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   پىداىش بانک
با رونق گرفتن تجارت در اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم در مراکز مهم تجارى 
مانند آمستردام و لندن، مؤسسات بازرگانى و مالى روى کار آمدند که کار اصلى آنها حفظ 
و تأمىن امنىت پول تجار بود. اىن مؤسسات در مقابل ارائٔه خدمات مالى، حق الزحمه اى 
درىافت مى کردند. به تدرىج دامنٔه فعالىت اىن گونه مؤسسات گسترش ىافت؛ تا جاىى که 

با نقل و انتقال پول از شهرى به شهر دىگر به آسان کردن فعالىت هاى تجارى پرداختند.
اعتبار اىن مؤسسات از آن جهت بود که مؤسسان آنها بازرگانان معروف، ثروتمند و 

مورد اعتماد مردم بودند.
با گسترش تجارت و افزاىش تعداد مراجعان، مقدار پول موجود در صندوق اىن گونه 
مؤسسات افزاىش ىافت. مدىران اىن مؤسسات با گذشت زمان متوجه دو نکتٔه مهم شدند: 
اّول اىنکه در هىچ زمانى سپرده گذاران تمامى پول خود را از صندوق مؤسسه خارج نمى کنند 
و به همىن سبب، تنها درصدى از کل موجودى براى پاسخ گوىى به صاحبان سپرده کافى 
است. نکتٔه دىگر اىن که هم زمان با مراجعٔه تعدادى از افراد به مؤسسه براى درىافت پول 

٢
فصل

بانک

آىا مى دانىد بانک ها چه فعالىت هاىى انجام مى دهند؟
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خود، عده اى نىز براى وارىز کردن پول به حسابشان مراجعه مى کنند و درنتىجه، هىچ گاه 
که  واداشت  فکر  اىن  به  را  مدىران  دو مسئله،  اىن  نمى رسد.  به صفر  موجودى صندوق 

پول هاى راکد در صندوق را به کارگىرند.
از آنجا که غالباً تعدادى از تجار براى گسترش فعالىت هاى تجارى خود به پول نىاز 
داشتند و حاضر بودند در مقابل پول درىافتى، مبالغى اضافى پرداخت کنند، مدىران اىن گونه 
به تجار  آنها پول هاى راکد را  اىن موقعىت استفاده کردند؛  از  )بانک ها(  مالى  مؤسسات 
متقاضى وام مى دادند و در مقابل، مبالغى اضافه بر وام درىافت مى کردند. به اىن ترتىب، 
آنان عالوه بر مبالغى که در ازاى نگهدارى پول افراد درىافت مى کردند، مبالغى اضافى را 
نىز بابت وام از وام گىرندگان درخواست مى نمودند. اىن پول اضافى بهره نام داشت. چون 
بهرٔه درىافتى بابت وام مبالغ قابل توجهى بود، از اىن رو مدىران بانک ها سپرده گذاران را به 
سپرده گذارى هرچه بىشتر تشوىق مى کردند. با اىن شرط که نه تنها بابت نگهدارى پول هاى 
آنها وجهى درىافت نکنند بلکه بخشى از بهرٔه وام هاى درىافتى را نىز به صاحبان سپرده ها 

بدهند.
از آن پس، اىن گونه مؤسسات ىا بانک ها عالوه بر خدمات نقل و انتقال و محافظت از 
پول به اعطاى وام و تأمىن اعتبار نىز پرداختند. اىن فعالىت بانک که تاکنون نىز ادامه دارد، 
در سطح فعالىت هاى اقتصادى جامعه تأثىر زىادى گذاشته است. به طورى که بسىارى از 
افراد و مؤسسه ها با درىافت وام از بانک ها طرح ها و فعالىت هاى اقتصادى موردنظر خود 

را به آسانى به اجرا درمى آورند.

اعتبار
افراد و مؤسسات براى انجام دادن فعالىت ها ىا تکمىل پروژه هاى اقتصادى خود 
به پول نىاز دارند و براى تأمىن پول موردنىاز خود به بانک مراجعه مى کنند. بانک پس از 
بررسى درخواست متقاضى، در صورتى که فعالىت او مطابق با شراىط بانک باشد و هم چنىن 
بانک از تواناىى فرد براى بازپرداخت بدهى خود اطمىنان ىابد، مبلغ وام را طى اسنادى به 
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او پرداخت مى کند. به اىن ترتىب، فرد متناسب با مبلغ وام نزد بانک اعتبار کسب مى کند و 
باىد بدهى خود را در زمان سررسىد قىد شده در اسناد به بانک بپردازد.

