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 است كه 
ود، آنگاه 
 به بانك 
خريده را 
ت كاالى 
كه جنس 
 است كه 

العمل  حق
ن، روزى 

اجر، گر ت
 و اما اگر 
ن سودي 

خود ثبت 
رفته و به 

اي كه  يه
 سرمايه 
م است و 
نى بانك 
             

نوشـته  » د   
م بـه ذكـر      
ـل كتـاب   
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و منظور اين
شو ن بسته مى

ن قرارداد را
ن كااليي كه خ
ردازد و شركت

دهد ك الع مى
 و اين وقتى

كند ح اضا مى
ده و ابتداي آن

كند. حال اگ ى
دهد ل او مى

د، حال آيا آن

 را در دفتر خ
ت تحويل گر
 و سود سرما
 دين صاحب
را دارد، حرام
وده باشد يعن
                    

ر مراجـع تقليـد
 شـده اسـت. الز

اصـفصـيلي بـه    

micbanking 

شخاص است و
يرد و عقد آن
است، تاجر آ
يه و بهاى آن

پر ىن شركت م
جر نامبرده اطال

شود تاجر مى
ك از تاجر تقا
ك معطل شد
جر دريافت مى
نس را تحويل

دار ى آن برمى

معامله تاجـر
را از آن شركت
ه عنوان بهره
 عنوان اداي
مين عنوان ر
ي دين تاجر بو

                  
بانكي از منظـر
ي و بانكي چـاپ

يافت اطالعـات تف

  1 بانكي

عتبار براى اش
گي  صورت مى

رفين دخيل ا
دارى از سرما
رمايه را به آن
، بانك به تاج
 بودـ به نام ت

دازد، آنگاه بانك
كه سرمايه بانك
كه آن را از تاج
و را، بانك جن
خود را از بهاى

 ؟ ست

ـ مثالً م   كرده
رده، جنس ر

چه بهست و آن
ن شركت به

بينيم هم ج مى
شد. بلكه اداي
  

معامالت ب«كتاب
ت پژوهشكده پولي
 اين رو جهت دري

  باسمه تعالي

ات ت خدم

د، بازكردن اع
اى معين مايه

 كه براى طر
باز كند و مقد
شده و بقيه سر
ه محل رسيد،
ك وارد شده
پرداخته، بپرد
 زمانى دارد ك
ته تا روزي كه

العمل او م حق
مايه و سود خ
سمطلقاً حرام ا

خدماتي كه ك
ماس برقرار كر

كند حالل اس ي
ه بانك به آن
 ما در خارج

داشته باشض ن

ن شده است از كت
ه توسط انتشارات
ان شده است؛ از

استفتائات

دهند انجام مى
خارجى با سرم
همه جزئياتي
بارى برايش ب

مقام او ش  قائم
. وقتى كاال به

كه به نام بانك
كت خارجى پر

تگى به مدت
خارجى پرداخت
 بپردازد و هم

فروشد و سرم 
الل است يا م
ل و در ازاي خ
 يا تلگراف تم

ـ دريافت مي ش
 اما اگر آنچه
د، همچنانكه
ه عنوان قرض

ر اين نوشتار بيان
ن نقل گرديده كه
صورت مختصر بيا
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  ي 

ها ا ي كه بانك
ر و شركتى خ
له و تعيين ه
 كه بانك، اعتب
ن پس، بانك

كند. صادر مى
ك به بعد كاالـ
ه بانك به شر

العمل بست  حق
ا به شركت خ
ت را به بانك
 جنس را مى

تاند، مطلقاً حال
العمل وان حق

رده با نامه و
دمات ديگرش
 حرام است.

ض داشته باشد
در صورتي كه

معظم تقليد كه د
يد عباس موسويان

جع تقليد به صمرا

i.ac.ir/islamic

مام خميني

ى از كارهايي
 بين يك تاجر

معاملشدن  ام
كند ك قاضا مى

دهد و از آن ى
 به نام بانك ص

، از آن ب  شده
اقيمانده را كه
د و مقدار آن ح
بدهى تاجر را

 حساب شركت
خود بانك آن
ست ز تاجر مى

 آنچه به عنو
 شركت نامبر
يل داده و خد

ستاند رده مى
، عنوان قرض
 حرام است د

هاي مراجع م گاه
المسلمين سيد م و

 نوشتار، نظرات م
 ييد.

cbanking 
 

  

  
 ام

  
ـ يكى1

اى معامله
بعد از تما
آورده و تق

به بانك مى
نامبرده را
شما وارد
تاجر آن با
او را بدهد
است كه ب
هم تتمه

نپردازد، خ
كه بانك از
جواب:
كرده و با
تاجر تحوي
معطل كر

پردازد، مى
همچنين

كليه ديد . 1
االسالم حجت

است در اين
مراجعه فرماي
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 صرفاً به 
روشد در 
ط به اين 
ا از بانك 

 شرح كه 
ر متعهد 
 استادكار 
هد و پس 

الظاهر  لى
ن باشد، آ

رد، جايز 
را كه به 

رت است 
د و از او 
 در ازاي 
 دادوستد 
ته باشد، 

ـ يعنى  او
اجر آنجا 
كى اينكه 
ى به وى 
ز اين كار 
انك و يا 
او بگيرد، 
شد، رباى 
 ارتكازى 
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د از او بگيرد
را خودش بفر
شت اين شرط
ند آن كاال را

