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 تحلیل اخالقی جریمه دیرکرد در گردش پول
 

 2مجید حسن نژاد، *1علیرضا باریکلودکتر 

 دانشگاه تهران  گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، .1
 دانشگاه تهران  ،پردیس ارس ، حقوق خصوصی گروه .2

 ( 3/1399/ 16پذیرش:، تاریخ  1/1399/ 14تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

ک هتا ر  اتاپ درراختا  ام هتا    ام گیرنتگگا  اانتتاخیر مشترراا     
  اختل   1گررش دتو  ممانعا اپ اه هر رلیلی موجباعربا ات ر اافری  

ارای حل اان معضتل ر     لذا.  می شورکشو     2یاقرصار  ر    نگ چرخه
عگم   لی علی  غم ر  قرا رارهای اانکی مطرح شگ  شرط جرامه رارکرر

حقتوق اخلق   یشرر صاحب نظرا  مشر عیا چنین شرطی اپ راگگاه ا
اانکها   موسسات مالی شرط جرامه رارکرر  ا ارای مشترراا  ،  اسلمی

 –اته   ش توصتی ی لذا ر  اان مقالته   .   ام گیرنگگا  لحاظ می کننگ
اتا متواپان    ضعیا شرط جرامه رارکترر اپ حیتا انطبتاق   ،  تحلیلی

اقرصاری تسترا  ر    نیز اپ حیا تأمین اهگاف   حقوق اسلمیاخلق    
 . سی قرا  می گیرر م اانکی کشو  مو ر اردو  ر  سیسر    نگ گررش

 

 جریمه دیرکردشرط یف تعر 

راو  اپ  رراخاد تأخیر ر   حرما  3ه اصل لز م  فای اه عهگهر چنگ ک
متگاو  ر  ، اصو  مسلم حقوقی اسا اما امتر په اته رلاتل گونتاگونی

اقرصتاری ران علتا    صترفه می کنگ که عمگه تت  تأخیر  درراخا ران
مگاو  ر  عگم تأراه   سسا شگ  ااعار اخلقی عتگم  فتای اته عهتگ 

 . اسا
 
 

 
جرامه رارکرر ر   متی شرط ارای ممانعا اپ اان امر غالباً ر  قرا رارها 

ور تا اپ سوای مگاو   ارا  اه درراخا ران ر  سر سیگ شتور   تصتو  ش
صو ت تخلف  اپ سوی راگر ر  ا   ا ر نشور   اه ذهنتخلف اپ درراخا  

  اپ جرامه مو ر توافت  اهتره   شگه  اپ مرعهگله   طلبکا  حمااا،  مگاو 
 . (1)می گرررمنگ  

اه عنوا  مثا  .  شگه اسا    ا ااه  رارکرر  اپ شرط جرامه  یتعا اف مرعگر
توافقی استا کته اته موجتب    طترفین »  معرقگنگ  ارخی صاحبنظرا 

درراخره شتور ]اااگ[ م اجرای قرا رار میزا  خسا اتی  ا که ر  صو ت عگ
اصتلی شترط شتور   اتا  اپ دیش تعیین می کننگ که می توانگ ر  قرا رار

اان تعراف اپ سوای اتا شترط تحگاتگ   (2)  «اصو ت جگاگانه تواف  شور
تگاخل   هم 5شرط مقگا  پاا  قاال مطالبه  اپ سوی راگر اا    4امسئولی
طرفین تواف  می کننگ کته یا چو  ر  شرط تحگاگ مسئول؛  ی را ردوشان

مرعهتگ مرخلتف چته ، ر  صو ت عگم انجام تعهگ اا تتأخیر ر  انجتام   
، شرط مقگا  پاا  قاال مطالبهر     اپ ضر   ا ره  ا اااگ جبرا  کنگ  مقگا 

قاال مطالبه قبل اتا اعتگ اپ    ر   نوع   مقگا  خسا ت  ار  طرفین قرا رار
همانطو  کته اپ  البهاا  قاال مطشرط مقگا  پ  دس؛  می کننگ  پاا  تواف 

  قوعر مگا تاسا جنبه ی صرفاً ترمیمی راشره   راا رهظاعنوا     نیز 
 

 چکیده

شناخا علل ااجار مطالبات غیرجا ی اه خوای می توانگ اپ ااجار از گرران انحراف ر  تخصیص مناا  اا عنوا  الوکه شگ  مناا  ر  اک زمینه:  
اه اسا کته ر  قااله اا تأخیر ر  تأرماکی اپ  اهکا های حقوقی  جرامه رارکررر   شرط  اخش خاص   عگم توپا  مناسب  نها جلوگیری نمااگ.

  نیتز اپ حیتا  اخلق   حقوق اسلمی ضعیا شرط جرامه رارکرر اپ حیا انطباق    اا مواپان ،  مقالهر  اان  .  اانکی ر   می شور  هایقرا رار
 . گرفاسی قرا   م اانکی کشو  مو ر ارتأمین اهگاف اقرصاری تسرا  ر    نگ گررش دو  ر  سیسر

شرط جرامه رار کرر که ر  قرا رارهای اانکی لحاظ می شور اپ منظر صاحبنظرا  حوپه اخلق   حقوق استلمی غیتر اخلقتی،   :نتیجه گیری
ناکا  متگ اتوره   دتو   اپ حیا اهگاف تسترا  ر  گتررشعل ه ار غیر اخلقی اور  اان شرط  .  ااخوا ی اسااپ مصارا    ای شک   نامشر ع

اعطتای تستهیلت ، نظتا ت جتگی اانتک مرکتزی، لذا  اهکا هاای ماننگ لز م حمااا اپ ا پش دو  ملی  .موجب  شگ معوقات اانکی شگه اسا
گتررش دتو    کتاهش معوقتات  ر  ش اف ساپی، گه که عل ه ار انطباق اا مواپان شرعیهگفمنگ   ر   شرط  کالا ارراشا اپ حساب ا ائه ش

 .می توانگ مؤثر ااشگاانک 
 
 معوقات اانکی، ا ا پش دو یتثباخلق، جرامه رارکرر، : واژگانیدلک

 alirezabariklou@gmail.comنواسنگۀ مسئو : نشانی الکرر نیکی:  
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صترف  شرط مقگا  پاا  قاال مطالبه ارای مطالبه یلذا .  پاا  می ااشگ 
. ه    ر خسا ت نیز اااتگ اثبتات شتوراثبات نقض تعهگ کافی نیسا الک

 قاال مطالبه  ر اپ شرط مقگا  پاا انااراان ت کیک شرط جرامه تأخی(.  3)
که ر  تعراف مذکو  اه  اسیا  حااز اهمیا اسا شرط تحگاگ مسئولیا   

 (. 4) اان موضوع مهم توجهی نشگه اسا
توافت  کترره ،  هرگتاه طترفین عقتگمعرقگنگ    راگر اپ صاحبنظرا   رخیا

 مبلغ معینی اپرراپر، تاخیر اا عگم اجرای تعهگ مرعهگ ر  صو ت  ااشنگ که
ار اان تعراف نیز عتل ه (  5)اطلق می شور  6ن توافقی شرط جرامهنیچ

اشکا  راگری  ا ر استا کته شترط جرامته ،  ار اشکالت تعراف قبلی
اا عگم اجرای موقا تعهگ اسا   عگم انجام رائتم  رارکرر ناظر ار تأخیر

