاي ديگري نظير شيوه است بايد مشكل را با استفاده از شيوه
شايان ذكر است در اين مقاله به اين موضوع اشاره شده است كه پيش از انقـالب جريمـه تـاخير بـه     

ريان نـرخ بهـره را بـه صـورت     شده اما پس از انقالب براي تشـويق مشـت   درصد دريافت مي12ميزان 
وي در . كننـدگان قرارگرفتـه بـود    دادند كه مورد سودجويي سواستفاده درصد كاهش مي4كارمزد تا 

كنـد كـه بانـك سـهم خـود را بـه صـورت اقسـاط در          پايان راهكار تبديل ديون به سهام را ارائه مي
  .قراردادي با مدت زمان ديگر به مشتري بفروشد

دار در برابـر   تخفيـف مبلـغ بـدهي در ديـون مـدت     "مقاله خود با عنـوان  در) 1385(نيا معصومي
توصيفي ضمن اشاره به روايات و اقوال موافق و  -، با استفاده از روش تحليلي"كاهش مدت سررسيد

مخالف، و تشريح در ضعف دليل مخالفان، به بررسي فقهي تخفيف مبلغ بدهي در برابر كاهش مـدت  
هـاي  تواند در فعاليت رسد كه از نظر فقهي اين ابزار شبهه ربا ندارد و مييپرداخته و به اين نتيجه م

  .بانكي مورد استفاده قرارگيرد
بررسي راهكارهاي حل مشكل تاخير تاديه در بانكـداري  "اي با عنوان در مقاله) 1385(يان موسو

دي و اجتمـاعي  توصيفي ضمن بررسي علل تاخير و مطالعه آثـار اقتصـا   -، به روش تحليلي"بدون ربا
 پردازد و اشـاره دارد كـه برخـي از ايـن     آن، براساس چند معيار به ارزيابي راهكارهاي پيشنهادي مي
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حل عاري  راهكارها اشكاالت شرعي داشته و برخي نيز ناكارآمد هستند و در پايان بيان دارد هنوز راه
  .از اشكاالت شرعي و كارآمد وجود ندارد

نقد و بررسـي قـانون عمليـات بـانكي بـدون ربـا و       "ديگر با عنوان  اي در مقاله) 1386(موسويان
هاي نظام بانكي ايران و ديگر كشورهاي اسالمي، ضمن  با استفاده از تجربه "پيشنهاد قانون جايگزين

هـاي گونـاگون، بـراي اصـالح و      هاي نظام بانكي ايران و بررسـي جنبـه   اشاره به مشكالت و نارسايي
وي در اين مقاله ضـمن تعريـف و تعيـين اهـداف و     . دهد ني را پيشنهاد ميتكميل آن قانون جايگزي

قـانون   24و  23وظايف نظام بانكي جمهوري اسالمي ايران، در بخش تخصيص منابع پولي در مـاده  
كننـدگان تسـهيالت كـه زودتـر از سررسـيد بـدهي خـود را         دارد بـه اسـتفاده   پيشنهادي، بيان مـي 

و مدت، بدهي آنان تخفيف داده شود و آن دسـته از مشـترياني كـه بـه     پردازند، متناسب با مبلغ  مي
. حسابي داده شـود  كنند، جايزه خوش صورت منظم در سررسيدهاي مقرر به تعهدهاي خود عمل مي

قـانون پيشـنهادي بـدان     25اما همچنان جريمه تاخير در قانون پيشنهادي وي وجود دارد و در بند 
  .اشاره شده است

دريافت خسارت تاخير تاديه در قراردادهاي بانكي بـا تكيـه   "اي با عنوان در مقاله) 1390(انصاري
اخير و راهكارهاي گونـاگون و  توصيفي ضمن بررسي عوامل ت -، به روش تحليلي"بر وضعيت بدهكار

ربا، دريافت خسارت را در قالب وجه التزام در انجام تعهد را بهترين و كـاراترين شـيوه دانسـته    شبهه
ه ربا نيز ندارد و خسارت وارده به بانك را تدارك كرده و انگيزه الزم را به منظـور جلـوگيري   كه شبه

  .از تاخير بدهكاران پديد مي آورد

 مطالعات خارجي.1.2

، بـه روش تحليلـي   "هـا حل آن هاي اسالمي و راه مشكالت بانك"اي با عنوان  در مقاله) 1384(القري
هـا   بانكـداري بـدون ربـا را تـاخير در بازپرداخـت بـدهي      روي نظـام   توصيفي يكي از مشكالت پيش

كيفـري،  هاي  اي از اقدام كه مجموعهنخست آن. كند شمارد و براي حل آن دو پيشنهاد ارائه مي برمي
دومـاً  . جريمه ديركرد كه براي بانك سود ندارد، بـه اجـرا گـذارده شـود    نظير صندوق ويژه مبتني بر

  .و مدت تاخير خود را به بانك وام دهد بدهكار درصورت تاخير، معادل بدهي
اعمال جبران خسارت و مجازات بر پرداخـت بـدهي در   "اي با عنوان  در مقاله) 1394(محمد هتّا

توصيفي و با استناد به اصـول فقـه وشـريعت و قـرآن بـر روي       -، به روش تحليلي"معامالت اسالمي
مي تمركـز كـرده و بـه ايـن نتيجـه      مجازات و جبران خسارت تاخير تاديه در موسسات مـالي اسـال  

رسد كه موسسات مالي اسالمي مجاز هستند جريمه يا جبران خسارت بـراي پرداخـت در مـدت     مي
 .و تاخير تاديه وضع كنند و يا با اختيار خود از مبلغ تخفيف دهند تعيين شده
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ئـه و بررسـي   گفته راهكارهايي نظير جريمه تاخير براي مجازات بـدهكار متخلـف ارا  شدر مقاالت پي
در . مواجه بوده اسـت  رباي جاهلي از منظر برخي فقيهانا با مشكالت متعددي از جمله شبههشد، ام

حسابي تاكنون مطالب گوناگوني گفته شده و در مواردي خاص در نظـام بـانكي    خوشزمينه تخفيف
ه با ديگر مقـاالت و  چه وجه تمايز اين مقالاما آن. كارگرفته شده است دار به تخفيف در مطالبات مدت

اي تحـت ايـن عنـوان بـه بررسـي تخفيـف        تحقيقات است، آن اسـت كـه تـا بـه حـال هـيچ مقالـه       
چه در البالي مقاالت ديگر يافت شد به صورت جامع و كاربردي مطـرح  حسابي نپرداخته و آن خوش

را مطـرح  حسـابي   چه گفته شد، جايزه خوشهمچنين موسويان نيز در مقاله خود، چنان. نبوده است
وي در . شـود متفـاوت اسـت    حسابي كه در اين مقاله بدان پرداخته مـي  اند اما با تخفيف خوش كرده

حسابي را به پرداخت زودتر از موعد مقرر اطالق كرده و همچنان در راهكار ايشـان   مقاله خود خوش
به آيات قران و فقه و هتا نيز در مقاله خود تخفيف بدهي را با استناد . جريمه تاخير تاديه وجود دارد

تواننـد بـا    رسد كه موسسات مي كند و به اين نتيجه مي توصيفي بررسي مي -اصول به روش تحليلي
حسابي  شان تخفيف دهند، اما اين مقاله ضمن تعريف تخفيف خوش اختيار خود به مشتريان از بدهي

يك طرح جامع بـراي نظـام   توصيفي مساله و روش دلفي درصدد تبيين  -و انواع آن، با بيان تحليلي
حـذف جريمـه تـاخير از عمليـات     نه مطالبات معوق است كه عالوه بربانكي بدون رباي ايران در زمي

توانـد هـم از تعويـق مطالبـات بـانكي       ربـا را نداشـته و مـي   ربا، اختالف نظرات درشـبهه  ي بدونبانك
  .وشش دهدجلوگيري كند و هم در صورت تاخير تاديه، خسارت وارده به بانك را پ