ست، به اين
د، و استادكا
تعهد كفالت
 را به وى بده
ر بستاند، و عل
هد به اداى آ

گير يگرش مى
 نموده آنچه ر

يند. و آن عبار
دهد اجرى مى

گيرد، و بانك 
ل چه اينكه

العمل داشت حق
ى را بگيرد و ا
 بانك و يا تا
ورت دارد: يك
اى محل حواله

نكه منظور از
با، قرضى از با

العمل از ا  حق
غى اضافى باش
كه قراردادى

                    

micbanking 

ه بر داده خود
لتجاره تاجر ر
دارد، زيرا برگش

توا ر كسى مى

هند، كفالت اس
كارى بنا كند
صاحب كار، مت
ك فالن مبلغ
ش، از استادكار
رد، بانك متعه
ر و خدمات دي
 به او رجوع

  2ع ورزد.
گوي ت هم مى

 به بانكى يا تا
نجا برودـ مى

لى ندارد، حال
بلغ، عنوان ح
و مبلغ معينى
ن مبلغ را از

يرد چند صوگ
شد تا بانك م
ما به شرط اين
صد فرار از رب
ى را به عنوان
ط گرفتن مبلغ
ريح نباشد بلك

                  

ك مبلغى اضافه
ال كه بانك مال

شد اشكالى ند
 باشد پس هر

ده ن انجام مى
 وسيله استاد
 ديگر براى ص
 نرسانيد بانك
يعنى كفالتش
 خود وفا نكر
 ثبت در دفتر
واند در آخر

ن امتناعخت آ
ن را صرف برات

نبرد) پول را
خواهد به آن ى

ن مبلغ اشكال
 گرفتن آن مب
ه بخواهد از او
شهر ديگر و آن
نى را اضافه بگ
هر ديگر بفرو
كالى نيست، ام
 باشد بدون قص
ن مبلغ اضافى
رضى با شرط
ضافى به تصر

  
  .8له
  .9له

ود آنگاه بانك
ته، و اما اينك
شرط شده باش
ل خود كرده

ساتى نظير آن
چيز ديگر به
اى يا مؤسسه

نا را به پايان
العمل ي فه حق

فيل به تعهد
كفالتش و يا
تو ار بوده، مى

تواند از پرداخ 
 كه گاهى آن
خود به سفر ن

وى مى ـ كه ت
ند، گرفتن اين
همچنين اگر
ل ندهد، بلكه
كه برود در ش

ود مبلغ معينى
تومان شه ,1

ح است و اشك
 كه خواسته

 نكند بلكه آن
ر اينكه اگر قر
گرفتن مبلغ ا

ها، مسئل ثه، بانك
ها، مسئل ثه، بانك

كار بانك بشو
 تأخير انداخت
چنين كارى ش
كااليش وكيل

ها و مؤسس ك
بيل پل يا چ
نگاه بانك و ي

ر استادكار، بنگ
بلغ را به اضاف
ست كه اگر كف
م كه به ازاي ك
 اذن استادكا
ستادكار نمى

هاست،  حواله
ل خود را با خ
شهر ديگر است

ستان ز وى مى
عنوان قرض. ه
و يا بانك محل
 وى بدهد ك
ي اين كار، خو

000ل را به
ن فرض صحيح

استوم، اين
 قرارداد شرط
ت. صورت آخر
 كه قرارداد گ

، مسائل مستحد4
، مسائل مستحد4
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د و تاجر بدهك
دهى خود را

رارداد، اجازه چ
ك  در فروختن

ارهايي كه بانك
د بنايى از قب
يان برساند، آ

شود كه اگ مى
ب كار، آن مب
ش به اين اس

العملى هم حق
و خدماتش با
ز او بگيرد و ا

ها رهاى بانك
خواهد پول مى

جري كه در ش
غى معين را از
 باشد و چه ع
ولى به تاجر و

اى به ـ حواله
محلى در ازاي

تومان محل 95
 ديگر، در اين
شد. صورت د
 زيادى را در

ز اشكال است
ست، هر چند

4الوسيله، جلد  ير
4الوسيله، جلد  ير
i.ac.ir/islamic

 تاجر را بدهد
كه پرداخت بد
ه در ضمن قر
تاجر بانك را

  1 كند.
ى ديگر از كا

خواهد  صى مى
كار او را به پاي
يعنى ضامن م

ت آن به صاحب
ت كه برگشتش
ت صحيح و ح
چون كفالت و
ر داده است ا
ى ديگر از كار
شخصى (كه م
سر بانك يا تاج
و حواله، مبلغ
ن بيع داشته

اما اگر پورد. 
ـ  بانك محلى
يرد و بانك م

50اشد مثالً 
سر بانك شهر

ى قرضى نباش
ته باشد، لكن
ت نيز خالى از
ده و حرام اس

يني، ترجمه تحري
يني، ترجمه تحري

cbanking 
 

بدهكارى
خاطر اينك
هصورتي ك
است كه ت
خريدارى

ـ يكى2
مثالً شخص

شود ك مى
شود؛ ي مى

از پرداخت
اين كفالت
كارى است
است و چ
صاحب كا

ـ يكى3
از اينكه ش
براتى بر س
آن برات و
برات عنوان
اشكال ندا
تاجر و يا
تحويل بگي
خواسته با
بدهد بر س