ر  خصتوص  لذا اه علا عگم توصیف ر ستا شترط ؛   اشامل نمی شور
 عتگه ای معرقگنتگ   اخترلف شتگهرکرر  امه راشرط جر  کا کرر   نقش

 لی ر  مقاال عتگه  .(  7     6)  اسا  7را ای کا کرر ترمیمی،  شرط جرامه
گنگ که شرط جرامه رارکرر هر ر  چهره کی ری   جبترا  قمعرراگر  ای  

 517    509ر  حالی که همانگونه که اپ ظاهر ماره    ( .2)خسا ت  ا را ر
ااتن شترط ر   هلته ا   کتا کرر  سگر  مو ر شرط جرامه اه نظر می  

هتگ اتاپ را ر   ر  عتخلف ر  انجام ت مرعهگ  ا اپ اسا تانقش ااپرا نگگی 
اه نحوی اپ قراتانی ،  اعنی اگر تخلف شور  اسا هله ر م نقش حمااری  

شرط جرامه رارکرر که اتر اثتر تراضتی ر    انااراانتخلف حمااا شور  
پ ااپرا نتگگی رر اکتا کع ضمن قرارار گنجانگه می شور ر  اق  اتک نتو

ر    ضمانا اجراای حقتوقی تخلتف احرمتالی طترفین    نیز نقش  تخلف
متی تتوا  رارکرر شرط جرامه  ر  تعراف، انااراان. کنگمی  اا اء انگه  ا  

ما  اضافی   یمقگا تواف  ار تأراه  شرط جرامه رارکرر عبا ت اپ  »گ ا
اجرای تعهگ اا   مرعهگ رکه    ر  صو تی  اه مرعهگلهار اصل موضوع تعهگ  

ر  ا ائه اان تعراف چنگ نکره «  .  کنگتأخیر    ر  سر  سیگ     درراخا ران

  :مو ر توجه قرا  گرفره اسا
طلب مرعهگله اااگ مؤجل   مگت را  ااشتگ   ر  طلتب حتا  شترط   ا لً

جرامه عقلای نیسا چو  مرعگله می توانگ هما  پمتا  مطالبته طلتب 
ر کنگ تتا مطالبه نگا ر   اااگ صب  ح   لهمرعهگکنگ  لی ر  طلب مگت را   
له اتین پمتا  تحقت  طلتب   لذا  جور فاصت؛ پما  درراخا    فرا  سگ

احرما  تخلف مرعهگ  ا عقلاتی جلتوه متی رهتگ کته اترای ،  تأراه   
 . مگاراا اان تخلف احرمالی شرط جرامه رارکرر موجه می شور

تواف    ا اره طترفین ، اصل طلبثانیاً منشأ لز م درراخا مبلغ اضافه ار 
تأخیر مرعهگ ر  اا ای اه موق  تعهگ   احرما     فلس ه تواف اسا   علا  

 . می ااشگ

کنگ   مرعهگ  ا اپ انجام اصل تعهگ اریء نمی ،  ثالثاً تعهگ درراخا جرامه
نمااگ ار خلف جرامه عگم انجام تعهگ که اتا   ا  اااگ اصل تعهگ  ا اجراء

 . هگ اریء می شورام اصل تعهگ اپ انجمرع، درراخا جرامه
پاا  ناشی    8خیر تاراهأتاا اان ا صاف شرط جرامه رارکرر اپ خسا ت  

چتو  ، اپ کاهش ا پش دو    اال  فترن نترت تتو م مرمتااز متی شتور
اته هتگف جبترا  پاتا   ا ره اته  ی اسا کهغرامرخسا ت تأخیر تأراه 

منشأ اان ؛  شور  اخادرراااگ،  تأراه رانطلبکا  ر  نریجه تأخیر مگاو  ر   
تأخیر مرعهگ ر  تأراه      ر ضر  اته مرعهگلته   قانو    علا   ،   ظی ه

ران اااتگ درراختا ، ر  خسا ت تاخیر تاراه هر چنگ اعضی معرقگنگ  اسا
  .(8)  جه نقگ ااشگ

همچنین شرط جرامه رار کرر اااگ اپ کاهش ا پش دو  اتا نترت تتو م 
 ت اقرصتاری دتو  عبتا ت اپ گقت  نرت تو م اا کاهش  چو مااز شور  رم 

کاهشی اسا که اپ پما  تحق  طلب دولی تا پما  تأراته    ر  قتگ ت 
اعضی اان کاهش  ا ضما  .  اقرصاری دو  موضوع طلب ااجار می شور

، ن رانستره   معرقگنتگ ر  راتو  دتولی    اپ حیا لز م اا ای کامل رات
الکته میتزا  ولی نیسا که اظهتا  شتگه مقگا  تعهگ مگاو  تعگار  احگ د

ت اقرصاری اسا که    تعگار  احتگ دتولی ر  پمتا  تحقت  طلتب  قگ
 احگ دتولی ااشتگ   تتو م  100اه عنوا  مثا  اگر ران   .(9)  راشره اسا

 احگ دتولی پمتا   120ااشگ مگاو  اااگ  %20پما  تحق  تا پما  تأراه  
 کتاهش، مطاا  اان راتگگاه. ا درراخا کنگ تا تعهگ ا  ساقط شورتأراه  

خسا ت نیسا الکته اصتل طلتب طلبکتا  ، ت اقرصاری دو  اا تو مقگ 
ر  اان فرض دو  اپ اموا  شما شی   . اسا که مگاو  اااگ درراخا کنگ

 استا معگ ری خا   شگه   ر  پمره امتوا  کیلتی   دیمانته ای ر  متگه
ااتن راتگگاه قترا  م تحا تأثیر . ق1082قانونگذا  ر  تبصره ماره .  (10)

مرناستب اتا ،   »چنانچه مهراه  جه  ااج ااشگ:  ر  کرره اساگرفره   مق
تغییر شاخص قیما سالنه پما  تأراه نسبا اه سا  اجترای عقتگ کته 

محاستبه ،   توسط اانک مرکزی جمهو ی اسلمی اارا  تعیین می گررر
  درراخا خواهگ شگ مگر اان که پ جین ر  حین اجرای عقتگ اته نحتو 

صتل طلتب ر  ااتن مقتر ه تتو م جتزء ا« .  راگری تراضی کرره ااشتنگ
عل ه ار درراخا تعگار  احتگ دتولی متو ر   محسوب شگه   لذا پ   اااگ

انعقار عقگ تتا ستا  درراختا  ا تعگار  احگ معار  نرت تو م سا  ،  تواف 
نرت تو م م  .  ر.   .  ق  522ماره  اما ر ؛  ه کنگ تا صگق اا ای تعهگ شورتأرا

کته موضتوع  ر  رعا ی»: ر  شگهمق  ، تأخیر تأراه محسوب  رامهججزء  
مگاو  ، ان   اپ نوع  جه  ااج اوره   اا مطالبه راان   تمکن مگاو    رِ

تغییر فاحش شاخص قیما ستالنه اپ ر  صو ت، امرناع اپ درراخا نموره
رارگتاه اتا ، پما  سر سیگ تا هنگام درراختا   دتس اپ مطالبته طلبکتا 

اانک مرکتزی جمهتو ی   وسط عااا تناسب تغییر شاخص سالنه که ت
گررر محاسبه   مو ر حکم قرا  خواهگ رار مگتر اسلمی اارا  تعیین می