 

  جريمه تاخير و مشكالت آن .2

جريمه تاخير ابزاري است كه از ابتداي تاسيس بانكداري بدون رباي ايران مورد اسـتفاده قرارگرفتـه   
ها با استناد به مصوبه شوراي نگهبان، از اين ابـزار بـراي جلـوگيري از تعويـق      اكنون بانك است و هم

شرعي دريافت جريمه ديركرد از مشـتريان، دو ديـدگاه   درباره حكم . كنند مطالبات خود استفاده مي
برخي از فقيهان قائل به مشروعيت آن برمبناي دو اصل شرط كيفري مالي و تعزير مالي : وجود دارد

، و تعزيـر مـالي   "المومنـون عنـد الشُـروطهِم   "رط كيفري مالي براساس قاعـده فقهـي  هستند، كه ش
با مالحظه اين دو مبنا، جريمـه  . دين صحيح و شرعي است براساس توانايي مشتري متخلف در اداي

  ).204: 1390آهنگران و مالكريمي،(يابد اتي ميديركرد ماهيتي تنبيهي و مجاز
بـانكي  طرفداران عدم مشروعيت بر اين باور هستند كـه دريافـت جريمـه ديركـرد در عقـدهاي      

مبناي نخسـت بـه جهـت    . ستمبناي تعزير مالي متخلف و شرط كيفري مالي مخدوش ابراساس دو
طرفداران عدم مشروعيت باور دارند . قرارگرفتن در زمره امور قضايي براي نظام بانكي كاربردي ندارد

شـود؛ زيـرا    كه شرط دريافت جريمه از مشتريان بدحساب به جهت ربوي بودن آن، باطل شمرده مي
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شـود و اگـر در    انتفاع شمرده مـي دريافت زياده بر مبلغ اصلي دين اگر در قرارداد قرض باشد، شرط 
اشـتراط جريمـه ديركـرد بـه صـورت شـرط فعـل،        . عقدهاي ديگر باشد، مصداق رباي جاهلي است

توان به استناد چنين شرطي مشتري را مجبور به پرداخت جريمه كرد، بلكـه   آور نيست و نمي ضمان
صورت امتناع وي از عمل مشروطً عليه، واجب است و در عنوان تكليف شرعي، عمل به آن بر فقط به

تواند وي را از باب امر به معروف به امتثال امر الهي، يعني وفاي  به تعهد شرطيه، مشروطً له فقط مي
 ددهـ  به شرط ملـزم كنـد و در صـورت عـدم اثرگـذاري آن، امـر را بـه محـاكم قضـايي ارجـاع مـي           

  ).205: 1390آهنگران و مالكريمي، (
  

  علل تاخير پرداخت بدهي .3

  و ناتوانياعسار  .3.1

كند و در سررسـيد، بـه هردليـل     مشتري براي رفع نيازهاي مالي خود از بانك تسهيالت دريافت مي
 .توانايي بازپرداخت بدهي خود را ندارد

 تغيير شرايط اقتصادي .3.2

هـاي انجـام    ريـزي توجه به تجارب كاري خود و برنامـه تاجران، صنعتگران و فعاالن عرصه اقتصادي با
) ركـود مثال(غيير شرايط بـازار و اقتصـاد   كنند اما به دليل ت دريافت تسهيالت بانكي ميشده اقدام به 

به . شوند قادر به فروش محصوالت خود نيستند و در پرداخت ديون خود به بانك با مشكل مواجه مي
ي آالتي را به صورت نسيه خريـدار  كار و ماشين عنوان مثال، صنعتگري طبق برنامه، مواد اوليه، لوازم

كند تا از محل فروش محصول، بدهي را بپردازد، اما برخالف انتظار، به جهت ركـود اقتصـادي يـا     مي
كند، و ميبيند اگر بخواهد بدهي خـود   مشكالت مديريتي امكان فروش و پرداخت بدهي را پيدا نمي

بـه ضـرر   را در سررسيد بپردازد، به ناچار بايد اجناس يا محصول خود را زير قيمـت بفروشـد و ايـن    
كـار خـود را    و  تواننـد كسـب   اين دسته از افراد با استمهال و يا دريافت استقراض جديد مـي . اوست

 .رونق بخشيده و تعهدات خود را پرداخت كنند

 تخلف و نقض تعهد .3.3

كند كه با تـاخير در پرداخـت بـدهي، سـرمايه نقـدي       گاهي تاجر يا يك بنگاه اقتصادي مشاهده مي
 تواند با استفاده از آن معامالت سودآور داشته باشد، گيرد كه مي يارش قرار مياي در اخت بدون هزينه

 ماه اجناسي را به صورت نسـيه خريـده بـود تـا بعـد از فـروش،       براي مثال تاجري كه براي مدت سه

تواند با تاخير در پرداخت بدهي، پول حاصل از فـروش را بـراي    بيند مي بهاي آن را بپردازد، حال مي
ــر ــود سـ ــتر  خـ ــود بيشـ ــب سـ ــاال و كسـ ــروش كـ ــد و فـ ــه خريـ ــد و بـ ــردازد مايه قراردهـ  .بپـ

 ).107و  106: 1385موسويان، (
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  :شوند با اين تفاسير مطالبات معوق بانكي در دو گروه از بدهكاران تقسيم مي
  )به داليل اعسار و ورشكستگي(.رداخت ندارندبدهكاراني كه توان بازپ: گروه اول •
  .كنند توان بازپرداخت دارند اما بدهي خود را به موقع پرداخت نميبدهكاراني كه : گروه دوم •

 با كارشناسي دقيق فنـي، اقتصـادي،   بايست بانك اوالً به منظور مقابله با گروه اول بدهكاران، مي
مالي و همچنين ارزيابي مالي شخص متقاضي، كه درهرصورت توانايي مـالي پرداخـت تعهـداتش را    

تسهيالت دريافتي را در محـل   كننده تسهيالت، كه آيا عملكرد دريافتق برو نظارت دقي داشته باشد،
داليل ناتواني به حـد قابـل    نظر بكارگرفته است يا خير، احتمال تعويق و يا نكول مطالبات را بهمورد

هـاي الزم را جهـت اطمينـان از     كاهش دهد و در درجه دوم از مشـتريان وثـايق و ضـمانت    توجهي
 . يافت نمايد، تا احتمال تعويق و يا نكول مطالبات به حد صفر برسدبازگشت تسهيالت در

درمورد گروه دوم بدهكاران كه شرايط و توانايي بازپرداخت تعهدات خود را دارند اما از پرداخـت  
هـا  ورزند، شرع مقدس اسالم به صراحت اين افراد را مجرم و ظالم شمرده و آن تعهداتشان امتناع مي

ه نيز از پيامبر نقل شـده اسـت،   هاي حديث شيع اين مضمون در كتاب. داند ت ميرا مستوجب مجازا
پرداخت، جرم و قابـل تعقيـب جزايـي    اش را سرموعد بپردازد و عدم دهيبدهكار توانا واجب است ببر

تواند  تواند مالي و يا بدني باشد و قاضي مي اين مجازات مي. تواند او را مجازات كند است و قاضي مي
عتبارســنجي و ا). 38: 1381رضــايي، (مجــازات مــالي و پرداخــت توســط متخلــف را دهــد دســتور

مالي متقاضي دريافت تسهيالت اين مسـئله را بـراي بانـك روشـن      ، اقتصادي، كارشناسي دقيق فني
 سازد كه متقاضـي دريافـت تسـهيالت در چـه سـطح مـالي و اقتصـادي قـرار دارد و در صـورت           مي