فرار از رباى
تاجر گرفت
اين صورت

ضى بودقر

ـ امام خمي1
ـ امام خمي2
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كه قبل از 
ده سفته 
ول سفته 
ت كارمزد 
 چكى به 

اين . گيرد
 نيز براى 
ه باشد و 

باشد و  ي

 آن بانك 
ب طلبكار 
ن در نزد 
ين فرض 
شاره شد، 
گفتيم كه 
 پولى در 
 حواله را 
فتن اين 

ور كتبى 
رج بخرد، 
كه بدهى 
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 اين ترتيب كه
هد و امضاكنند
و پس از وصو
ى اين خدمت
رند و چنانچه
گ  كارمزد مي
رفتن كارمزد

 دخالت داشته
انك جايز نمي

ررسيدش به
و يا در حساب
ه كرده و چون
 ندارد و بر اي

اش ى كه قبالً
دهد و گف ك مي

بدون آنكه ،ه
انك نيز اين

گيرد و گر مي

وسيله دستوه 
ى از خاريكاال

كند ك جعه مي

                    

micbanking 

باشد، به ا مي
آن را به متعه
 آماده كند و
پردازد و براى

گذار  بانك مي
د، از مشترى

ست و گرايز ا
فته و يا چك
ورت تصدى با

  2باشد. ه مي
ه است كه سر

بپردازد و نقداً
به بانك حواله
تياج به قبول

طورىه اهى ب
صول به بانك
ه متعهد سفته

كند و با ه مي
كارمزد م ،ته

هب  چكى و يا
ك ،ه اگر تاجر

و به بانك مراج

                  

ها ياى مشتر
ر و سررسيد آ
 آن سررسيد
پ  مشترى مي

ها در مشتري
رى وصول كند
بوده باشد، جا
صل مبلغ سف

در اين صو ،د
 از باب جعاله
سفته قيد شده
 و به طلبكار ن
لبكار خود را

يح بوده و احت
فت كند و گا
شد، جهت وص

اينكه آنت و
به بانك حواله
ز متعهد سفت

ا صادركردن ب
د، مانند اينكه
مديون باشد و

  
  .10له

ها كردن سفته
شماره و مقدار
راى پرداخت

به  و يا نقداً
ى كه ميها چك

 را براى مشتر
ى مشتريان ب

ط در گرفتن اص
رار داده باشند
از نظر فقهى
رد و در آن س
رداشت كرده
عهد سفته طل
ل حواله صحي
 كارمزد درياف
متعهد شده با

هست  ت سومي
بلغ سفته را ب
بولى حواله ا

بكار خود را
ه طلبكار بدهد
به فروشنده م

ها، مسئل ثه، بانك

ك دهد، وصول ي
 آن بانك و ش
فته خود را بر

كند ظور مي
كردن چ صول

نك آن چك
ها براى  يا چك

نكه بانك فقط
ده نزولى قري

،چكفته و يا
 نزد بانك دار
ز حساب او بر
ى است كه متع

باشد، عمل  مي
هى خودت بد

ى از جانب م
است و صورت
هكار باشد، مب
ازد و بابت قب

تواند طلب مي ،
 او را بانك به
نداده باشد و

، مسائل مستحد4
 .14 مسئله، رقه
 .15 مسئله، رقه
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 1صحيح است.

  وئي
انك انجام مي

را در سفته
 تا متعهد سف
ب مشترى منظ
 قبيل است و
يگر باشد و بان
ردن سفته و

به شرط اين ؛د
بلغ سود و فا
صول مبلغ سف
سفته پولى در
بلغ سفته را از
 به اين معنى
ك بدهكار او

 براى پرداخت
اى  اينكه حواله
زي صورت جا

نك به او بده
پرد  آن را مي

3  
ر كسى است
ه مبلغ بدهى
ارى از بها را ن

4الوسيله، جلد  ير
مسائل متفر ،سائل
مسائل متفر ،سائل

i.ac.ir/islamic

صل قرض صح

آيت اهللا خو
خدماتى كه با
آن، وجود آن

كنند الغ مي
 را در حساب

كند. از اين ي
ى در شهر دي
كر ك كه وصول

باشد  جايز مي
ه براى آن مب
رمزد براى وص
هى متعهد س
ند و بانك مبل
ايد و اين كار

 داشته و بانك
ت كه بانك ب
سفته را بدون

رمزد در اين ص
اشد و بانكته ب

كند و مبلغ آ
3.ز جايز است

سى كه بدهكا
حواله كند كه

و يا مقداآن ى 

يني، ترجمه تحري
المس خويي، توضيح
المس خويي، توضيح

cbanking 
 

باشد، اما ا
  

 آ
از خـ 1

سررسيد آ
اعالم و ابال

مبلغ آن
ريافت ميد

عهده بانكى
عمل بانك
اين عمل

اما چنانچه
گرفتن كار

گا ـ2 
مراجعه كن
منظور نما
بانك پول

جايز نيست
مشترى س
گرفتن كار
بانك داشت
ك قبول مي
كارمزد نيز

كسـ 3
به بانك ح
تمام بهاى

امام خميـ 1
اله خ آيت ـ2
اله خ آيت ـ3
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بلغ طلب 
ر اين كار 
طلبكار او 
ين بانك 

حق دارد 
د دريافت 
رداخت و 
 در محل 
هى او را 
ت كند و 
 تنازل از 

صادرات و 

ر مقررات 
 گشايش 
ر، چه از 
 ،فروشنده

ين را به 
كل بهاي 

تا  ، اعالم
 بر طبق 

 اعتباري 
ر حسب 
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مبل ،دهنده واله
اشت كند. در
نك بدهكار ط
رف حساب اي