ر  اان ماره ا لً شتر ع  «. که طرفین اه نحو راگری مصالحه نماانگاان
قترا  راره  ضما  نرت تو م اپ تا اخ سر سیگ طلب نه اپ تا اخ تحقت    

عقتار عقتگ   تحقت  ا  اناپ پمت  1082  حالی که ر  تبصره متاره  شگه ر
 ثانیتاً ر  ااتن متاره؛ طالبه نترت تتو م متی ااشتگپ جه مسرح  م ،  طلب

ش نترت اپ پمتا  تغییر فتاح،  امرناع مگاو ،  موا ری ماننگ مطالبه طلبکا 
مطالبه تا تأراه اپ شر ط مشر عیا   قتانونی اتور  مطالبته نترت تتو م 

، ا  نرت تو مهگف قانونی ضم ه ظاهر ر  اان اسا کهتلقی شگه اسا ک
 . اگرا  اپ عگم درراخا ران می ااشگتنبیه مگاو    ااپرا نگگی ر

قانونگذا  نسبا اه نرت تو م راگگاه  احگی نگاشتره   ااتن ،  اه هر حا 
حکااا اپ عگم ثبات نظری رسا انتگ کا   سیاستا دتولی نستبا اته 

 لی جرامه رارکرر اپ کاهش نترت تتو م ماهیا   کا کرر دو  می ااشگ 
التزام اقرصتاری متگاو  اته ااز اسا چو  ر  جرامته هتگف ا لیته  مرم

 ر  ، حری اگر نرت تو م من تی ااشتگ، ران ر  سر سیگ    اسادرراخا  
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  نترت تتو م ار  حتالی کته هتگف اپ ضتم     ر  قرا رار عقلای اسا
م مثبتا   اته حمااا اپ طلبکا  طلب دولی اسا   لپم اسا نترت تتو 

ر  . طترح ااشتگ حش ااشگ تتا ضتما     قااتلتعبیر قانونگذا  اارانی فا
 اوی اتور   اپ ر  حیا نظراات فقهی حقوقی مشر عیا جرامه رارکرر

  مغاارت    اا سیاسا های چرخش دو  مو ر ترراگ قرا    مقگا  جرامه
گرفره که ر  اان مقاله مشر عیا   عگم مشتر عیا جرامته رارکترر   

 . (11)قرا  می گیرر اای    اپ حیا سیاسا دولی مو ر ار سی کا

 

 از منظر اخالق و فقه اسالمی شرط جریمه دیرکردبررسی 
هاستا   نقتش ژه خل    اه معنتای ختوی هتا   سرشرجم   ا  9اخلق

در نگی ر  تمام حوپه های پنتگگی اشتر را ر. اقرصتار نیتز اپ ااتن امتر 
های اانکگا ی اااگ ر  تمام اخش  10های اخلقیا پشمثرسنی نیسا    

اخلق اسلمی ر  اطن مسائل حقوق متگنی جتای   حاکم ااشگ.اسلمی  
  توااپ مهمرران اصو  اخلقی حاکم ار اانکگا ی اسلمی می  (12را ر )

خگمات اانتک اه موا ری نظیر رسررسی عارلنه اقشا  مخرلف جامعه اه 
تاکیگ اتر استرقرا    توستعه قترض الحستنه جلوگیری اپ  اا خوا ی، ،  ها

  نیاپ مالی نیاپمنگا ، تلش ارای محر میا پرااتی  ارای داسخگوای اه
،  سا  ساپی     ا  ساپی فراانتگ توانمنگساپی قشرهای ضعیف جامعه

  .(14  13)  ..اشا ه کررا ائه خگمات اه مشرراا  
قرا رارهتای دتولی ر     شرط جرامه اصولً ر  اکی اپ انتگهایهر چنگ  
 232ماره 3انگ  طب  لی صحا هر شرطی اسا  ،    اصل ا لیه  می شور

مشر عیا ااعار اخلقی   مشر ع ااشگ   اخلقی   م هر شرطی اااگ .  ق
، ه اپ مسلمات حقوق اسلمی می ااشگشرط جرامه اه رلیل حرما  اا ک

غیتر طی  ا ه   اسیا ی اپ صاحب نظرا  چنین شترمو ر ترراگ قرا  گرفر
 صتاحب اپ اا ااتن حتا  اعضتی.  نامشر ع   ااطل رانسره انگ،  11اخلقی

راتگگاه متو ر  نظرا  شرط مزاو   ا نافذ رانسره که هتر اتک اپ ااتن ر 
 .  ار سی قرا  می گیرر

الف( طرفداران دیدگاه غیر اخالقی و نامشروع بودن شررط 

 جریمه دیرکرد
 جوهی استا کته جرامه رارکرر  ام های اانکی اکی اپ مطالبه  حرما  

اختلق    مسلمات اا اپ  چو  حرما، می توا  اه مشهو  فقه اسرنار رار
اتگتران عمتل اتا ، گنتاه شتر حقوق اسلمی اسا که ر  قر   اعگ اپ 

شک ، انااراان اپ حیا حکمی. مبا په   جنگ اا خگا محسوب شگه اسا
  ترراگی ر  حرما  اا  جور نگا ر  لی اپ حیا موضوعی که  اا جرامه 

ل    شور رارکرر اپ منظر عرف  اا محسوب می شور تا ارله حرما شام 
مجمت  فقته  ا اه عنوا  مث. اا  اا محسوب نمی شور قاال ار سی اسا

 ااسره اه ساپما  کن رانس استلمی   12فقهی  -که نهار حقوقیاسلمی  
اعلم کرر که گنجانگ  شرط خستا ت خور    50ر  تصمیم شما ه  ،  اسا

  نقتض  شتکا    جتااز نیستا،  )تا ا ( اااا تأخیر ر  اراى اقساط راتن
هتاى تتأخیر انااراان اانک اراى اان که اپ خطرات   پاا ؛  ااخلق اس

توانگ اپ  اه مى، راه ]درراخا[ اا عجز اپ ااپدرراخا اقساط ر  اما  ااشگتأ
اى مطالبته اقستاط  ا اپ نتهاان نقیصه  ا جبرا  کنگ   اه گو، ایمه خاص

انیانگذا  جمهتو ی استلمی نیتز اته . شرط نمااگ، ر  ضمن عقگ  اگهکا 
  حرام  ، غیر اخلقین  ا نامشر عمطل  هر گونه پاارت ار اصل راطو   

ر  اظها  نظر راگری هر گونه فااگه دولی اعم اپ اان که ر       رانسره انگ
 اتا محترم ،  تأخیر ر  درراختا ااشتگ  اه علااا    قبا  قرض    ام رار 

    ا فاقگ  جه شرعی توصیف کترره   نیز  اعضی  .(15).  توصیف کرره انگ
ای    مبارله اا ر پاارتی تعبیر کرره که منشأ     اعضی  اا  ا اه هلذا   ..انگ

تعبیر متی ،  تأخیر مگاو  ر  درراخا طلب طلبکا  اسا که اه  اا النساء
لذا جرامه تأخیر اپ اان حیا  .( 16) می ااشگ تأخیرالنساء  ا شگ چو  معنا