كـه اگـر بـدهكار    يعني آن. گيرد ها قرار مي بندي يك از دسته تعهداتش، در كدامموقع  پرداخت بهعدم
بانكي مطالبات خود را پرداخت نكرد، براي بانك محرز اسـت كـه آن شـخص تـوان پرداخـت دارد و      

  .شده است... كند يا دچار ورشكستي و اعسار و پرداخت نمي
گفتـه اسـت و   كند همـين مسـاله پـيش    شكل ايجاد ميچه در نظام بانكي بدون رباي ايران مآن

اما اين مساله ازنظر برخي فقيهان ربـا محسـوب   . باشد جريمه تاخير ابزاري براي حل اين مشكل مي
تاكنون راهكارهاي متعددي براي حل اين مشكل مطرح شـده  . اي براي آن انديشيد شده و بايد چاره

ن عقـد كـه شـوراي پـول اعتبـار در      است، از جمله اشتراط جريمه تاخير تاديه به صورت شرط ضم
اي تصويب كرد كه به موجب آن گيرنده تسهيالت بـانكي   چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه خود ماده

اين راهكار گرچـه  . شود در صورت تاخير تاديه، جريمه بپردازد به عنوان شرط ضمن عقد، متعهد مي
كنـد، امـا از جهـت فقهـي      اد آن عمل ميمورد تاييد شوراي نگهبان بوده و نظام بانكي ايران به استن

  )115: 1385موسويان، (.اند هاي متفاوت داده به آن پاسخ محل بحث است و فقها
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  حسابي تخفيف خوش .4

كردگياسـت و بسـته بـه تركيـب كلمـات معـاني        سبك، كردنكم، تخفيف در لغت به معناي كاستن
پرداختـي   خـوش ، معـاملگي  خـوش حسـابي نيـز در لغـت بـه معنـاي       خـوش . متفاوتي خواهد داشت

معنـا و مفهـوم كاسـتن از بـدهي فـرد      "حسـابي  تخفيف خـوش "با اين تفاسير). لغتنامه دهخدا(تاس
  :توان به دو دسته تقسيم كرد حسابي در نظام بانكي را مي خوش. دهد پرداخت را مي خوش

 .كنند ميآن دسته از مشترياني كه در موعد مقرر تعهدات خود را به بانك پرداخت  .1

 .كنند آن دسته از مشترياني كه زودتر از موعد مقرر تعهدات خود را پرداخت مي .2

كننـد، در نظـام بـانكي     درمورد دسته دوم كه مشتريان بدهي خود را زودتر از موعد پرداخت مي
به عنوان مثال بانك مسكن در بخش تسهيالت خود اين ابزار . ايران تخفيفي درنظر گرفته شده است

مشترياني كه قبل از سررسيد اقدام به پرداخت اقساط تسهيالت خـود  كار گرفته و اعالم داشته  را به
در ادامه اضافه كـرده  . شوند حسابي مي خوش همشمول پرداخت جايز1381از ابتداي سال، نمايند مي

 نمايند در صـورت عـدم   قسط و بيشتر را زودتر از سررسيدهاي مقرر واريز مي 7بدهكاراني كه است 
حسابي، مشمول تخفيف سود در قالب تقليل مبلغ اقساط يا كـاهش   تمايل به استفاده از جايزه خوش

اكنون در مرحلـه اجـرا    گفته كه هم ابزار پيش ).maskan.ir-bank، 1393(تعداد اقساط خواهند شد
كننـد و شـامل همـه     رسيده متوجه كساني است كه زودتر از موعد مقرر بدهي خود را پرداخت مـي 

  .شود تسهيالت و همه بدهكاران بانكي نمي
   

  1حسابي جواز فقهي تخفيف خوش .5

هاي متعددي دربـاره ايـن    موضوع كاستن از مبلغ بدهي يكي از مصاديق مبحث تنزيل است و روايت
توان از آن در سـامانه بـانكي اسـتفاده     اگر اين امر از نظر شرع جايز باشد، مي. مساله، وارد شده است

انـد، اعـالم    اسـاس عقـود شـرعي تسـهيالت پرداختـه     ها به كساني كه بر صورت كه بانك كرد، به اين
هـاي   ها بهبود يابد و اقساط خود را زودتر بپردازند، تخفيـف  كنند در صورتي كه وضعيت مالي آن مي

: نقـل كـرده كـه از حضـرت پرسـيده شـد      ) ع(محمدبن مسلم از امـام بـاقر  . گيرند معيني درنظر مي
ات را  فالن مقدار از بـدهي : گويد آيد و مي داري برعهده دارد، طلبكار نزد وي مي شخصي دين مدت«

قسمتي را نقد بپرداز تا مـدت بقيـه را   : گويد گونه مي نقدي بپرداز تا از بقيه آن صرف نظر كنم يا اين
. بينيم ميتا وقتي كه به اصل سرمايه چيزي نيفزايد، اشكالي در اين كار ن: امام باقر فرمود. اضافه كنم

 »واقـع شـويد   تـان، نـه سـتم كنيـد و نـه مـورد سـتم        براي شـما اسـت سـرمايه   : فرمايد خداوند مي

                                                                                                               
دار در برابر  تخفيف مبلغ بدهي در ديون مدت«عنواننيا  تحت علي معصومي مقاله غالم مطالب اين قسمت از -1

  .اخذ شده است 1385، 24؛ فصلنامه اقتصاد اسالمي، ش»مدت سررسيدكاهش 
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هركسـي بـدهي   : ابوالصـالح حلبـي در كتـاب الكـافي فرمـوده     ). 168ص :13تـا، ج  حرّ عـاملي، بـي  (
را بـه   قسمتي از بدهي را فوراً بپرداز تا بـاقي : داري به كسي داشته باشد و طلبكار به وي بگويد مدت

تو ببخشم و او اين كار را انجام دهد، صحيح است و مقداري كه اسقاط شـده، بـراي بـدهكار حـالل     
  ).438ص: ق1420زاده خراساني، واعظ(تواند بعد آن را مطالبه كند نمي است و طلبكار

در زمينه كاستن از مبلغ بدهي روايات زيادي مطرح شده و روايت مشهوري از پيامبر اسـت كـه   
برخي از فقيهان حكم به عدم جواز ايـن مسـاله   ). 28ص: تا بيهقي، بي(» ضعوا و تعجلوا«: فرمايند مي

بعد از مالحظه ادله مخالفان و موافقان مشخص شـد  . اند اند و برخي ديگر جواز آن را تاييد كرده داده
دليل مهمي هم كـه   .اند و عمده دليل آنان قياس است كه مخالفان دليل معتبري بر منع اقامه نكرده

اگـر تضـعيف ايـن گـروه را     . عباس بود كه گروهي آن را تضـعيف كردنـد   اند روايت ابن موافقان آورده
هاي مخالف قرار خواهد گرفت و با آنان تعارض خواهـد كـرد كـه     بپذيريم اين روايت در رديف روايت

ي آن، كنيم كه بـه مقتضـا  در اين صورت بايد به قواعد عامه رجوع . نتيجه، اسقاط هر دو دسته است
 )143: 1385نيا،  معصومي(.اين معامله صحيح خواهد بود

هـاي   رواج ربا باعث كاهش فعاليت. شايان ذكر است كه حكم مورد نظر با ربا تفاوت ماهوي دارد
شود، اما تخفيف مبلغ بدهي در برابر كاهش مدت، ماهيتش به طور  مفيد در بخش واقعي اقتصاد مي

يابند، بـا اسـتفاده از ايـن حكـم      بدهكاراني كه پيش از سررسيد، تمكن مالي مي. ستكامل متفاوت ا
طلبكاراني هم كه زودتر از موعـد طلـب خـود را    . پردازند و اين به نفع آنان است مقداري كمتري مي

هاي مرتبط بـا آن، ماننـد مشـاركت در     كارگيري آن در بخش واقعي يا فعاليت كنند، با به دريافت مي
 )1385،150نيا،  معصومي(.كنند وي، به رشد اقتصادي كمك ميمالي غيررب بازار