فعالىت 4ــ3
مراحل درىافت وام را از کسى که از بانک وام درىافت کرده است، بپرسىد و به کالس 

گزارش دهىد.

اسناد اعتباری
بانک ها به منظور انجام عملىات اعطاى وام و اعتبار، اسناد مختلفى تهىه کرده اند تا 
ضمن ارائٔه خدمت، در کوتاه ترىن زمان بتوانند طلب خود را از وام گىرنده درىافت کنند. 
اىن اسناد قابل انتقال هستند و صاحبان آنها مى توانند قبل از سررسىد، آنها را به دىگران 
منتقل کنند. برخى از اسنادى که در بانک ها و مؤسسات اعتبارى جرىان دارند، عبارت اند 
از چک، سفته، برات و اوراق قرضه. اىن اسناد با توجه به زمان بازپرداختشان در سه گروه 

طبقه بندى مى شوند:
1ــ اسناد اعتبارى دىدارى )چک(: از آنجا که اىن اسناد به محض رؤىت بانک 
و بدون اطالع قبلى قابل پرداخت هستند، به آنها اسناد دىدارى گفته مى شود. صاحبان اىن 
نوع اسناد، مبلغ موردنظر را در وجه خود ىا هر کسى که ماىل باشند، بر روى سند ىادداشت 
مى کنند. بانک نىز پس از رؤىت، مبلغ قىد شده را به فردى که سند در وجه او صادر شده 
است پرداخت مى کند. اىن سند که به آن چک ىا پول تحرىرى گفته مى شود، همانند پول 

نقد در معامالت مختلف مورد استفاده قرار مى گىرد.1
2ــ اسناد اعتبارى کوتاه مدت: زمان بازپرداخت اىن دسته از اسناد ىک سال ىا 

1ــ اگرچه طبق قانون، چک سند بهادار بدون تارىخ است اّما در کشور ما براساس عرف از آن به جاى سند 
اعتبارى مدت دار نىز استفاده مى شود.
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کمتر است. سفته و برات از جملٔه اىن اسنادند.
سفته: ىکى از اسنادى که بانک ها در مقابل اعطاى وام از وام گىرنده درخواست 
مى گىرد.  قرار  استفاده  مورد  نىز  بازرگانى  معامالت  در  اىن سند  مى کنند، سفته است. 
سفته سندى است که به موجب آن بدهکار متعهد مى شود مبلغ معىنى را در زمان مشخص 
به طلبکار پرداخت کند. طلبکار پس از درىافت سفته باىد آن را تا زمان سررسىد نزد خود 
کند،  پىدا  نىاز  آن  پول  به  سفته  سررسىد  زمان  از  قبل  طلبکار  که  صورتى  در  نگه دارد. 
مى تواند سفته را پشت نوىسى )ظهرنوىسى(1 کند و با درىافت مبلغ کمترى، طلب خود را 

به دىگرى انتقال دهد.
برات: برات سند ىا حواله اى است که از طرف طلبکار صادر مى شود و به موجب 
آن، بدهکار مطلع مى شود که باىد مبلغ بدهى خود را در سررسىد معىن به فردى که طلبکار 

مشخص مى کند، پرداخت نماىد.
اگر بدهکار وجه بدهى را با امضاى خود تأىىد کند، برات جنبٔه قانونى پىدا مى کند. 

سفته را مى توان از بانک ها خرىدارى کرد.

1ــ وقتى در پشت سفته نوشته مى شود »اىن سند به آقا ىا خانم ........... انتقال ىافت« عمل ظهرنوىسى 
انجام گرفته است.
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فعالىت 5 ــ3
از ىک برگ سفته و چک رونوشت )کپى( تهىه کنىد و نحوهٔ صحىح پرکردن آن را 

تمرىن کنىد.

3ــ اسناد اعتبارى بلندمدت: در مواقعى که دولت ىا مؤسسات خصوصى براى 
رفع مشکالت ىا گسترش فعالىت هاى اقتصادى خود به امکانات مالى نىاز پىدا مى کنند، 
ممکن است به انتشار اوراق قرضه اقدام نماىند. افراد ىا مؤسسات خصوصى با خرىد اىن 
اوراق، ضمن درىافت بهره در فواصل زمانى مشخص شده، اصل طلب خود را در زمان 

سررسىد درىافت مى کنند.
بازپرداخت اىن گونه اسناد، اغلب بىش از ىک سال طول مى کشد. به همىن دلىل آنها 

را جزو اسناد اعتبارى بلندمدت قرار مى دهند.