راگتر  ضیاع.  اا اسامشمو  ارله حرما  مبرنی ار تأخیر مگاو  اوره  
کم اضافه ماپار ار اصل طلب اه علا تتأخیر شتگه   مرعرض موضوع ح
اعضتی مطلت  .  (17)  انتگ  شتمرره  اپ گناها  کبیره    مطالبه     ا حرام

اته   ر اافا ماپار ار اصل طلب  ا تحا هر عنوانی   توسط هر شخصی
  دو   ا اپ امتوا    انگ  حرام رانسرهغیر اخلقی    ،  اسرنار ارله حرما  اا

کاهش قیما    نیتز مشتر ع نمتی  مطالبه پاا  مثلی توصیف کرره که
  نرت تو م  ا مشر ع   ماپار ار     ا  لی اعضی جرامه معار.  (18)ااشگ

 (.19). رانسره که مشمو  ارله حرما  اا می شور پااری
، کرر   اهتره اتانکیت ا تهای جرامه رار  ما ش ارخی اپاعضی ضمن ش

 لتى ر  خستا ت ، گیتررتعلّت  مى]اهره[ارگا سور ر   اا اپ اماننگ    که  
ستور ،  جته را  ستیگ  سر ستیگ   عتگم درراختاتأخیر تأراه دس اپ فت

گیرر   ر   اق  مجاپات ظلمى اسا که اته اتگهکا ا  تعلّ  مى]جرامه[  
چرا که تتو ّم ؛ ااشگشور   جبرا  قسمرى اپ خسا ت  ا ره مىمىتحمیل  

 %12اینتتى شتتگه شر  قتتانو  دیاستتا    نچتته  %20ر  جامعتته حتتگ ر 
جرامه رارکرر اگتر جنبته تعزاتر اپ ستوى حکومتا »:  معرقگنگ،  ااشگمى

  همچنتین استا ؛ جااز اسا،  اه صو ت عارلنه ااشگ  اسلمى راشره  
 لى اگر اه معناى ستور ؛  شگه ااشگ  اگر ر  عقگ جگاگانه خا  ِ لپمى قیگ

وای اته اظها  نظر اپ ستهر چنگ ر  اان  .(  20).  حرام اسا،  اجبا ى ااشگ
مشر عیا تصمیمات حاکمیا اسلمی   اپ سوی راگتر اخلقی اور     

اسرنار شگه   اعگ اه شرط ضتمن   13اصل اساسی اخلق اعنی عگالا  اه
اجبا ی اور      ا نامشر ع ،  عقگ لپم نیز توجیه شگه اسا اما ر  دااا 

 ر اپ منظتر حقتوق  نیسا پارا اگرانسره انگ که مقگمه اا نریجه قاال جم
نقطه مقاال    حکومتا   حکوما اسلمی،  موضوع ار سی شور  عمومی

مرضمن  عااا عتگالا متی  14لذا عنوا  حکوما اسلمی؛  اه جو  اسا
تحصتیل حاصتل   ، یر حکوما استلمی بااشگ   شرط عارلنه اور  تع

گ اپ ااتن اگر اپ منظر حقوق خصوصی   حقوق قرا رارها که ااا. لغو اسا
هتگف اپ ر   شترط   ،  رگررار سی مسئله ،  شوراه موضوع نگاه منظر  

الزامتی   اجبتا ی شتگ     ، ف  درراخا جرامه ر  ضمن عقتگ لپمتوا
مشر ع   ، جرامه ر  ضمن عقگ لپم  دس معنا نگا ر که ر   شرط .  اسا

مشتمو  ارلته ، عل ه ار اان کته اهتره. ا ی شگ     نامشر ع ااشگباج
لذا ر  اظهتا     ارله حرما قرا  نگرفره اسامومش،  حرما اسا   سور

 اا   حرام اسا  لى اگر ،  » خسا ت رارکرر:  ی معرقگ شگه انگنظر راگر
اطو ى کته دترراخرن مبلتغ مزاتو  ، فاصلۀ پمانى   تو ّم خیلى پاار ااشگ

عرفا اراء ران محسوب نشور اااگ اه حساب امر پ اپترراپر اتا مصتالحه 
 .( 21)«. کننگ
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 ا لً تحا عنوا  محاستبه نترت تتو م رامه رارکررمطالبه جمشر عیا   
منوط ار اان اسا که قیما   قگ ت اقرصتاری راتن  ا متگاو  ضتامن 

 ثانیتاً؛   ضامن قیما طلب نیساواه ات اق فقهاء مگا  ر  حالی کهااشگ  
پاا  لذا اان ، سیاسا های دولی ر لا ها اسا  منشأ پاا  ناشی اپ تو م

 ا ر متی شتور   ر   درراختا پ پما  تحق  تا پما اه تمام راو  دولی ا
 اااگ  ثالثاً نرت جرامه؛  ر لا اااگ ضامن اان خسا ت ااشگ،  صو ت ضما 

مسا ی اا نرت تو م ااشگ ر  حالی که چنگ اراار نرت تتو م محاستبه متی 
 ایشرر صاحب نظترا  معرقگنتگ کته،  اپ حیا ارله شرعی،  انااراان.  گررر

  ارله حرما  اا شامل    می   صل طلب اسامعار  پاارت ار ا،  جرامه
. جرامته تتأخیر مشتر ع ااشتگ،  لذا نمی توانگ اا  جور حرمتا  اتا؛  شور

ا های دولی نیز مغاار اسا که ر  اسجرامه اا سی، صرفنظر اپ حرما  اا
 . ار سی می شورارامه 

جریمره مشروع بودن شرط اخالقی و  طرفداران دیدگاه  ب(  

 دیرکرد
پاارتی توصیف  که جرامه رارکرر تأراه  ا موضوعا  و ر  مقاال نظر مشه 

نظرااتی ا ائه شگه کته جرامته رارکترر ،  اسا  کرره که مشمو  ارله  اا
 اموضوعاً مر ا ت اا پاارتی رانسره که ارله  اا ارحرما    رللتا متی 

شرط کننتگ کته اگتر ر  ، اگر ر  ضمن عقگ کنگ اه عنوا  مثا  معرقگنگ»
ااتن  گ فل  مبلغ معین  ا اگهگ جائز اسا اشرط درراخا قسط تأخیر کن

که اه اذ  ر  تأخیر   تأجیل معجّل ر  مقااتل درراختا پاتاره ارگشتا 
 (.22)«. نکنگ

ختاص متو ری   شمرر  جرامه رارکتررحکم  اوی  ،  راگگاه  مطاا  اان
اسا که طرفین قصگ افزااش مبلغ ران  ا ر  اپای تمگاگ مهلا درراخا 

اان امر  اق  شگه ااشگ  سا تواف  ااشا  اگ ا ارراشره ااشنگ که ممکن ا
اا دس اپ حا  شگ  ران تمگاگ مهلا ر  اپای افزااش مبلغ    صتو ت 

رارکترر تمگاتگ اپ ر   شرط جرامه  چو  هگف   معرقگنگ  لذا اعضی.  گیرر
مهلا نیسا الکه هگف ااجار اهرم فشا  ارای  ارا  کترر  متگاو  اته 

. گاقی اپ  اتای جتاهلی ااشتگانگ مصنمی تو،  درراخا اه موق  ران اسا
(23). 