اهش مبلـغ بـدهي در برابـر    حسابي به منزله ك توان اذعان داشت ابزار تخفيف خوش بنابراين مي
ربـا    توان آن را در علميات بانكي بدون پرداخت به لحاظ شرعي صحيح خواهد بود و ميكاهش مدت

  .بكار گرفت
  

  حسابي ي تخفيف خوشبررسي اجرا .6

گيـرد و آثـار    ارمـي اي مـورد توجـه قر   در نظام بانكي، تاخير در بازپرداخت تسهيالت، به صورت ويـژه 
. ي از كنار اين موضـوع بگذرنـد  توانند به راحت ها نمي اي كه بانك گذارد، به گونه جا مينامطلوبي را بر

هـا، كـاهش    ري بانـك گـذا  زي و سياسـت ري اختالل در برنامه: هاي اجتماعي مانند نظر از هزينهصرف
توان گفت كه تاخير در بازپرداخت تسهيالت آثار منفي مالي و  ، به طور خالصه مي...اعتماد عمومي و

هـا را در آسـتانه   اي كه حتي ممكن اسـت آن  كند، به گونه ها تحميل مي اقتصادي بسياري را بر بانك
تـوان بـه مـواردي چـون كـاهش       قتصـادي مـي  ورشكستگي قرار دهد، از جمله اين آثـار نـامطلوب ا  
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هـاي قضـايي و    هاي بانك، تحميـل هزينـه   نقدينگي، عدم امكان استفاده مناسب اقتصادي از سرمايه
هاي جاري بانك، اشاره  هزينه رفتن ارت ناشي از كاهش ارزش پول، باالاجرايي وصول مطالبات، خس

  )169: 1390انصاري، (.كرد
هدف از وضع جريمه تاخير در نظام بانكي اين است كه مشتريان را ملزم كند تا در موعـد مقـرر   

امـا  . سـاز اسـت  هـا مشـكل   بانـك تعهداتشان را به بانك بپردازند؛ چرا كه تاخير تاديه مشتريان براي 
ده گفته در اين ابزار، بكارگيري آن را در رسيدن به اين هـدف مخـدوش كـر   پيش هاي تفاوت ديدگاه

آور در نظـام   توان جريمه تاخير را، كه به عنوان ابزار الزام ايده اصلي اين مقاله اين است كه مي. است
شود، حذف كرد و به اين هـدف خـاص و مهـم از راهـي ديگـر رسـيد و آن        بانكي از آن استفاده مي

كه هستند بـه   صورت كه از ابتدا قراردادهاي بانكي را با هر نرخي به اين. حسابي است تخفيف خوش
نـرخ  +   rنـرخ درحـال حاضـر   (مـالي از تـاخير تاديـه را پوشـش دهـد     انـدازه نرخـي كـه زيـان احت    

، افزايش داده و قراردادها با نرخي باالتر از نرخ كنوني تنظيم و منعقد )iدهنده خسارت تاخير پوشش
از تخفيـف  شوند و درضمن عقد اشتراط شود در صورت پرداخت به موقع اقساط و بدهي، مشـتريان  

تواند برابـر نـرخ اضـافه شـده در ابتـداي       ميزان اين تخفيف مي. حسابي برخوردار خواهند شد خوش
. باشد كه بانك براي جبران زيان درصورت تـاخير تاديـه مشـتريان درنظـر گرفتـه اسـت      ) i(قرارداد 

ر كـردن  بنابراين وقتي مشتريان خواهند ديد كه درصورت عدم پرداخت به موقع بدهي خود و تـاخي 
كوشند تا بدهي خود را در موعد مقرر پرداخت  بايست نرخ باالتري را متحمل شوند، از اين رو مي مي

كنند، و درصورتي كه مشتريان از تعهدات خود تخلف كرده و بدهي خود را به موقع پرداخت نكنند، 
تـوان در   ن ابزار را مـي در كل مزاياي اي .به بانك بپردازند) i  +r(بايد بدهي خود را مطابق نرخ جديد

  :چند مورد نام برد

 ايجاد انگيزه در مشتريان براي پرداخت به موقع بدهي .6.1

ترين شرط براي موفقيت يك ابزار در ملزم كـردن مشـتريان بـراي پرداخـت بدهيشـان، ايجـاد       مهم
انگيـزه  توان در مشتري ايجـاد كـرد،    براي رسيدن به هدف مورد نظر، دو نوع انگيزه مي. انگيزه است

و ) r + i(سود به مقدار معيني افـزايش يافتـه  وقتي در قرارداد بانكي، نرخ  تشويقي و انگيزه امتناعي
شوند،  مي) i(امل تخفيف سود به ميزان معين شدهقيد شود كه در صورت پرداخت به موقع بدهي ش

مند شـدن    د كه براي بهرهآين مي اين مساله باعث ايجاد انگيزه تشويقي شده و مشتريان درصدد آن بر
بينند كه اگر  در آن روي سكه، وقتي مشتريان مي. از تخفيف، تعهدات خود را به موقع پرداخت كنند

بدهي خود را در اسرع وقت به بانك پرداخت نكنند بايد متحمل نرخ سود باالتري شوند، تالش خود 
  ).انگيزه امتناعي(نرخ باالتر را نپردازندورزند و  كنند تا از تاخير در پرداخت بدهيشان ممانعت را مي
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 رفع شبهه رباي جاهلي جريمه تاخير .6.2

دهـد كـه در صـورت     ها مـي  ه بانكگنجانيدن شرط جريمه تاخير در قراردادهاي مالي، اين اجازه را ب
ها، مبلغي را افزون بر مبلغ اصلي دين، به عنوان جريمـه تـاخير    پرداخت به موقع اقساط و بدهيعدم
ها با دريافت اين مبلغ، به گيرندگان تسهيالت اجـازه   به عبارت ديگر بانك. شتريان دريافت كننداز م
دهند كه بازپرداخت اقساط خويش را به تعويق انداخته و در مقابل، بدهي خود را همراه با مبلغي  مي

صداق تمديـد مـدت   باره م ها در اين رويه بانك. تر در تاريخي ديرتر از موعد مقرر پرداخت كنند اضافه
پرداخت در برابر افزايش بدهي است و مطابق ديدگاه بسياري از فقيهان، يكي از اقسـام ربـا شـمرده    

 .اين نوع ربا به رباي جاهلي معروف بوده و دريافت آن حرام است. شود، بنابراين مشروعيت ندارد مي
  )194: 1390آهنگران و مالكريمي، (

، iحسابي به ميـزان  تخفيف خوش تسهيالت بانكي، و شرط ضمن عقددر  r + iبا وضع نرخ سود 
قراردادها را تنظـيم كـرده اسـت و     )R)R=r+iماهيت قراردادها به اين صورت است كه بانك با نرخ 

حال اگر مشتري تعهدات خود را در موعد مقـرر پرداخـت نكنـد،    . كنند را تعهد مي Rمشتريان نرخ 
حسـابي بـه عنـوان شـرط ضـمن عقـد در        چون تخفيف خوش. دازدرا به بانك بپر  Rبايست نرخ مي

جا اتفاق افتاده اين است كه مشـتري بـه شـرط    چه در اينقراردادهاي بانكي گنجانده شده است، آن
بنـابراين در اصـل قـرارداد    . حسـابي نشـده اسـت    ضمن عقد عمل نكرده و فقط شامل تخفيف خوش

بيشتر و نرخ باالتر نيست و شـبهه ربـاي جـاهلي نخواهـد     اي وارد نشده و اين به منزله مدت  خدشه
  .داشت