بگيرد، چون ح
كارمزد ،حواله

 بدهى او را پر
دين خود ي

د و بانك بده
كارمزد دريافت
واند در مقابل

 و مقررات ص

بايد بنا بر ،ند
 كه در نزد او
نده و خريدار
شده از طرف ف
د اتفاق طرفي
ست درصد ك
 به فروشنده
د حمل كاال

طبق مقررات،
يافت اسناد بر

                    

micbanking 

 بپردازد و حو
 جارى او بردا

بانكجاى او ه 
ديگرى كه طر

كننده ب  حواله
حق و انجام ح
 و خود بانك

يوفازى بابت
 نداشته باشد
ك ،بولى حواله
تو بنابراين مي

تبارات بانكي

ارجي وارد كن
ك كند و بانكي
طرفين فروشن
فاكتور صادرش
ت، مبلغ مورد
درصد يا بيس
طرف خريدار
ل گرفتن اسنا

  ازد. 
بايد ط ،در كند

ت كاال و دري

                  

ده كاال به او
سد از حساب
هبه بانك كه ب
 و يا بانك د

العمل از  حق
تنازل از اين ح
اده نشده بود

چيز ، بدهكار
 حواله كرده

ك در مقابل قب
ددارى كند، ب

 به عنوان اعت

هاي خا  كشور
شايش اعتبار ك
 معامله بين

به موجب ف ،ر
تيفيت و كمي

ن اقدام ده د
معامله را از ط

ا تحويلبد و
پرد وشنده مي

 از كشور صاد
پرداخت قيمت

  

 شهر فروشند
نويس د و يا مي

كار خود را به
خود در خارج

كارمزد و ،اله
ست كه براى ت
رى به بانك دا
ن جايز نيست
كى كه به او

 است كه بانك
ت از آن خودس
  1د.

شي از آنچه

 اجنبي را از
ننده كاال، گش
فتن مقدمات
 كشور خريدار
 از جهت كي
ازد، و با اين
د تا تماميت م
ك تحويل دهد
مبلغ را به فرو
ي را به خارج
د نسبت به پ

ساب خود در
پردازد نك مي

 بدهكار طلبك
را به شعبه خ

  است.
مل انجام حو
 پس جايز اس

دستور ،دهكار
چون ، بگيرد

پولى نزد بانك
نداشته، جايز

توانس وده و مي
 كارمزد بگيرد

ن مسائل، بخش
   .شود ن مي

جنس و كاالي
كن  كشور وارد
گرف س از انجام

 فروشنده در
 مورد معامله

بپردروشنده
كند ريافت مي

 كاال به بانك
 اعتبار، تمام م
جنس و كااليي
بق تعهد خود

 .23 مسئله، رقه
www.mbri

و يا طرف حس
شور خود به با
د: يك حواله
نك طلبكار ر

صحيح شرعاً
ك در مقابل عم
وددارى كند،
كه از طرف بد
يست كارمزد
،چه بدهكار

بانك چيزى ن
نك واجب نبو

مبلغى ،حواله

  جت

قبل از بيان :
نابي ،ف است

كه بخواهد ج
هاي  از بانك

شود كه پس ي
يق نمايندگي
وصاف كاالي

روشنده به فر
دهنده در رش

دريافت بهاي
وقع گشايش

 كه بخواهد ج
د تا بانك طب

مسائل متفر ،سائل
i.ac.ir/islamic

ه شعبه وسيل
را به پول كش

شود  انجام مي
دوم: حواله بان
هر دو حواله ش
 است كه بانك
عمل حواله خو
ى در صورتى ك
 است، جايز ني
رد، ولى چنانچ
چون در ذمه ب

ل حواله بر بانك
و انجام عمل ح

آيت اهللا بهج

:تبارات بانكي
عمول و متعارف

كسي ك :ت كاال
 در نزد يكي

متعهد مي ،ده
اتبه يا از طريق
شخصات و او
ك كشور فر
ش را از سفار
مل را جهت د

مو ت مذكور در
كسي :ت كاال

گشايش شود

المس خويي، توضيح
cbanking 

 

وسه او را ب
فروشنده ر
دو حواله

شود. د مي
باشد، ه مي

جايز 
عماز انجام 

بدارد، ولى
وفا كرده
خود بگير
بپردازد، چ
چون قبول
اين حق و

  

 آ

اعتـ 1
واردات مع

داتوار
المللي بين

اعتبار شد
طريق مكا
با تمام مش
وسيله بانك
موردسفارش

اسناد حم
مشخصات

صادرات
در بانك گ

اله خ آيت ـ1
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 در واقع 
ل آن به 

ذكر تمام 
انجام  ،دار
عرضه  ،د

بر حسب 
ا خريدار 
ه خريدار 

كه كشور 
 بانك به 
شغول اين 

بودن  الل
 ،يز باشد

و خريدار 
ت، يعني 
غي را به 
غ را از او 

ي مطالبه 

ري ديگر 
  ه قيمت 
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 چيز است و
حمل و تحويل