اه اان اسرگل  اارار شگه اسا که ر   جرامه رارکترر اته صتو ت   اما
متی شرط ضمن عقگ اه نظر نوعی حیله شرعی ارای ر اافا  اتا تلقتی 

شور پارا اگر هگف اپ ر   چنین شرطی ااجار ن   ااشگ ت تا تی اتا ر   
ااتن نظراته ااتن  ر اتر ر  ااارا  .(24)     ضمن خور عقگ نخواهگ راشا

چو  چگونه می توا  احتراپ ،  کل اسااحراپ هگف طرفین مش،  اسا که
فشا  اقرصاری ار درراخا طلب اسا ، کرر که هگف اانک اپ ر   جرامه

پارا نرت اهره اه تصواب شتو ای دتو    اعربتا  ؛ انر اع اقرصاری خوراا  
ب نیستا ر  اسا که اانک مجاپ اه  ام رار  ایش اپ نترت اهتره مصتو

لذا هگف اانتک اتین .  حالی که جرامه چنگ اراار نرت اهره مصوب اسا
فشا  ار مشرری   انر اع اقرصاری مررر اسا که غلبه اا انر اع اقرصاری 

اانک تاجری اسا که اه هگف کسب ر  مگ کا  می کنگ   لا   اسا چو 
 رله عامیثانیاً ا؛ ا  ار مرخلف مالی  ا تعقیب نمااگفش  رارسرا  نیسا تا 

که ر اافا ماپار ار اصل طلب اه طو  الزامی اپ طرف راان  ا  اا   ن ت  
چو  شکی ر  اان نیستا   ؟محسوب کرره اسا چگونه توجیه می گررر

ن   اانک اسا   اانک می خواهگ موقعیا خور  ا ر   که شرط جرامه اه
عتگم تضتار اخلقتی ، .  ا تأخیر احرمالی مشترری تقواتا کنتگا  همواجه 
می شور   رعارلنه اور  چنین شرطی پمانی ایشرر ظاهرعیا   غیمشر 

انتا اته راتگگاه که مگاو  تمکن مالی اصل طلب  ا نگاشتره ااشتگ کته 
، اپ چنین مگاونی حرام استا  طلب  مطالبه اصلفلس ه اخلق اسلمی  

الکه اهره   جرامه  ا نیز ار خواسره ،  اما اانک ها نه تنها اصل  ا مطالبه
اری اتا فقط ر  موا ر خاصی ماننگ فعتال  اقرصت     می کننگخور اضافه  

گا  ر  موا ری اا تصواب هیتأت ر لتا اپ له پرمصیبا پرگا  ماننگ پلز
حری اعضی . ر لا     ا مرقبل می گررراا    ،درراخا جرامه تأخیر معاف 

کسی که اگهی   تعهگ های خور اته اانتک  ا  دا  ا فراتر نهاره  معرقگنگ
مطاا  مواپان شرع مرخلف محسوب می شور   حاکم   درراخا نمی کنگ

مطتاا  ااتن راتگگاه مشتر عیا .(  23)وانگ  ی  ا تعزار کنتگشرع می ت
؛ رار   توافت  طترفین نتگا ر   ر  قترا ر اافا جرامه نیاپی اه اشرراط 

کته  اسا کی ر پراای،  که ا لً سیاسا اسلم ر  امو  کی ریغافل اپ اان
چگونه می توا  ر  موضوعات  دس. می ااشگ عاقاعگه ر أ گواه ار اان مگ

چنین راگگاهی اا اسیا ی اپ مواپان .  حقوقی اعما  کی ر   مجاپات کرر
معاصر ر  حوپه مستئولیا کی تری حقوق اسلم   حری حقوق  اخلق    

امتوا  زار مالی توسط حاکم منوط اه تسلط حتاکم ارثانیاً تع.  مغاار اسا
ه   ستیره حضترت علتی)ع( چنتین مررم اسا ر  حالی که قاعگه ستلط

ا ن ی می کنگ   مررم فقط حاکم ار اموا  خور متی ااشتنگ   سلطه ای  
 . گرا  اسارخالا حاکم اپ ااب امرناع مالک ر  اا ای حقوق را

 

 جریمه دیرکرد تحلیل اقتصادی

جرامته رارکترر مطتاا  اخلقی اور  اا غیر اخلقی اتور    صرفنظر اپ
کرر اپ حیا اقرصاری   تضتمین جرامه رار  کا اای شرط ،  مواپان شرعی

گررش سرا    اه موق  دو  ر   گ های اقرصتاری کشتو  اپ ر  منظتر 
شترط ار ستی شتور کته نظری   عملی مو ر ار سی قرا  می گیترر تتا 

 ار تسرا  چه اثریجرامه رارکرر اه عنوا  منب  ر  مگی ارای اانک ها  
 گررش دو  را ر ؟

  نظریالف( تحلیل 
مطالبتات غیرجتا ی اته ختوای متی توانتگ اپ ااجتار ل ااجار شناخا عل

از گرران انحراف ر  تخصیص مناا  اا عنوا  الوکه شگ  مناا  ر  اتک 
. هر چنگ اته نظتر اخش خاص   عگم توپا  مناسب  نها جلوگیری نمااگ

می  سگ معضل مطالبات غیرجا ی ر  کشو ما  ر  ر جه نخستا نبتور 
ننگ اسررهای اکپا چه الکرر نیکتی حتوپه ساخرا های دواای اانکگا ی ما

 اعربا ات می ااشگ 
نگهبتا  ر  قبتو  انتگ ی توجیه نظری اانک ها اترای اقنتاع شتو ا لی  

ر    اته هتگف تسترا اال ارر  هزانه  اسک تتأخیر تأراته  ،  دیشنهاری
  تسهیل اثبات    ر خستا ت   مقتگا    ،   کی اورندرراخا مطالبات اا

امکا  دیش اینی  ثا  نقض قرا رار، تامین اصتل تامین امنیا قرا راری،  
اپ اشرباهات رار ستی   جلتوگیری اپ ستو استر اره کامل خسا ت، گراز  

قلمتگار  های مرعهگ اپ جمله مبانی   رلال اقرصاری ر   شرط کی تری
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موجب عگم تحق  اا ارعکس  لی سااا ناهماهنگ دولی .  (25)می شور
 %40حری اه االی  که اخیراً %20شگ  اان توجیه شگ چو  تو م االی 

اه عهگ مررر می کنتگ.  ی  ا ر   فایطرفین قرا رار دول،  نیز تصراح شگه
دیوسره دتو  مشرری ر اافا کننگه  ا  ارا  می کرر که    نرت االی تو م

دتو  ر    ا اه را اای ماری تبگال کنگ تا اپ سوای اپ ضر  کتاهش ا پش
لتذا ، ه منگشوراموا  ماری اهر گ اپ گرا  ش، اما  امانگ   اپ سوی راگر

کاهش ا پش دو  اپ اک طرف   اال  فرن قیما کالها   اموا  ماری 
 ا ارای مشرری  تحمل جرامه رارکررتأخیر ر  درراخا   ،  اپ طرف راگر

 20اپ طرف اانک ها هم که مثلً علی  غم تو م االی .  سور    می کرر
لذا اانک ها اته  فه نبور هرگز اه صر  ارای تسهیلت  %13% نرت مصوب

انگاه را ی   عگم مطالبته مطالبتات اته هتگف اهتره منتگی اپ جرامته 
و فعتا  رارکرر   ی    رنگ تا ارواننگ ر  صحنه اقرصاری حاضر ااشنگ  ل