 پوشش خسارت وارده به بانك در صورت تاخير تاديه مشتريان .6.3

هـاي اقتصـادي، تحقـق سـود      كوشند، همچون همه بنگـاه  ها براي دست يافتن به آن مي چه بانكآن
در زمان تعيين شده و شود مگر مشتري ملتزم باشد بدهي خود را  است، ولي اين سودها محقق نمي

اگر مشتري در بازپرداخـت  . تبدون تاخير بازپرداخت كند، زيرا تامين مالي به زمان پيوند خورده اس
در . يابد، گرچه او بدهي خود را به طـور كامـل بپـردازد    كند، سود مورد انتظار بانك تحقق نميتاخير

اي كـه   مسـاله (شـود  ده شناخته ميي دقيق براي آينريز حالي كه عصر حاضر به عصر سرعت و برنامه
ها را داراي اهميت بسياري ساخته كه در گذشته ايـن ميـزان اهميـت را     بازپرداخت به هنگام بدهي

بينـي   ، بازرگانان به بستن قراردادهاي خريد در سررسيدهايي هماهنگ با زمـان پـيش  )نداشته است
حال اگر بازپرداخت معـامالت گـروه    .كنند دار خود اقدام مي هاي مدت شده با درآمد حاصل از فروش

انجامـد   چه بسا به مشكلي مـي يابد و  دوم با تاخير همراه شود، معامالت گروه نخست نيز اختالل مي
 .انجامـد  گذارد يا گاهي به ورشكستگي بنگـاه مـي   حسن جريان كار بنگاه و فعاليت آن تاثير ميكه بر

   )162: 1384القري بن عيد، (
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ديه بايد در نظام بانكداري اسالمي مورد پذيرش قرارگيرد، وگرنه آثار نامطلوب اصل خسارت تاخير تا
بـا توجـه   . انجامد ظام ميگذارد كه سرانجام به ناكارآمدي اين ن اقتصادي و اجتماعي فراواني برجا مي

در اطـالق كلمـه    1376ربـا مصـوب سـال    قانون عمليات بانكي بدون 15ماده الحاقي به  1به تبصره
هـا از بـين    ر آن، هر گونه ترديد قانوني درباره مطالبه خسارت تاخير تاديـه از سـوي بانـك   خسارت د

 .شود كه ايـن قـانون بـه گذشـته هـم سـرايت دارد       هاي آن چنين استنباط مي رفت، حتي از عبارت
 )170: 1390انصاري، (

راهكـار  .شـود  مي سارات مستقيم مادي روبروكه بيان شد بانك در اثر تاخير تاديه با انواع خچنان
اين معيـار بـه ويـژه در    . هاي وارد بر بانك را تدارك كند اي باشد كه خسارتپيشنهادي بايد به گونه

بينـي شـده،    تعيين نرخ خسارت تاخير تاديه بايد مورد توجه قرار گيرد تا خسارت تاخير تاديه پـيش 
   )173: 1390انصاري، (.هاي وارده به بانك را جبران كند بتواند زيان

كه گفته شد و مقاالت متعددي در ايـن زمينـه نگاشـته شـده اسـت، هـدف از وضـع         طورنهما
جريمه تاخير در نظام بانكي بدون رباي ايران، جلوگيري از تاخير تاديـه اسـت، چـرا كـه در صـورت      
تاخير مشتريان در پرداخت بدهي خود، بانك متضرر شده و مشتري بـه صـورت شـرط ضـمن عقـد      

 . اش، خسـارت وارده بـه بانـك را پرداخـت كنـد      ر صورت تخلف در پرداخت بـدهي شود د متعهد مي

تنظيم شوند، در صورت تـاخير   Rبر طبق طرح پيشنهادي اين مقاله، وقتي قراردادهاي بانكي با نرخ 
 )R)=r+iبه اين گونه كه نـرخ  . تاديه مشتريان بانكي، خسارت وارده به بانك پوشش داده خواهد شد

اگر مشتري تعهدات خود را در . را در دل خود دارد) i(دي، نرخ خسارت تاخير تاديه در طرح پيشنها
، از سـود  )i(حسـابي شـامل وي شـده و بـه ميـزان       موعد مقرر به بانك پرداخت كند، تخفيف خوش

اش تاخير داشته باشـد، در واقـع بـه بانـك خسـارت وارد       گيرد، اما اگر در پرداخت بدهي تخفيف مي
دهنده خسارت تاخير تاديه  نرخ پوشش) + r(را كه شامل نرخ قبلي قرارداد  Rست نرخ باي كرده و مي

)i (ترتيب طـرح پيشـنهادي، خسـارت وارده بـه بانـك را پوشـش       دينب .است، به بانك پرداخت كند
  .خواهد داد

  

  و راهكارها حسابي شناسي تخفيف خوش آسيب .7

مشكل نيست و بهتر است براي حـل مشـكالت    اي دارد، اما عاري از اين طرح اگرچه مزاياي برجسته
توان معايب طرح را در ايـن چنـد مـورد     به طور كل مي. اقتصادي و اجرايي آن تدابيري انديشه شود

  :برشمارد
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    باز گذاشتن دست مشتريان در مدت زمان بازپرداخت بدهي .7.1

ترين نقطه ضعف طرح پيشنهادي همين باشد كه زمان بازپرداخت بدهي را در شايد بتوان گفت مهم
اختيار مشتريان گذارده است كه يا در سررسيد پرداخت كنند و شامل تخفيف از نرخ سود شوند، يـا  

نـك  اين مسـئله بـراي با  . را بپردازند Rبعد از موعد مقرر هرزمان كه خواستند پرداخت كنند و نرخ 
شان را به بانك بپردازند  خواهند بدهي داند مشتريان در چه تاريخي مي ساز است، چرا كه نميمشكل

هاي جديدي  هاي خود دچار اختالل شود و هزينه ريزي شود بانك در برنامه و همين موضوع باعث مي
و  هاي ايران منطبق بـر مطالبـات از مشـتريان اسـت     را به بانك تحميل كند، زيرا روش فعاليت بانك

كشد تا به حساب بانك برگردد،  هنگامي كه نداند منابعي كه امروز تسهيالت داده چه مدت طول مي
ريزي كند، چون منابع تسهيالتي بانـك محـدود    هاي آتي خود برنامه تواند براي اعطاي تسهيالت نمي

دد تـا  زمـاني بـه بانـك برگـر      دهد طبق برنامـه  بايست تسهيالتي كه امروز به شخصي مي است و مي
  : به عنوان مثال. ها تقليل نيابد دهي بانك قدرت وام
ماه به شخص الـف اعطـا    36ريال به مدت 10.000.000.000امروز بانك تسهيالتي را به مبلغ "

كـه  توانـد برگزينـد، اول ايـن    كرده است، طبق طرح پيشنهادي اين مقاله، شخص الـف دو راه را مـي  
منـد شـود،    حسابي بهره بانك پرداخت كند و از تخفيف خوش ماه به 36بدهي خود را در موعد مقرر 

را  Rاندازد و نـرخ   كند و تاديه خود را به تاخير مي كه به هردليل در موعد مقرر پرداخت نميدوم اين
حال . عهده مشتري است كه چه موقع پرداخت كنداين موضوع بر. بانك بايد بپردازدطبق قرارداد به 

اش را پرداخـت كنـد كـه مشـكلي را متوجـه       ماهـه بـدهي   36و در سررسيد  اگر راه اول را برگزيند
خواهد تـاخير   ريزي بانك نخواهد كرد، اما اگر راه دوم را برگزيند معلوم نيست كه چه مدت مي برنامه

، وقتي بانك ندانـد كـه مشـتري چـه     ...ماهه؟ و يا بيشتر 60ماهه پرداخت خواهد كرد؟  48كند، آيا 
داند منـابعي كـه    خورد و بانك نمياش بهم مي ريزي اش را پرداخت كند برنامه يمدت قرار است بده