مه كاال را با ذ
يعني خريد ،ل

ه خريدار باشد
 موقع بانك ب
م معامله را با

فته و به را گر

در صورتي ك 
فرض كنيم و
يل دولت مش

صورتي كه حال
ت حالل و جا

دهنده و فارش
 جعاله دانست
جام دهد، مبلغ
 كه آن مبلغ

ا مدت معيني

ديگر و يا شهر
ش اسكناس به

                    

micbanking 

و واردات يك
گرفتن اسناد ح

 صورت و قائم
با طرف مقابل
رف مقابل كه

كند و آن مي
قرارداد انجا ،ال

ناد حمل آن

،ال گفته شد
ك شخصي ف
 به عنوان وكي

گيرد، در ص ي
از تمام جهات 

 مبلغي از سف
ي، نوعي عقد
را براي او انج
ار، حق دارد

 سفارش را تا

دي عبه يا بانك
ست؟ نيز فروش

                  

رد صادرات و
رد معامله و گ

ده او يا نماين
اي ب  و معامله

سناد را به طر
شايش اعتبار م
لغ قيمت كاال
ت نمايد و اسن

ر قسمت باال
ه يك نفر مالك
ت خاص، بانك
 به عهده مي

،دهد جام مي

دات مربوطه،
 از نظر شرعي
ايش اعتبار ر
گشايش اعتبا

 كاالي مورد
  3ل نيست.

به شع ، حواله
چگونه اس، نند

  

ك در هر مور
لغ كاالي مور

وشنده كاال و
مذاكره ه قبالً
دهد كه اس  مي

، تقاضاي گش
مثالً از مبلغ ،د

شنده پرداخت

رات بانكي د
ن را به منزله

عامالتجراي م
 انجام دهد

ي كه بانك انج
  

 اعتبار و تعهد
توان ا ك را مي
گشاك عمل

 انجام عمل گ

دهنده مبلغ ش
خالي از اشكال

به صورت ، را
مزد نيز بستانن

عمل بانك ،يجه
مبل ، پرداخت

ن است كه فرو
بدون اينكه ،ي

 بانك وكالت
ده قبول كرد،
 بيست درصد
بلغ را به فروش

گشايش اعتبا
شته باشد و آن
ن معني كه اج

تواند كيل مي
ت و عملياتي
1شكال است.

عمل گشايش
ن عمل بانك

رد كه اگر بانك
بانك پس از

ضاي سفارش
هنده بگيرد، خ

 پول شخص
ن مبلغي دستم

22.  
22.  
22.  

www.mbri

ايد و در نتيم
 اساس تعهد

  گيرد. ي
تبار بانكي آن

ي و كيفي كم
فرستد و به ي

شد مت عرضه
ت ده درصد يا
د كه تمام مب

كه در مورد گ
ده، دولتي داش

ينه اص باشد، ب
رهايي كه وك

معامال اشد و
ا بي ،شد گفته

ك براي انجام ع
فت كند و اين

گذار  قرار مي
ك بپردازد، و ب

سب عمل تقا
ده  از سفارش

  ريزي

هايي  مؤسسه
ي اين كارشان

93 سائل، مسئله
94 سائل، مسئله
95 سائل، مسئله

i.ac.ir/islamic

جاري اقدام نم
هم ندارد و بر

هنده انجام مي
ع ديگر از اعت
ت آن از لحاظ

به بانك مي ،
يمخريدار به ق

خود با دريافت
كند  تعهد مي

  يد. 
ع كارهايي كه

كنند ده و وارد
ل آن شخص

شود و كار مي
بانك معلوم با
عتباراتي كه گ
يز است بانك
 كارمزد درياف
هنده با بانك
رمزد به بانك

  2ند.
ر بانك بر حس

مبلغي ت آن

آيت اهللا تبر

نانچه بانك يا
دهند كه براي

المس هجت، توضيح
المس هجت، توضيح
المس هجت، توضيح

cbanking 
 

مقررات ج
فرقي با ه
ده سفارش

يك نوع
مشخصات
داده باشد

كند. اگر خ
مقررات خ

بندد و مي
تسليم نما
مجموع

كنند صادر
منزله وكيل
عمليات م

هاي ب پول
گشايش اع

جايـ 2
به عنوان
ده سفارش

عنوان كار
دريافت كن

اگرـ 3
نكند و بابت

  
 آ

چنـ 1
ارجاع مي

بهاله  آيت ـ1
اله به آيت ـ2
اله به آيت ـ3
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ز آنچه را 
وش پول 

كند و  مي
جي وارد 
س از تمام 
و دريافت 
بانك، در 

كااليي به 
آن، بانك 

  هد.
 صادرات، 
 و تسليم 

ت كاال را، 
به  ك نيز

د كاالي 
و دريافت 

ها جايز  ك
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كند مبلغي از
دارد؛ و اما فرو

بانك رجوع م
 كاالهاي خارج
ز كند. و پس
د در كشور و
يمت كاال به ب

  يد.
هان صدور ك
كه بر اساس آ
ده دركننده مي
 و چه براي
 به فروشنده

فيت و كميت
فرستد و بانك 

 خواهان خريد
ل اسناد كاال و

از سوي بانك

                    

micbanking 

گيرنده شرط ك
ي به فروش ند

  1هللا العالم.