فعالىت 6   ــ3
برخى بانک ها به فروش اوراق مشارکت اقدام مى کنند. شما مى توانىد داوطلبانه در 

اىن زمىنه گزارشى تهىه کنىد و به کالس ارائه دهىد.

فعالىت های مختلف بانک ها
برخى تصور مى کنند تنها وظىفٔه بانک تجهىز و توزىع اعتبارات است؛ در حالى که 

بانک ها فعالىت هاى مهم دىگرى نىز انجام مى دهند.
فعالىت هاى مختلف بانک ها به طورکلى عبارت اند از:

1ــ عملىات اعتبارى،
2ــ عملىات مالى،
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3ــ خرىد و فروش ارز ،
4ــ ساىر خدمات بانکى.

1ــ عملىات اعتبارى: بانک ها با پذىرش سپرده هاى دىدارى، سپرده هاى مدت دار و ساىر 
سپرده هاى مردم، منابع الزم براى دادن اعتبار به  اشخاص و مؤسسات را جمع آورى مى کنند. 
تخصىص ىا توزىع اعتبارات از مهم ترىن خدمات بانک ها محسوب مى شود و بر دو نوع است:

الف( تخصىص اعتبارى کوتاه مدت: اگر فردى، ورق بهادارى مانند سفته ىا برات 
را در اختىار داشته باشد و قبل از زمان سررسىد آن به پول احتىاج پىدا کند، مى تواند آن 
ورق بهادار را به بانک ارائه کند. بانک نىز مبلغى کمتر از آنچه در سند قىد شده است، 
به او مى پردازد و اصل مبلغ را در زمان مقرر از بدهکار اصلى درىافت مى کند. البته اىن 
بدهى باىد به دلىل انجام امور بازرگانى به وجود آمده باشد و به زمان سررسىد سند نىز بىش 

از 90   روز نمانده باشد. اىن عمل بانک را تنزىل مى گوىند.
از سوى دىگر، تولىدکنندگان و بازرگانانى که در ىک بانک حساب جارى باز کرده اند، 
مى توانند از آن بانک اعتبار درىافت کنند. در اىن صورت، بانک دستور پرداخت مبلغى 

بىش از موجودى آنها را صادر مى کند.
ب( تخصىص اعتبارى بلندمدت: به اعتبارهاىى که مدت آنها بىش از ىک سال است، 
اعتبار بلندمدت گفته مى شود. بانک از محل موجودى سپرده هاى غىردىدارى )مدت دار( 
مشترىان و سرماىٔه اولىٔه خود، اعتباراتى در اختىار مشترىان قرار مى دهد. در مواقعى نىز 
ممکن است خود بانک از همىن محل و از طرىق اىجاد بنگاه اقتصادى ىا خرىد سهام ساىر 

بنگاه ها به سرماىه گذارى اقدام کند.
اىن نوع اعتبار به دلىل اىنکه درىافت کنندگان معموالً آن را در زمىنه هاى تولىدى ىا 

بازرگانى به کار مى گىرند، اهمىت زىادى دارد.
2ــ عملىات مالى: بانک هاى تخصصى به منظور کسب سود، اوراق قرضه اى را 
که دولت ىا مؤسسات اعتبارى منتشر کرده است، خرىدارى مى کنند. آن گاه اىن اوراق را 
به مبلغى بىش از مبلغ خرىد به سپرده گذاران خود مى فروشند. اىن فعالىت بانک را عملىات 
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مالى مى گوىند.
3ــ خرىد و فروش ارز: ىکى دىگر از خدماتى که بانک ها انجام مى دهند، خرىد 
و فروش و تبدىل پول کشورهاى مختلف است. بانک ها با انجام دادن اىن کار نىاز افرادى 
را که مى خواهند به کشورهاى دىگر سفر کنند، اتباع کشورهاى دىگر و بازرگانانى را که 
براى خرىد کاالهاى کشورهاى دىگر ناچار از پرداخت ارز هستند، رفع مى کنند. آنها در 

مقابل اىن فعالىت خود کارمزد درىافت مى دارند.