گردد تا بتوانـد آن را مجـددا بـه شـخص ديگـري       مي امروز از بانك خارج شده چه روزي به بانك باز
  ".تسهيالت دهد

ها در متن قرارداد خود، محـدوده زمـاني تعريـف     شود كه بانك براي حل اين مشكل پيشنهاد مي
صورت كه بانـك بـه هنگـام    وضع كنند، بدين "سقف زماني"يالتند و براي مدت بازپرداخت تسهكن

 nزمـان  و مـدت  Aانعقاد قرارداد با مشتري، در ضمن قرارداد قيد كند كه تسهيالت مذكور به مبلغ 
روز پس از سررسيد مهلت دارد تا بدهي خود را به بانك بپـردازد و در صـورت عـدم     m، حداكثر ماه

پرداخت در مهلت مذكور، بانك مراتب قانوني الزم را جهت وصول مطالبـات خـود پيگيـري كـرده و     
روز را سـقف زمـاني ناميـده و مـدت آن      mاين مدت . گذارد وثايق دريافتي از مشتري را به اجرا مي

تواند متغير باشد و دامنه تغييـرات آن بايـد بـا نـرخ و مـدت زمـان قـرارداد         رارداد ميبسته به نوع ق
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تر اشاره شد، مشترياني كه مطالبات خود را بـه موقـع    طور كه پيشهمان: توضيحات(متناسب باشد 
هايي توان بازپرداخت بـه دليـل اعسـار و ورشكسـتگي      دسته اول آن: اند كنند دو دسته پرداخت نمي

دسته دوم كساني كه توانايي بازپرداخت دارنـد امـا نسـبت بـه پرداخـت تعهداتشـان تخلـف         ندارند،
ي امر آن است كه هنگـام پرداخـت تسـهيالت،     كار اصلي و الزمه در خصوص دسته اول راه. كنند مي

هاي اعتبارسنجي كافي از شخص متقاضي انجام دهد و بـا آگـاهي از تـوان بازپرداخـت      بانك بررسي
طور چشـمگيري كـاهش    هاي معوق به داخت تسهيالت اقدام نمايد تا اين دسته از بدهينسبت به پر

ور مثال بـا اسـتقراض جديـد    ط  براي آن دسته از بدهكاران بانكي كه نقدينگي الزم ندارند و به. يابد
توانند كسب و كار خود را بهبود بخشند و بدهي خود را بپردازند، ايـن سـازوكار سـقف زمـاني و      مي

بايست بسته به شـرايط   ها مثمرثمر خواهد بود، ليكن مي هال تعهداتشان به اين روش  براي آناستم
اما درمورد دسته دوم كه متخلفان هستند، توقعي . و مبلغ تسهيالت و نرخ آن، اين زمان تعيين شود

ـ    اي براي آن رود كه اصال بتوان انگيزه نمي زار تخفيـف  ها ايجاد نمود، چه ابزار جريمه تـاخير و چـه اب
ها به دنبال مقاصد ديگري هستند و اين مسئله  افراد متخلف تفاوتي ندارد زيرا كه آنبرحسابي  خوش

توان از يك ابزار ساده توقع شـكوفايي و حـل    لذا نمي. گيرد در حيطه امور قضايي و دادرسي قرار مي
طـه اقتصـادي و   كل مطالبات معوق بانكي داشت چرا كـه ايـن مسـئله علـت و معلـول خـارج از حي      

  :به عنوان مثال). بانكداري دارد
 )R)r+i=27ماه و نرخ  24nريال به مدت 200.000.000خواهد تسهيالتي را به مبلغ  بانك مي"

درصد در قالب اجاره به شرط تمليك به متقاضي تسهيالت براي خريد خودرو اعطا كنـد، در ضـمن   
اش را در سررسيد  كند كه اگر مشتري اقساط خود را به موقع پرداخت كند و بدهي قرارداد شرط مي

درصـد را  ) r( 21حسابي شده و همان نرخ  ماه به بانك بپردازد، شامل تخفيف خوش 24تعيين شده 
روز به وي مهلت  =90mرا در موعد مقرر نپردازد، حداكثراش  بايست به بانك بپردازد و اگر بدهي مي

بپـردازد و در صـورت عـدم پرداخـت در سـقف       Rاش را به بانك با همان نرخ  شود تا بدهي داده مي
خـود را  زماني مهلت داده شده، بانك وثايق دريافتي از مشتري را به اجرا خواهد گذاشت و مطالبات 

  ".از طريق دعاوي دادگستري وصول خواهد كرد
حسـابي بـه    در تكميـل طـرح تخفيـف خـوش    "سقف زماني"به نامتوان ابزاري  با اين توصيف مي

ذكر  .ريزي بانك شد قراردادهاي بانكي افزود كه مشكل موجود را حل كرد و مانع از اختالل در برنامه
بايد طوري تنظيم شوند كه خسارت وارده به بانك از  mو مدت زمان  Rاين نكته الزم است كه نرخ 

اجرا گذاشتن وثـايق و   هاي دادگستري در وصول مطالبات از طريق به جانب تاخير تاديه و نيز هزينه
 .روند وصول مطالبات از طريق اجراي وثايق را پوشش دهدهمچنين مدت
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    ها افزايش نرخ سود تسهيالت و كاهش قدرت رقابت بانك .7.2

هاي اخيـر، سـودآوري    ازارهاي جهاني و افزايش رقابت در بازارهاي خدمات مالي طي دههگسترش ب
ها از انحصار بيشتري در بازار خدمات مالي برخـوردار بودنـد    اين صنعت را نسبت به گذشته كه بانك

گذاري بهينه براي تعيين قيمـت محصـوالت يـك     رو، اتخاذ يك روش قيمت ازاين. كاهش داده است
پذيري و سازگاري بانك با تغييرات را فراهم آورد از  اي كه موجبات افزايش توان رقابت گونه بانك، به

چه بانك قيمت تسهيالت و خـدمات خـود را كـه    بديهي است، چنان. اهميتي به سزا برخوردار است
د، ها تعيين نمايتوان به عنوان توليدات آن در نظر گرفت در سطحي كمتر از هزينه تمام شده آن مي

چه قيمت بسيار باالتري را در مقايسـه بـا هزينـه    ادامه حيات خود را با مخاطره مواجه كرده و چنان
  )ΙΙ: 1385باسكام، (.پذيري خود را از دست بدهد رقابت تمام شده منظور كند، ممكن است

ممكن است با اين واكـنش مواجـه    Rطبق طرح پيشنهادي اين مقاله، تنظيم قراردادها با نرخ بر
هاي ايران افزايش يافته و در يك فضـاي رقـابتي، مشـتريان متقاضـي      شود كه قيمت تسهيالت بانك

هـا در طـرح پيشـنهادي، فـرض      بانك  براي درك بهتر رقابت. هاي ديگر روند تسهيالت به سراغ بانك
حسـابي را اجـرا كـرده و     شطـرح تخفيـف خـو    xوجود دارند كه بانك  yو  xكنيد دو بانك داخلي 

هر دو بانـك تسـهيالت فـروش اقسـاطي را اعطـا      . كند ديگري همچنان از جريمه تاخير استفاده مي
كنـد مشـتريان در صـورت     درصد اعالم كرده و قيـد مـي   26نرخ تسهيالت خود را  xكنند، بانك  مي

خ تسـهيالت  نـر  yشـوند و بانـك    حسـابي مـي   درصد تخفيف خوش 6پرداخت به موقع بدهي شامل 
كند مشتريان در صـورت عـدم پرداخـت بـه      درصد اعالم كرده و قيد مي 21فروش اقساطي خود را 

 xدرست است كه در ظاهر تسهيالت بانك . درصد جريمه تاخير خواهند شد 6موقع بدهي، مشمول 
ـ  گران yاز بانك  ك تر است اما حقيقت اين است كه مشتري در صورت پرداخت به موقع بدهي در بان

x  درصد و در بانك  20نرخy  تـاخير   حسـابي و جريمـه   پردازد و تخفيف خوش درصد را مي 21نرخ
بـا ايـن   . جلوگيري از تاخير تاديه مشتريان در نظـر گرفتـه شـده اسـت     درصد براي 6هر دو به نرخ 
گيـرد و   حسـابي، پيشـي مـي    با تاكيـد و تبليـغ تخفيـف خـوش     y در رقابت با بانك xتوصيف بانك 