جي است به ب
اسناد كود كه 

نده كاال واريز
 وكيل موجود

ي از قيت بخش
نماي رسال مي

د و آنكه خوا
گشايد ك مي ي

ق، تحويل صاد
 براي واردات
خريداري شده

تي شامل كيف
 در كشور مي
 آن شخص

نيز به تحويل

 عمليات نيز ا

                  

گ قرض گيرد و
ندارد و نيازي
جايز نيست، وا

كاالهاي خارج
شو متعهد مي

براي صادركنن
يا مراجعه به

ند، و پرداخت
اي فروشنده ا
 تفاوتي ندارد
بانك، اعتباري
ي مراحل فوق
و اعتبار چه

مت كاالي خ

دركننده ليست
 يا شعبه آن
ر صورتي كه
شود و بانك ن

قدام به اين

  

 اول قرض بگ
ردازد، مانعي ن
وي است و ج

 وارد كردن ك
نتيجه بانك م
 مبلغ آن را بر
ريق مكاتبه يا

كن مشخص مي
بلغ كاال را برا
ا اعتبار قبلي
ط با او، نزد ب
 را پس از طي
فاوتي ندارد و

قيمتري يعني

 شرح كه: صاد
شد، به بانك

فرستد. در مي
ش ش اعتبار مي

و اقها  ر بانك

  .9مه مسئله

رد يا از طرف
بپر طرف سوم

همان قرض ربو

:  
ي كه خواهان

گردد. در مي
تبار نمايد و

ده كاال از طر
ت كاالها را م
يل گرفته و مب
جز در نام، با

جي براي ارتباط
دار و مبلغ آن
در حقيقت تف
ت بدهي مشت

 دارد، به اين
رت گرفته باش
دار احتمالي م

واهان، گشايش

رات مذكور در

  برد: سود مي

210.  
ت، اعتبارات، مقدم

  .9ت، مسئله
www.mbri

   دارد؟
الزحمه بگير ق

و بقيه را به ط
به زياده ه ًسية

  يستاني

دو گونه است
 واردات: كسي
شايش اعتبار م
يم صاحب اعت
ه با صادركنند
كيفيت و كميت
 اسناد را تحوي
صادرات: كه

 خريدار خارج
 تحويل خريد
گونه اعتبار، د
نك به پرداخت

  ست.
ر ديگر وجود
رد كننده صو
را براي خريد
د، از بانك خو

 
ه انواع اعتبار

بار دو گونه س

5ت جديد، سؤال
لمسائل، ملحقات
لمسائل، ملحقات

i.ac.ir/islamic

، چه حكمي د
به عنوان حق 

ته كم كند و
نس جنس پول

آيت اهللا سي

بارات بانكي د
 اعتبار براي

خواستار گشا
شده را تسلي
شدن معامله
ليستي كه كي
نهايت بانك ا
 اعتبار براي ص
خارج است،
اسناد كاال را
يجه اين دو گ
ت از تعهد بان
 به مشتري اس
يك نوع اعتبار

اي با وار عامله
 آن ليست ر
در ليست باشد

 2كند. ام مي
 گشايش همه

ز صاحب اعتب

بريزي، استفتائات
ال سيستاني، توضيح

ال توضيحسيستاني، 
cbanking 

 

يشتر،ب
جواب:
قرض گرفت
به همان ج

  
 آ

ـ اعتب1
الف.

ب.

در نتيج
عبارت است

اسناد آن
البته ي

آنكه مع بي
نوبه خود
موصوف د
قيمت اقد
ظاهراً

  3است.
بانك از

اله تب آيت ـ1
اله س آيت ـ2
اله س آيت ـ3
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سناد آن 
ت، يعني 
ن را (در 

شتري تا 
 است كه 
لي قرض 

هي ي بد
 است، نه 

 از سوي 
ت بدهي 
داخل در 
ودن اين 
ارجي به 
يج كشور 

  ي ندارد.
كه بانك 
اً شخص 
 به شمار 

ي را اجرا 
 گرفته از 
ت تعيين 
 اين باب 
ن كفالت 
ده، بانك 
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كاال و گرفتن ا
عقد جعاله است

توان آن ن مي

شطالبه آن از م
د. گفته شده
حب اعتبار پول

خواست مشتري
ضمان غرامت

 گرفتن سود
ر قبال پرداخت
هد، اين عقد د
يي از ربوي بو
 را به ارز خا

غي از پول رايج
اشكالي  است،

 در صورتي ك
پردازد، شرعا ي

 رباي حرام

اي ند كه پروژه
رايش صورت

ي آن در مهلت
ده كفيلي در

 كند و طي آن
ت تعيين شد

                    

micbanking 

صادركننده ك
در ع را داخل

كند. همچنين ي
  نست.

 قبال عدم مط
آورد دست مي

بانك به صاح
 بانك به درخ

ـ ض  نون اتالف

ك است، پس
حب اعتبار در
 جعل قرار ده
توان براي رها
ك قيمت كاال

شتري به مبلغي
سشان مختلف
صي باشد؛ و

المالك مي ل و
د آن از قبيل

شون متعهد مي
 آنكه تعهد بر
ت عدم اجراي

دهند ، از تعهد
ككفالتي ص ادر

داخت خسارات

                  

ي و ارتباط با ص
جايز است، زير
ت تعيين مي
 عقد اجاره دا

پردازد و در ي
پرداختي به د
ح دانست كه
ل گردد، بلكه

ـ طبق قان  بار

ي خود به بانك
 البته اگر صاح

به عنوان ـ  هه
تو همچنين مي
د. چون بانك
را در ذمه مش
 و مثمن جنس

حساب، خصوص
ز اموال مجهو

سودهمراه با 

ي يا غير آن، م
ن مواردي گاه
د و در صورت
 مطمئن شود
ند تا اسناد ك
رر و عدم پرد

  