کمکی ارای کاهش معضتلت  لذا اعضی معرقگنگ جرامه رارکرر.  نباشنگ
متی  ل مناقشهمطالبات معوق ر  کشو  نکرره   اان موضوع همچنا  قاا

. ار سی تطیقی  ضعیا مطالبات غیرجا ی اانک ها ر  ستا  (26).  ااشگ
کشو  جها  نیز نشا  می رهگ علی  غم اته کتا گیری   105این    2011

ر  ااترا   تبته کشتو ما  مناستب نبتوره     نتگ  15اگ    اتااانکگا ی  
 .فزاانگه مطالبات غیر جا ی نشا  اپ عملکرر ضعیف نظام اانکی اسا

 عملیتحلیل ب( 
اکی اپ علام  جور احرا  ر  نظام اانکی ر  تئو ی   عمل ااتن استا 
 که نسبا تسهیلت معوق شگه اه کل تسهیلت اپ ره ر صگ االتر ااشگ

چرا که افزااش مطالبات معوق ا ائه تسهیلت  ا اه شتکل معنتی   .(27)
 را ی تحا تاثیر قرا  می رهگ   اا افزااش ح   اسک ا ائته تستهیلت
کاهش می اااگ   اانک ها جها جبرا  پاا  مجبو  اه افزااش نرت سور 
تسهیلت راره شگه می شونگ   ااپ ا ائه تسهیلت اا مشکل مواجه متی 

 شور.
 رقیت     ستمی اپ  متا ، رلیل عگم ش افیا ر  اقرصار اارا   هر چنگ اه

منرشر   مطالبات معوق اه ت کیک اگهکا ا  ر لری   خصوصی اطلعات
حری  ما  منرشر شگه نیز چنگا  اا  اقعیا منطب  نمی ااشتگ چترا   نشگه

که اانک ها اا   ش هاای ماننگ اسمها  تسهیلت، تسهیلت مشکو  
می االتر)اه میزا  اصتل اعتل ه ستور   جرامته الوصو   ا مجگرا اا  ق

رارکرر( اه عنوا  تسهیلت جگاگ تلقی کترره   ر  سرفصتل مطالبتات 
تا اپ ذخیره گیری ارای اان مطالبات فترا  کننتگ)ار   جا ی ثبا می کننگ

اانک مرکزی اانک ها اااگ ارای مطالبتات   2823اساس رسرو العمل ب/
 100التی  50کو  الوصتو    مشت  %20، معتوق  %10سر سیگ گذشتره  

ر صگ ذخیره اخرصاصی نگه را نگ(  که امها  رائمی مطالبات غیرجتا ی 
ه ذخیره گیتری اترای مطالبتات نیاپی اطی سالیا  طولنی ااعا شگه  

غیرجا ی  جور نگاشره   را اای اانک ها مرناسب اا اگهی  شتگ کنتگ   
اتک را ااتی چو  اخشی اپ    مطالبات اه رلیل عگم  صتو  ر   اقت  

موهوم ارای اانک می ااشگ لذا اانک ها اپ محل اان مطالبات اه شتکل 
اته  نتگصو ی ر  مگ شناساای   هزانته هتای ختور  ا دوشتش متی ره

طو اکه طب  گزا ش کمیسیو  اصل نور مجلس شو ای اسلمی که ر  
ا ائه شگ حجم  اقعی تسهیلت غیرجا ی سیسرم اانکی که   1397سا   

اپ کتل  %50خرلتف جتا ی تلقتی شتگه انتگ  حتگ ر اا تکنیتک هتای م 
ا ضاع   احوا    اخبا   ر  کل  لیتسهیلت اعطاای اانک ها می ااشگ. 

، ا ر کته اکتی اپ معضتلت سیسترم اتانکی کشتو کلی حکااا اپ    ر
موجور نشا  می رهگ کته   یاعضی معرقگنگ  ما ها.  معوقات اانکی اسا

. (28) ر لری مراتوط استااخش از گی اپ اان مطالبات اه شرکا های 
اته ؛  مراوط اه اخش تولیگ می ااشتگ،  همچنین سهم ناچیزی اپ معوقات

هتزا   80صتگ اپ حتگ ر ر  5عنوا  مثا  طب   ما  اانک مرکتزی تنهتا  
نکرته ااشگ مراوط اه اخش تولیگ می    93ا ر توما  معوقات ر  سا   میلی

محگ ری می ااشگ ارای راگر اانکه حجم عمگه معوقات ر  اخریا  تعگار  
ر صتگ اپ تستهیلت اتانکی   40،  نمونه طب  اعلم  ایس اانک مرکزی

اپ    طب  اعتلم گتزا ش  شخص حقوقی درراخا شگه اسا  200ارای  
. ن ر اسا  173ر صگ کل مطالبات معوق اانکی ر  اخریا     28منب  راگر  

(29). 
نشتا    1396ار سی مطالبتات غیتر جتا ی ر  نیمته نخستا    همچنین

رهگ که نسبا مطالبات غیرجا ی اه کل تسهیلت اانک ها ر  دااا  می
مطالبتتات غیرجتتا ی  ر صتتگ استتا 11/1ارااتتر اتتا  1396شتتهراو ماه 

(NPLاه سه گر) ه مطالبتات سر ستیگ گذشتره تتا شتش متاه اعتگ اپ 
ماه اپ تا اخ ا لین سر سیگ  8تا  6مطالبات معوق که این  ،  سر سیگ شگ 

  مطالبات مشکو  الوصو  ایش اپ هشا ماه اپ پما   نها گذشره ااشگ  
ر صتگ   60کته  ،  ا لین سر سیگ  نها گذاشره ااشگ طبقه انگی متی شتور

رهتگ بات مشکو  الوصو  تشکیل میمیزا  مطالبات غیرجا ی  ا مطال
 1390 ما  ها نشا  می رهتگ اپ ستا  .  که امیگی اه ر اافا  نها نیسا

هزا  میلیا ر توما    4.  50رجا ی اپ  حجم مطالبات غی  1396الی شهراو   
هتتزا  میلیتتا ر تومتتا  ر  شتتهراو   5. 118اتته 1390ر  شتتهراو  ستتا  

انتااراان شگ     اسا اراار   4.  2که اه معنی  افزااس اافره اسا  1396
علی  غم اانکه طبت  قتوانین   فلست ه   اا توجه اه اان  ما    اطلعات

که جرامته  گگاه فقهیشرط را  چنین   جوری شرط جرامه رارکرر   هم
، رارکرر نبااگ اه عنوا  اازا ی جها کسب سور ارای اانتک هتا ااشتگ 

نمونته   اترایشتگ  عمگه ر  مگ اانک ها    عملً شرط جرامه رارکرر منب 
هزا  میلیا ر توما  جرامه رارکرر   12،     1394اانک های اارا  ر  سا   

 .(30).انگر  قالب  جه الرزام تأخیر تأراه ران ر اافا کرره 
 ااطه مثبا این معوقات اتانکی اتا  طب  ار سی ها  لذا اا توجه اه اانکه

ختور   اال اور  جرامه رارکرر (  31) جور را رنرت تو م   نرت ایکا ی  
معوقات اانکی اسا اا اان توضیح که ر  عاملی جها ایشرر شگ  حجم 