درصـد و   27نـرخ   xدر حالت ديگـر فـرض كنيـد كـه بانـك      . كند ان بيشتري جلب خود ميمشتري
را اعـالم   6درصـد و جريمـه تـاخير     21نـرخ   yدرصد را اعالم كرده و بانك  6حسابي  تخفيف خوش

درصـد را   21كند، در اين حالت مشروط به پرداخت به موقع مشتريان، هر دو بانك در واقع نـرخ   مي
توان  اين مساله را مي. د گرفت و در فضاي رقابتي بين دو بانك تمايزي وجود ندارداز مشتري خواهن

  .المللي تعميم داد ها و در فضاي رقابت بين  در بين همه بانك
چـه  اگرچه در ظاهر نرخ تسهيالت بانكي در ايـران افـزايش خواهـد يافـت، امـا حقيقـت چنـان       

دهنـده خسـارت تـاخير تاديـه      همان نرخ سابق به عالوه نرخ پوشش Rنمايد نيست، چرا كه نرخ  مي
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نكته حائز اهميت . است و هدف از اين كار حل مشكل جريمه تاخير است نه سودجويي به نرخ باالتر
بايست با تبليغات گسترده خود ايـن ديـدگاه را در ميـان     ها با اجراي اين طرح مي اين است كه بانك

  .هاي داخلي پيش نيايد پذيري بانك ا مشكلي در رقابتشتريان بوجود بياورند تم
باشد، افزايش نـرخ سـود و    نكته ديگر كه حائز اهميت است بحث جنبه رواني تورم اين طرح مي

حسابي در اذهان عمومي اين استنباط را دارد كه قيمـت تسـهيالت بـانكي گـران      قيد تخفيف خوش
  م بسـيار وسـيعي در نظـام اقتصـادي كشـور دارد،      جايي كه نظام بانكي ايران حجـ شده است و از آن

بينـي   جنبه رواني تورم، به واقعحسابي بر ميزان تاثير تخفيف خوش .زند جنبه رواني تورم دامن ميبر
مردم و فعاالن اقتصادي بستگي دارد، يعني هرچه مردم واقعيت را بيشتر ببينند و درك كنند ميزان 

وهم پولي بيشتري داشته باشـند، تاثيرگـذاري آن بـر تـورم     افزايش تورم كمتر است و هرچه مردم ت
سازي مردم نسبت به واقعيـت طـرح قابـل     اين مشكل از طريق تبليغات گسترده و آگاه. بيشتر است

بايست با تبليغات هرچه بيشتر خود در اين زمينه، فضاي تـوهم پـولي را    ها مي حل است، يعني بانك
بنـدد ايـن    چه در تصور مردم نقش مـي صورت آنبدين. كنند ردم را با حقيقت آشناكاهش دهند و م

به عنوان مثال اگـر  . پردازيم كنيم و همان نرخ سابق را مي مان را به موقع پرداخت مي است كه بدهي
درصد و نرخ جريمه تاخير براي پوشش زيان وارده به بانك  21نرخ كنوني تسهيالت فروش اقساطي 

درصد تنظـيم كـرده و    27، قراردادهاي فروش اقساطي را با نرخ درصد باشد، براساس طرح جديد 6
حسـابي داده   درصـد تخفيـف خـوش    6قيد شود كه در صورت پرداخت به موقع اقسـاط بـه ميـزان    

درصد  21گيرد اين است كه اقساط را به موقع و با همان نرخ  مي  چه در نظر مردم شكلشود، آن مي
تـوان بـا    از افزايش نرخ سود به ميـزان جريمـه تـاخير را مـي     پس انتظارات تورمي ناشي. پردازيم مي

  .سازي مطلب در سطح تاثير ناچيز كاهش داد روشن
  

  حسابي نمونه اجرايي تخفيف خوش .8

تـرين موسسـه پـولي و مـالي بـين كشـورهاي عضـو سـازمان          بانك توسعه اسالمي به عنوان بـزرگ 
اجتمـاعي كشـورهاي عضـو و جوامـع      هاي اسالمي، به منظور پيشـبرد توسـعه اقتصـادي و    همكاري

ميليـون   755ميالدي با سـرمايه اوليـه    1975اكتبر  20كشور در  22مسلمان ساير كشورها توسط 
 )3: 1392اتاق بازرگاني، (.اسالمي در شهر جده تاسيس شد ينارد

ها و اعطـاي تسـهيالت جهـت اجـراي      وظايف و عملكرد بانك شامل مشاركت در سرمايه شركت
اقتصـادي   هـاي مـالي جهـت توسـعه اجتمـاعي و       هاي مولد و همچنين ارائه كمك عاليتها و ف طرح

  )4: 1392اتاق بازرگاني، (.باشد كشورهاي عضو مي
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هاي وام بـدون بهـره، اجـاره بـه شـرط تمليـك، فـروش         اين بانك در زمينه تخصيص منابع از روش
نـرخ  . جويد موسسات مالي بهره مياقساطي، مشاركت در سرمايه، استصناع و اعطاي خط اعتباري به 

 سود قراردادهاي اين بانك در عقود اجاره به شرط تمليك و فروش اقسـاطي و استصـناع بـه ميـزان    

شود و به مشترياني كه اقساط خود را بـه موقـع    درصد ثابت است كه به صورت ساالنه محاسبه مي 6
، 1383ت امور اقتصادي و دارايـي، وزار(دهد درصد از سود تخفيف مي 15زان كنند به مي پرداخت مي

حسابي استفاده كرده تا انگيزه الزم را براي پرداخت به  اين بانك از ابزار تخفيف خوش). 10و9صص 
موقع اقساط در بين مشتريان بوجود آورد كـه مشـتريان بـدهي خـود را در موعـد مقـرر بـه بانـك         

 .بپردازند

  روش تحقيق .9

آيد و آمـار و اطالعـاتي در    جايي كه طرح پيشنهادي يك راهكار نوين در نظام بانكي بشمار مياز آن
طيف ليكرت استفاده اين زمينه وجود ندارد، به منظور بررسي و اثبات فرضيه مقاله، از روش دلفي و 

 صورت كه دو گروه از نخبگان، شـامل اسـاتيد مـرتبط دانشـگاهي و كـاربران ارشـد      شده است، بدين
اي در قالـب طيـف ليكـرت در     انـد و پرسشـنامه   اعتبارات بانكي به صـورت تصـادفي برگزيـده شـده    

ها دريافت شـده اسـت و در دو مرحلـه بـه اجمـاع نسـبي دسـت        اختيارشان قرارگرفته و نظرات آن
 )Boone, 2012: 1(.يافتيم

. دادنـد  مـي  بايست پاسـخ  مي 5تا  1در اين پرسشنامه متخصصان در خصوص هر سوال از اعداد 
  .به معني تاثير خيلي زياد است 5به معني بدون تاثير يا تاثير ناچيز و عدد  1عدد 

  

  روش آماري مورد استفاده .10

بـراي ايـن منظـور    . باشـد  مي 1اي روش آماري مورد استفاده براي دستيابي به اجماع، آزمون دوجمله
 كـه  بـا توجـه بـه ايـن    . كنـيم  تعيين مي 1كد را با  5و  4هاي  و پاسخ 0كد را با  3و  2، 1هاي  پاسخ