پرداخت بدهي
سود گرفتن ج
ي اين خدمات
شد) داخل در
ب مشتري مي
 از كل مبلغ پ
 شكل صحيح
د و ربا حاصل
ن صاحب اعتب

ن اصل بدهي
ي حرام است.
ـ فرضاً دو ماه
وجه نيست. ه
بيع وارد كرد
 ارز خارجي ر
 و چون ثمن

بانك طرف ح
ان اعتبار را ا
 اصل بدهي ه

مرجعي دولتي
زند؛ در چنين
ين پروژه بدهد
ه انجام تعهد
كن  مراجعه مي

 در مهلت مقر

نند تعهد به پر
  . اين نحوه س
مبلغي در ازاي
ن را داشته باش
خود، نه حساب
رت درصدي

توان به اين ي
م ملك او شو
بنابراين ضامن

   حرام باشد.
بار، تنها ضامن

ايخت آن، رب
دت دار آن راـ
و صحت آن بي
 را در عقد ب
 آن مقدار از
رد نظر است،
ي است كه ب
 بدهي خواها
 بازپرداخت

تركاً در برابر م
 و يا پلي بسا
راي اجراي اي
و براي آنكه به
هنده به بانك
هدات متعهد

  .10ت، مسئله
www.mbri

مات بانكي؛ مان
ه خريدار و ...
 براي بانك، م
وط صحت آن
ال را از مال خ
سودي به صور
 گرفتن را مي
عقد قرض، وام

پردازد و  مي
 گرفتن سود
ه صاحب اعتب
هلت براي پردا
هي و سود مد
 اين صورت ص
تن سود، آن

تواند ازد، مي
رز و سود مور
ربوط به جايي
د، از آنجا كه
. لذا تعهد به

شخاصي مشت
سه يا درمانگاه
 تا تضميني بر
د را بپردازد، و

ده ت كه تعهد
دم اجراي تعه

  ت است.

لمسائل، ملحقات
i.ac.ir/islamic

سودي از خدما
 تحويل آن به
صاحب اعتبار

صورتي كه شرو
ك قيمت كاال
دتي معين، س
ن نحو سود گ

دهد تا با ع مي
 را به ديگري
ضمان قرض تا
ضح است كه
قبال دادن مهل
نك، اصل بده
اهد بود و در

تصحيح گرفت 
پردا ده آن مي

ه معادل آن ا
موارد قبل، مر
 مشترك باشد

شود. نك نمي
  

ه شخصي يا اش
ند آنكه مدرس

خواهد ميده 
هاي وارد سارت

. در اينجاست
در صورت عد
داخت خسارات

ال سيستاني، توضيح
cbanking 

 

الف. س
و
ص
ص

ب. بانك
مد
اين
نم
او
ض
ولي وا
بانك در ق
از سوي با
جعاله خوا
معامله و
صادركنند
بفروشد كه
همه م
دولتي يا
مديون بان

1رود. نمي

  
ـ گاه2

كنند، مانن
تعهددهند
شده، خسا

خواهد مي
كند كه د
ضامن پرد

اله س آيت ـ1
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راي آن و 
لت از او 
ه متعهد، 
ك، حالل 

 كارفرما 
تواند به  ي

 تعهدش 
1  

رت بانك 

ط صحيح 
حق بانك، 

  2ست.

 پيش از 
آن آماده 

پردازد و  ي
ز مشتري 
ول چك 
ول سفته 

كارمزدي 
يز است، 
توان اين 
يق بانك 

كننده آن 
 است كه 
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 متعهد از اجر
 به ازاي كفا
ين صورت كه
بلغ براي بانك

ارت مقرر به
كرد، بانك مي

در نتيجه او 
1 مطالبه كند.

و پرداخت اجر

مقتضاي شرط
 و پرداخت ح

آن نيز جايز اس

ن ترتيب كه
راي پرداخت آ
 نقداً به او مي
 نمايندگي از

وصون اقدام و 
دارد. وصو  مي

ال پرداخت ك
ر قبال آن جا
ت يز نيست. مي
ب خود از طري

بت به امضاكن
صورت، جايز
                    

micbanking 

صورت تخلف
ني از متعهد

 دانست به اين
 گرفتن اين مب

پرداخت خسا
ما پرداخت ك
 بوده است و
سارات را از او
 گرفتن آنها و

  كند. فا مي
ست؛ زيرا به م
ن كاالي خود
 باشد، خريد آ

ش است. به اين
كند، تا بر  مي
كند و يا  مي

صول چك به
 خود خواهان
زدي دريافت

دهد، و در قبا
فت كارمزد در
 ربوي آن جاي
ر وصول طلب

كن بانك نسب
ست. در اين ص

                  

خواستي در ص
ن كارمزد معين
ز باب جعاله
 در اين حال

 ورزيد و از پ
 را به كارفرم
شخص متعهد
و رجوع و خس
خبر كردندـ از
ويش را استيف
ريد آن جايز اس
 كاال از گرفتن
وش آن جايز

شتري خويش
خبر بلغ آن با

ي خود واريز
ك نسبت به وص
 حامل چك،
 خدمت كارمز

د ه نيست، مي
خدمت و درياف
 وصول سود

لبكار خواستار

كند، ليك ه مي
شده بدهكار اس
  

داي مبالغ درخ
 بانك گرفتن
ن قرارداد را از

كند و ين مي

 شده تخلف
ي درخواستي
 درخواست ش

تواند به او  مي
وجود كاال باخ

ها حق خوت آن
ي ديگران خر
خلّف صاحبان
صورتي كه فرو

مايندگي از مش
سررسيد و مبل

حساب مشتري
همچنين بانك
 در جايي كه
 در قبال اين

كه محال عليه
 ظاهراً اين خ

كند، ليكن ل
طي آن طل ه

حال عليه ارائه
 بدو حواله ش

1.  