صو ت اال اور  جراام هم اانک تماالی جها  صو  نخواهگ راشا   
هم مشرری توا  ااپدرراخا تسهیلت  ا نخواهتگ راشتا   ر  صتو ت 
تو م اال نیز عکس اان قضیه ات اق خواهگ افرار پارا مشرراا  اا مرحمل 

الیتا درستور راگتر اته کتا  مناا  گرفره شگه  ا ر  اک فع  شگ  جرامه
خواهنگ گرفا ر  نهااا ر  هر حالا جرامه رارکرر نمی توانگ موثر  اق  

 شور   اااگ  اه حل راگری جها حل معضل جسرجو کرر.
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 کدامند؟ راهکارهای جایگزین
ای شک اا توجه اه غیر اخلقی اور    عتگم کا امتگی شترط جرامته 

اته . جسترجو کترراه عنوا    شهای جااگزان  اهکا هاای    ااگرارکرر ا
رلیل اانکه اگهکا ا  اانکی مرعگر   مرنوع می ااشنگ لذا ارخو ر مشتااه 
ماننگ جرامه رارکرر اا انواع اگهکا ا  اه هتی   جته نمتی توانتگ م یتگ 

اااگ ش اف ساپی   نگ گررش دو  اه طو  هگفمنگ   .اه نظر می  سگااشگ
اتا  لتذا. (32)روک تکترا  نشتمعوقات اانت ا  گیرر تا معضلجه قرمو ر تو

اه اانتک دتولی کشتو  رش ستالم   هگفمنتگ جراتا رگتتوجه اه اانکه  
کگام اپ اان ر  عامل اااگ اه هر  ،   مرکزی   اانک عامل مرتبط می شور

اانک مرکزی اااگ ر  مرحلته ا   تثبیتا . خور عمل کننگ  ی ظااف قانون
خور قرا  رهگ پارا کاهش ای اا سیاسا های ا پش دو  ملی  ا ر  ا لو

  اه ا پش دو  ملی نه تنها م اسگ اجرماعی   اخلقی    انری را ر کته 
  الکه ر  جراا  گررش دو  اخل، ر  اان مقاله مجا  ار سی    نیسا

اته انگتاه ااجار می کنگ که نمونه اا پ    معضل   ی    ر  اانک هتا 
  کاهش شتگاگ ا پش اانکی اسا چو  معوقات     را ی   اموا  فیزاکی

نک  ا اپ مطالبته ااپراشتره استا دو  مشرری  ا اپ ااپدرراخا راو    اا
، رت تسهیلت دااین اا ر  سطح تتو مر  شرااط نرت تو م اال   ن  چراکه

لذا اانک مرکزی . اسا اجرای قرا رار ر  تأخیر، مناف  هر ر  طرف  ااطه
 . (33)ملی مقااله کنگش دو  ا پگ اا تمام توا  اا   نگ کاهش ااا

اااگ اه  ظی ه قانونی خور مبنی ار اعما  نظا ت   اانک مرکزیهمچنین  
چو  اکی اپ عوامل تخل ات اتانکی   ،   کنگجراا  گررش دو  عمل  ار  

اته .  ظی ه اانتک مرکتزی استا  عوقات اانکی ناشی اپ عگم انجامنیز م 
چرا ، عالیا کررنگاپ فغیر مج حعنوا  مثا  چرا مؤسسات دولی اه اصطل

اه درراخا  ام کزاای مبرل شگ   چرا اانک قرض الحسنه اانک سرمااه  
   اته  نخ تمام اان معضلت اک سر!   چنانی درراخا  مهر  ام های  

تخلف اانک مرکزی ر  اعما  نظا ت   انجتام  ظی ته قتانونی اتر متی 
تستهیلت   ه اعطتایلذا ر  اان  اسرا اانک مرکزی اااگ ر  مرحلت.  گررر

راشره ااشگ تا ش افیا ر  مرحله گررش دتو    نظا ت ار اعطای هگفمنگ
ااجار شور اه عنوا  مثا  اانک ها  ا التزام کنتگ کته هتر اتانکی نتام   
مشخصات مرقاضتیا   ام   ر اافتا کننتگگا    مبلتغ  ام ر اتافری  ا 

س عموم ماهانه اه اانک مرکزی ا سا    نیز     ار  سااری که ر  رسرر
ر  حوپه معوقات نیز اجاپه تعلل   کوتاهی اانک طلبکتا  . قرا  رهگ،  ااشگ

ر  مطالبه طلب معوقه  ا نگهگ   ر  صو تی کته مشترری ر  ااپدرراختا 
قترا  راره       ا   ستا ستیاههرنتام     ا ر  ف،  تسهیلت کوتاهی کنگ

ستررس ر  ر ر   شور کته یماهانه اه تمام اانک ها االغ   نیز ر  ساار
ستاپی ف  اانک مرکتزی اااتگ ر   استرای شت ا،  اه هرحا .  وم ااشگعم

گررش جراا  دولی عمل کنگ تا ر  مرحله ا   اروانگ اه  ظی ته نظتا تی 
ل  قتوه فس  ن که لیسا معوقات اانکی ر  رسا  ایاا.  خور عمل کنگ

رخو ر شور   اا اگتر اخور اان موضوع فساری اسا که اااگ اا    ،  ااشگ
اا سیل تکذاب ها   ، م اه افشای معوقات رانه ر شا کنگنماانگه ای اقگا

قاال قبو  نیسا   نشا  اپ  ش رگی ،  تهما   حری تهگاگها مواجه شور
اانک مرکزی اااگ ر  ، انااراان. ر  گررش دو  اه جای ش افیا    اسا

ش اف ساپی فراانگ گررش دو  حتگاقل استرر نظتا تی ختور  ا  اسرای  

سالم   هگفمنگ شور  الّا همانگونه کته ثااتا ،  فراهم کنگ تا   نگ گررش
 . (34)شگه اا جرامه های اانکی نمی توا  معضل معوقات  ا حل کرر

 یاااگ ا لً ظرفیا اعربتا ، 16ر  مرحله اعطای تسهیلتنیز    اانک عامل
ر اافا کننگه   طرح   در ژه ای  ا که ا  قصگ سرمااه گذا ی را ر مو ر 

عمگه ای اپ معوقات اتانکی ناشتی اپ اعطتای  پارا اخش  رهگتوجه قرا   
اعنی تسهیلتی که اگ   توجته اته ظرفیتا ،  تسهیلت سرگررا  اسا

اان گونه تستهیلت    وچ؛  اسا    اعربا ی   طرح   ارنامه درراخا شگه
ااپا   ا ر می شور   نته   غیر م یگ اقرصاری اا  اسطه ای  اه اخش های

موجب اتال غا  نمی کنگ الکه  ااجار اشرتنها کمکی اه   ن  اقرصاری  
حجتم معضل  کس  مشکل اقرصاری راگر می شور که دا ار فرن تو م  

    معضتل کمبتتور نقتگانگی ر  اختتش اااتر اقرصتتارنقتگانگی ی اتال
ت سرگررا  می ااشتگ کته اته انگیتزه اقرصاری ناشی اپ اعطای تسهیل

عامل اته لذا اااگ اانک . (35)انجام شگه اسا. . .   ااط  ،  های سیاسی  
عبا ت اپ جذب نقگاگی اخش  اکگ   غیراقرصتاری   کهنقش اصلی خور  