اي بـراي تحليـل آن    تـوان از آزمـون دوجملـه    تبديل شد، اكنـون مـي   1و  0نامه به صورت كد پاسخ
مبنـاي يـك مقـدار يـا     زمـون ناپـارامتري اسـت كـه در آن بر    اي يـك آ  آزمون دوجمله. استفاده كرد

كسب موفقيت يا شكست، وجـود  منظور از . شود مشخصه، به بررسي موفقيت يا شكست پرداخته مي
 )Boone, 2012: 3(.ك متغير در جامعه مورد بررسي استيا عدم وجود ي

بـه عنـوان    5و  4هـاي   اي پاسـخ  جا براي بررسي موفقيت يا شكست در آزمـون دوجملـه  در اين
، 2، 1هاي  فرضيه صفر معادل پاسخ. موفقيت و كمتر از آن به عنوان شكست درنظر گرفته شده است

                                                                                                               
1 -binominal 
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بـوده و بيـانگر موفقيـت     5و  4هـاي   ده و بيانگر شكست است و فرضيه مخالف آن معادل پاسـخ بو 3
  . كنيم اجرا مي spssافزاري  اي را در محيط نرم با اين تفاسير آزمون دوجمله. باشد مي

  

  تحليل آماري .11

وجه به با ت. است spssاي در محيط كاربري  جدول زير نمايانگر نتايج بدست آمده از آزمون دوجمله
فرضيه صفر رد  7و  5، 4، 2مقدار احتمال بدست آمده براي هر سوال، مشخص است كه در سواالت 

  .شود مي

  
  .جريمه تاخيردر جلوگيري از مطالبات معوق بانكي موفق نبوده -1سوال
  .حسابي در الزام مشتريان به پرداخت به موقع تعهداتشان موفق خواهد بود تخفيف خوش -2سوال
  .كند حسابي انگيزه چندان زياد و قابل توجهي ايجاد نمي تخفيف خوش -3سوال
  .حسابي خسارت ناشي از مطالبات معوق را پوشش خواهد داد تخفيف خوش -4سوال
  .گذارد حسابي از طريق جنبه رواني و تورم انتظاري بر تورم تاثير مي تخفيف خوش -5سوال
  .ها تاثير چنداني ندارد ت بانكقدرت رقاب بر حسابي جايگزيني تخفيف خوش -6سوال
دهـي موفـق    ريـزي و قـدرت وام   حسابي در افزايش كارايي بانـك در برنامـه   تخفيف خوش -7سوال

  .خواهد بود
كـه   7و  4، 2هاي انجام شده كه طي دو مرحله انجام گرفت، مشـخص شـد سـواالت     پس از بررسي

. متخصصان بـه اجمـاع نسـبي رسـيد    درصد نظر  80ناظر بر فرضيه مقاله هستند با اكتساب بيش از 
حسابي جايگزين مناسبي براي جريمه تـاخير در   كه تخفيف خوشبنابراين فرضيه مقاله مبني بر اين
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سـازي و   البته الزم به تـذكر اسـت كـه در پيـاده    . شود رباي ايران است اثبات مي عمليات بانكي بدون
ير مباحث متعددي وجـود دارد كـه   حسابي و جايگزين كردن آن با جريمه تاخ اجراي تخفيف خوش

تواند گـام مفيـدي بـراي مقـاالت      در اين مقاله مجالي براي پرداختن به آن نبود، لذا اين پژوهش مي
  .ربا نگاشته خواهد شد  آتي باشد كه در زمينه بانكداري بدون

  

  گيري نتيجه

گونـاگون مـورد   مقاالت بسياري در زمينه جريمه تاخير نگاشته شـده و ايـن ابـزار را از جهـات      .1
چه نتيجه حاصل شده اين است كه جريمه تاخير بـه لحـاظ   اند و در نهايت آن بررسي فقهي قرارداده

 .شرعي مخدوش بوده و اجراي آن در نظام بانكي بدون ربا با مشكل شرعي مواجه است

 اش، راهكـار  خت به موقـع بـدهي  براساس طرح پيشنهادي مقاله، به منظور التزام مشتري به پردا .2
تنظـيم نمـوده و در ضـمن     )R=)r+iها از ابتدا قراردادهاي خود را با نـرخ   صورت است كه بانكبدين

عقـد شــرط كننـد كــه مشــتري درصـورت پرداخــت بـدهي خــود در موعــد مقـرر شــامل تخفيــف      
بايست با توجه بـه سـازوكارهاي اقتصـادي     مي Rنرخ . شوند از نرخ سود مي iحسابي به ميزان  خوش

الزم به ذكر است كه اين نرخ اگر به صورت روزشمار باشـد،  . كزي تعيين و ابالغ شودتوسط بانك مر
روز تاخير كرده و كسي كه يكماه تاخير كرده تفـاوت قائـل شـد و بـراي      توان ميان كسي كه يك مي

 .صورت ماهانه اعمال كرد توان تخفيف را در موعد هر قسط به تسهيل اجرايي آن مي

تنظيم كرده و مشتري ايـن نـرخ را تعهـد كنـد، در صـورت       Rرا با نرخ  وقتي بانك قرارداد خود .3
اش، به منزله مدت بيشتر و نرخ باالتر نخواهد بود و شـبهه ربـاي    تاخير مشتري در بازپرداخت بدهي

چون باالتر از نرخ فعلي است، حتي اگر به طور كامـل   Rهمچنين نرخ . شود جاهلي كامال مرتفع مي
لبات معوق نشود، درصورت تاخير مشتري، خسارت وارده بـه بانـك پوشـش    موجب جلوگيري از مطا

 .داده خواهد شد

اش است، راهكار  بدهيترين مشكل اين طرح بازگذاشتن دست مشتري در زمان بازپرداخت مهم .4
كند كه مشتري در  است، بدين معني كه بانك در قرارداد خود قيد مي"سقف زماني"حل اين مشكل

روز مهلت دارد تا بدهي خود را بـه بانـك    mماه، حداكثر  nاش در مدت  دهيصورت عدم پرداخت ب
الزم بـه ذكـر اسـت    . اش، وثايق را به اجـرا خواهـد گذاشـت    بپردازد و درصورت عدم پرداخت بدهي

 . تناسب وجود داشته باشد mو مدت  Rبايست بين نرخ  مي

پـذيري   واني تورمي و حفظ رقابتبانك براي بهتر به اجرا درآمدن اين طرح و رفع مشكل جنبه ر .5
بايست با فضاسازي و تبليغات موثر ديدگاه مردم را به اين سمت سوق دهد كه مشتريان در واقـع   مي
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هرچه آگاهي عمومي و درك مردم نسبت به ايـن مسـئله   . پردازند كنوني را به بانك مي rهمان نرخ 
 .كمتر است تر باشد، آثار تورمي و كاهش رقابت اين طرح بيشتر و روشن
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  ضمائم

 نمونه فرم پرسشنامه .1

  5  4  3  2  1  سواالت  

           جريمه تاخير چه ميزان در جلوگيري از ايجاد مطالبات معوق موفق بوده است؟  1

            تواند مشتريان را ملزم به بازپرداخت در سررسيد كند؟ حسابي تا چه حد مي تخفيف خوش  2

            كند؟ ايجاد انگيزه ميحسابي چقدر در مشتريان  تخفيف خوش  3
            دهد؟ درصورت تاخير مشتريان، ابزار پيشنهادي تا چه حد خسارت وارده به بانك را پوشش مي  4

            حسابي چقدر است؟ تخفيف خوش) جنبه رواني(با توجه به افزايش نرخ سود، تاثيرات تورمي   5

            بانك اجراكننده تاثير دارد؟اگر نظام بانكي يكپارچه نباشد، چقدر بر قدرت رقابت   6

            دهد؟ دهي را چه ميزان افزايش مي ريزي و قدرت وام حسابي كارايي بانك در برنامه تخفيف خوش  7
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