4ــ ساىر خدمات بانکى: بانک ها عالوه بر خدمات ذکر شده، فعالىت هاى دىگرى 
نىز انجام مى دهند که مهم ترىن آنها عبارت اند از:

ــ نقل و انتقال وجوه در داخل کشور،
ــ وصول مطالبات اسنادى و سود سهام مشترىان و وارىز به حساب آنها،

ــ پرداخت بدهى مشترىان در صورت درخواست آنها،
ــ قبول امانات و نگهدارى سهام و اوراق بهادار و اشىاى قىمتى مشترىان،

ــ انجام وظىفٔه قىمومت، وصاىت و وکالت براى مشترىان طبق مقررات مربوط.
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نظام بانکى بدون ربا
براساس قوانىن اسالمى، هر نوع درىافت پول اضافى از وام گىرنده ربا تلقى مى شود 
و حرام است. بر اىن اساس، مجلس شوراى اسالمى در سال 1362 قانون عملىات بانکى 
بدون ربا را تصوىب کرد و از سال 1363 آن را به اجرا درآورد. طبق قانون عملىات بانکى 
بدون ربا، بانک هاى فعال در جمهورى اسالمى در قبال تسهىالت اعطاىى به مشترىان حق 

درىافت هرگونه مبلغ نقدى ىا جنسى را که از قبل تعىىن شده باشد، ندارند.
تولىدى  در طرح هاى  مستقىم  طرىق سرماىه گذارى  از  را  درآمد خود  بانک ها  اىن 
و عمرانى کسب مى کنند. عالوه بر اىن، تحت ىازده عقد اسالمى1 مجاز نىز مى توانند به 

1ــ در زىر عقود اسالمى را به اختصار توضىح مى دهىم.
1ــ قرض الحسنه: قراردادى است که در آن ىکى از طرفىن قرارداد )در اىنجا بانک( مقدار معىنى از مال 
خود را در زمان حال به دىگرى )در اىنجا مشترى بانک( واگذار مى کند. در مقابل، قرض گىرنده متعهد مى شود که عىن 

مال ىا قىمت آن را در زمان معىن بازپس دهد.
2ــ مضاربه: قراردادى است که به موجب آن، بانک سرماىه را تأمىن مى کند و طرف دىگر با آن به تجارت 

مى پردازد. در نهاىت، سود حاصل از سرماىه بىن بانک و طرف دىگر تقسىم مى شود.
3ــ مشارکت مدنى: قراردادى بازرگانى است که به موجب آن دو ىا چند شخص حقىقى ىا حقوقى )از جمله 

بانک( سرماىٔه نقدى ىا جنسى خود را به شکل مشاع و به منظور اىجاد سود درهم مى آمىزند.
4ــ مشارکت حقوقى: قراردادى است که طى آن  بانک قسمتى از سرماىٔه شرکت هاى سهامى جدىد را تأمىن 

ىا قسمتى از سهام شرکت هاى سهامى موجود را خرىدارى مى کند و از اىن طرىق در سود آنها شرىک مى شود.
5  ــ فروش اقساطى: بانک ها بنا به تقاضاى کتبى مشترىان خود، ماشىن آالت و تأسىساتى را که عمر مفىد آنها 

بىش از ىک سال است، خرىدارى مى کنند و به صورت قسطى به مشترىان مى فروشند.
6  ــ معامالت َسلَف: بانک محصوالت تولىدى آىندٔه بنگاه ها را پىش خرىد مى کند.

7ــ اجاره به شرط تملىک: طبق اىن قرارداد، بانک مورد اجاره را تهىه مى کند و در اختىار مشترى )مستأجر( 
قرار مى دهد. در صورتى که مستأجر به تعهدات خود عمل کند و اقساط خود را تأدىه نماىد، در پاىان مدت اجاره، مالک 

عىن ماِل مورد اجاره مى شود.
8  ــ جعاله: طبق قرارداد، کارفرما تعهد مى کند در قبال عمل مشخص کارگزار ىا عامل، اجرت معىنى به  او 

بپردازد.
9ــ مزارعه: طبق اىن قرارداد، بانک زمىن مشخصى را براى مدت معىن در اختىار طرف دىگر قرار مى دهد 

تا در آن کشاورزى کند. در نهاىت، سود حاصل بىن دو طرف تقسىم مى شود.
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اشخاص تسهىالت مالى اعطا کنند و از اىن طرىق به طور غىرمستقىم در سرماىه گذارى ها 
شرکت جوىند. اىن عقود مجاز عبارت اند از:

3ــ مشارکت مدنى 2ــ مضاربه  1ــ قرض الحسنه 
6   ــ معامالت َسلَف 5   ــ فروش اقساطى  4ــ مشارکت حقوقى 

9ــ مزارعه 8   ــ جعاله  7ــ اجاره به شرط تملىک 
11ــ خرىد دىن 10ــ مساقات 

بانک مرکزی
مىزان موفقىت بانک ها ــ به خصوص بانک هاى تجارى ــ به مىزان خدمات آنها، 
بتواند  بانک  بانک بستگى دارد. هر قدر  نزد  مىزان سپرده هاى مردم  تعداد مشترىان و 
سود  به  دهد،  افزاىش  را  خود  اعتبارات  مىزان  و  کند  جذب  را  بىشترى  سپرده هاى 
راه هاى  از  ىکى  تجارى  بانک هاى  براى  وام  اعطاى  اگرچه  مى ىابد.  دست  بىشترى 
مخربى  آثار  اقتصاد کشور  در  آن  کنترل  عدم  و  بى روىه  افزاىش  اّما  است  کسب سود 

مى گذارد. برجاى 
به  شروع  بانک ها  کنىد  فرض 
وام دادن کنند؛ در صورتى که حجم 
معامالت  انجام  براى  موجود  پول 
اعطاى  شراىط،  اىن  در  باشد.  کافى 
وام توسط بانک ها پول در گردش را 
افزاىش مى دهد و زمىنٔه بروز تورم را 

فراهم مى آورد.

به ازاى درىافت مقدارى از محصول، کار  باغ و دىگرى که  10ــ مساقات: قراردادى است مىان صاحب 
نگهدارى از باغ و برداشت را انجام مى دهد.

تولىدى،  به واحدهاى  بانک ها مى توانند اسناد و اوراق تجارى متعلق  اىن قرارداد،  11ــ خرىد دىن: طبق 
بازرگانى و خدماتى را تنزىل کنند.
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براى جلوگىرى از اىن پىامد منفى، ىک سىستم نظارتى موردنىاز است که ضمن آگاهى 
از اوضاع اقتصادى کشور، قدرت الزم براى کنترل اعمال بانک ها را نىز داشته باشد.

بانک مرکزى با اىجاد سىستم خاص کنترل، سىاست هاى خود را از طرىق سىاست هاى 
پولى متناسب با شراىط اقتصادى کشور اعمال مى کند و بانک ها را در جهت  ارائٔه خدمت 

و هماهنگى با اقتصاد به فعالىت وامى دارد.
اىن بانک مسئولىت کنترل شبکٔه بانکى و ادارٔه سىاست پولى را با هدف حفظ ثبات 

پولى کشور برعهده دارد.
زىر  شرح  به  را  دىگرى  مهم  مسئولىت هاى  و  وظاىف  حال  عىن  در  مرکزى  بانک 

عهده دار است:
وظاىف بانک مرکزى

ــ انتشار اسکناس و تنظىم حجم پول در گردش،
ــ نگهدارى فلزات گران بها و ارزهاى متعلق به دولت،

ــ نگهدارى ذخاىر قانونى و موجودى نقدى بانک هاى تجارى،
ــ اىجاد امکانات اعتبارى براى بانک هاى تجارى،
ــ انجام دادن عملىات تصفىه حساب بىن بانک ها،

ــ صندوقدارى، نماىندگى مالى و انجام دادن عملىات بانکى دولت،
ــ اجراى سىاست پولى و کنترل حجم اعتبارات.
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پرسش
1ــ در عملىات بانکى مفهوم اعتبار چىست؟

2ــ اسناد اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت چه تفاوتى دارند؟
3ــ بانک ها چه خدماتى را به مشترىان خود ارائه مى دهند؟

4ــ ظهر نوىسى چىست؟
5   ــ شراىط تنزىل کردن اسناد اعتباری را بىان کنىد.

6  ــ منظور از عملىات مالى بانک ها چىست؟
7ــ بانک ها با خرىد و فروش ارز، نىازهای چه افرادی را برطرف مى کنند؟

8  ــ در نظام بانکى بدون ربا، بانک ها چگونه درآمد کسب مى کنند؟
9ــ بانک مرکزی چگونه بر فعالىت بانک ها نظارت مى کند؟