مهم ر   نقش اان. توجه کنگجامعه   تز ا     اه اخش اقرصاری اسا 
اه هر کسی   وچاانکگا ی   سیاسا های دولی مو ر توجه قرا  نگرفره  

تحا هر عنوانی تسهیلت راره می شور   اانک صترفاً اته اهتره قااتل 
اااگ ا لواا اانک تز ا  نقتگانگی رمرکز می شور ر  حالی که  م ،   صو 

، انتااراان. اه اخش اقرصاری   جذب    اپ اختش غیراقرصتاری ااشتگ
اپ حالا سترگررانی     ا ر  اقگام ا   اعطای تسهیلتاانک عامل اااگ  

 . گکناگ   هگف   توجیه اقرصاری خا     هگفمنگ تسهیلت اعطا 
موضوع تسرا  ، تنظیم قرا رارتسهیلت هگفمنگ     ثانیاً ر  مرحله اعطای

ر  ااپدرراخا   عگم تأخیر مو ر توجه قترا  گیترر   ضتمن اختذ  ثیقته 
قسط سر ستیگ   ر  ارراشا،    ضامنین     اانک  کیل مشرری،  شخصی

چنین شترطی کمتک . ر  ا لین مرحله اپ تأخیر ااشگاپ حساب  نا   شگه  
ا  اه تتأمین اط راشره   چو  تنه ر اافا اقس  تلش ارمی کنگ که اانک  

ر  ،  اپ    کوتاهی نمی کنتگ،  مناف  اقرصاری اانک ر اافا اقساط اسا
تأمین مناف  اقرصاری اانک ایشرر ر  ،   حالی که ر  شرط جرامه رارکرر

. عگم تأراه مشرری اسا چو  نرت جرامه اپ نرت اهره اانکی ایشرر اسا
ر چتو  انکی  ا  اشه کن کترمعوقات ا  لذا اا اان شرط می توا  معضل

اانکگا ی الکرر نیک تمام حساب های مشترری ر اافتا   ر  اسررامر پ  
کننگه   ضامنین ا  ر  رسررس اانک طلبکا  اسا   اه  احری می تتوا  

، ر  قرا رار اعطتای تستهیلت اا ر   شرط  کالا ر  ارراشا اپ حساب
اانک ، ک   پهمان  تأخیر قاال توجه مشرری شگ اعنی اه محض تأخیر ا

الا اپ مشترری اتا ضتامن مبلتغ قستط  ا اپ حستاب ر  رستررس اه  ک
 .(36)ارراشا کنگ

 

 گیرینتیجه
ار اساس راگگاه اغلب فلست ه   صتاحبنظرا  حتوپه اختلق   حقتوق 

اهره دولی   مر رعات    اعم اپ جرامه رارکرر   محر میتا اپ اسلمی  
  اتا توصتیفه   اه عنوا   غیر اخلقی   نامشر ع اور  ،طلب دولی  مناف 
  مستائل  اامتا رستا انتگ کا. می شور  ارله حرما  اا شامل      شگه

دولی   اانکی اا توجیهاتی اقرصاری شو ای نگهبا   ا قتان  کررنتگ کته 
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ر   شرطی تحا عنا انی ماننگ اه ذمه گرفرن مبلغی ر  صتو ت تتأخیر 
  ر  متاره انکی  ا مشتر ع اعتلم کنتگ ر  قرا رارهای ات توسط مشرری
قانونی عملیات اانکگا ی اگ    اا نیتز   15تبصره اه ماره  2 احگه الحاق  

 لتی گذشتا پمتا  غیرموجته اتور  .  شرط جرامه تطهیر   قانونی شگ
نترت اتالی   چتو ؛  توجیهات طرفگا   شرط جرامه تأخیر  ا ثااا کترر
تو م   اا ر  اعضی اپ   تو م اپ اک طرف   نرت تسهیلت نزراک اه نرت

ر  طرف  ااطه اعنتی اانتک طلبکتا    ،  گرالها کمرر اپ    اپ طرف رسا
مشرری اگهکا   ا  ارا  ر  تأخیر ر  تأراه   مطالبه کرر چتو  ر  چنتین 
شرااطی مناف  ر  طرف خصوصاً اانک ر  تأخیر اتور تتا اپ نترت جرامته 

ر ااعا الوکه شگ  دو  اان ام . رارکرر اه عنوا  منب  ر  مگ اسر اره کنگ
ررش سرا     ر  اقرصار کشو  شگه   ااعا شگه اسا اارا  اکتی   گ

اپ کشو های اا  اسک اال محستوب شتور   دتو  اپ چترخش تولیتگ   
اقرصار خا   شگه   امکا  ا ااته تستهیلت جگاتگ اترای مشترراا  اتا 

   ر  نهااا ااعا افا ا پش دو  ملی شور. مشکل مواجه شور
ستاپی ف   نگ گررش دو  جها شت الذا اا توجه اه الکرر نیکی شگ    

عتگ     اته ستاپکا های راگتری کته ، اان فراانگ اااگ اپ شرط جرامته
أمین منتاف  اقرصتاری استا   ی   ت  اخلقی   شرعیمطاا  اا مواان  

مرکزی اااتگ ا لً نته تنهتا   نتگ  ر  اان  اسرا ر  مرحله ا   اانک.     ر
کنگ تا مو ر  غبا     ملی  ا مروقف الکه     ا تقواا کاهش ا پش دو

ثانیتاً نظتا ت اتر فراانتگ اعطتای تستهیلت   ؛  قترا  گیترر  ا اعرمار ااپ
ااپدرراخا    راشره ااشگ   مرخل ا  احرمتالی  ا ر  لیستا ستیاه قترا  

 . رهگ
تسهیلت  ا هگفمنگ اعطا کنگ اعنی اته فعتا    اانک عامل نیز اااگ ا لً 

اه جتای ر   ثانیاً ؛ ت کنگلاقرصاری را ای ارنامه   در ژه اعطای تسهی
شرط  کالتا ر  ارراشتا اپ حستاب متگاو    ،  شرط جرامه ر  قرا رار

ضامنین ر  قرا رار ر   شور تا اانک طلبکا  انگیزه مطالبه طلب راشره   
 .اپ اگهکا  نیز انگیزه تأخیر ر  درراخا سلب شور

 

                 خالقیا  یمالحظهها
رقا اراتی،  ضتااا  گاهانته؛ انرشتا  موضوعات اخلقی همچتو ؛ ست  

 .انگقرا گرفره  مو رتوجهچنگگانه   ... ر  دژ هش حاضر 
 

 هنام واژه
 Cash flow .1 گررش دو  

 Economic cycle .2 چرخه اقرصاری 

 Faithfulness to the covenant .3  فای اه عهگ 

 Limitation of liability .4 تحگاگ مسولیا 

 Claims claimable .5 پاا  قاال مطالبه 

 Penalty condition .6 شرط جرامه 

 Restorative function .7 کا کرر ترمیمی 

 Delay payment damages .8 خسا ت تاخیر تاراه 

 Ethics .9 اخلق

 Ethical values .10 ا پشهای اخلقی 

 Unethical .11 غیر اخلقی 

 Legal-jurisprudential institution .12 فقهی -نهار حقوقی

 Justice .13 عگالا 

 Islamic government .14 حکوما اسلمی 

 Interest-free banking .15 اانکگا ی اگ    اا 

 Lending .16 اعطای تسهیلت 
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