ژه، مبني بر اد
. و برايست
توان اين و مي

ل شدنش تعيي

 مدت تعيين
و است مبالغي
لت بانك، به
ست، لذا بانك
ه بانك را از و
شد و از قيمت
ش كاال و براي
 در صورت تخ

در ص فروشد و

ل سفته به نم
ه را از تاريخ س
ته، آن را به ح

دارد. ه ت مي
كند و ام مي
كند و ول مي

  ت:
 را به بانكي ك

گردد. مي آن
را وصول سفته

كه دانست  اله

 به بانك مح
گري جز آنچه

5و  13ت، مسئله
  .12ت، مسئله

www.mbri

ه صاحب پروژ
كفالت مالي ا
 جايز است، و
 صورت كفيل

ي پروژه در
 كه كفيل او
را تعهد و كفال
ده به بانك اس
ال ـ پس از آنكه

فرو كاال را مي
راي بانك فروش

ه موارد، بانك
ت كه آن را بف

 بانكي، وصول
ضاكننده سفته
صول مبلغ سف
ارمزدي درياف
ر ديگري اقد
دگي از او وصو
ند شكل است
 از سفته آن
 وصول مبلغ

ه بانك فقط س
جعا ظر فقهي

 سفته، آن را
و يا با ارز ديگ

لمسائل، ملحقات
لمسائل، ملحقات

i.ac.ir/islamic

بانك نسبت به
ارات، نوعي ك
جراي پروژه
براي بانك در

تعهد از اجراي
 كرد و بانك
جوع كند، زير
سارات وارد شد
 صاحبان كاال

بانك ك   كنند،
لت مذكور، بر
ي در اين گونه

نان وكيل است

ي از خدمات
آن، بانك امض

از وصك پس 
ين خدمت كا
شهر او يا شهر
ن را به نمايند
 كارمزد به چن

كننده ستفاده
عين، خواهان
شروط بر آنكه
ارمزد را از نظ

  شود. ي
كننده هستفاد

هكار نيست و

ال سيستاني، توضيح
ال سيستاني، توضيح

cbanking 
 

تعهد ب
اداي خسا
مبني بر ا
جعلي را ب

   است.
اگر مت
خودداري
متعهد رج
ضامن خس
هرگاه
خودداري
در حال
يا ارتكازي
از سوي آن

  
ـ يكي3

سررسيد آ
شود و بانك
در قبال اي
خود در ش
نيست، آن
و دريافت

الف. اس
مع
مش
كا
مي
ب . اس
بده

اله س آيت ـ1
اله س آيت ـ2
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زيرا كند، 
كار است، 

   ندارد.
ك حواله 
شود و يا 
ش است 
ك) با اين 
 در قبال 

جر پولى 
 بپردازند 
را از خود 
 و حواله 
به عنوان 

ر يكى از 
ام معامله 
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دي دريافت ك
ه آمده، بدهك
مت، اشكالي

به بانك  آن را
 سفته واريز ش

 بدهكار خودش
ل عليه (بانك
جايز است كه

نى بانك يا تاج
به آن شخص
 حق حواله ر
 شخص دهد
 اگر مقدارى ب

ـ در بر مقررات
ود پس از انجا

                    

micbanking 

ـ كارمزد ذشت
آنچه در حواله
ق و انجام خد
 بانك دارد،
حساب دارنده
را به بانك كه

قت محال مواف
 براي بانك ج

عى ندارد، يعن
ديگر ب ر محل

ل است خواه
گر، پولى را به
نى بپردازد و

كند، بايدـ بناب
شو مى ك متعهد

                  

مورد قبلي گذ
آ س ديگري جز
دن از اين حق
سابي كه نزد
مبلغ آن به ح
طلبكار خود ر

رود و مار مي
فذ نيست. لذا

  1يافت كند.

شود مانع ه مى
 يا طرفش در
ن معامله حال
ا مؤسسه ديگ
يا شخص معين

 خارجى وارد ك
ش اعتبار، بانك

  

  .12ال

طي كه در مو
و يا به جنس
ي دست كشيد
جه آن از حس
كسر شود و م
ننده سفته، ط
دهكار به شما
طرف بانك، ناف
 كارمزدي دري

  ؟ باشد ي

گفته» ف برات
د كه از بانك

اين گيرد،  مى
ن اگر بانك يا
 شعبه بانك ي

  3دارد.

 از كشورهاى
د، و با گشايش

ها، بانك، سؤا واب

 با همان شرط
هكـار نيست و
ن چيزي براي
به پرداخت وج
 از حسابش ك
ر اينجا امضاكن
ع حواله به بد
يرش آن از ط

دهنده،  حواله

مصداق ربا مي

 زي

صرف« به آنها
دده  حواله مى

ب پول چيزى
گيرد. همچنين

ديگر به محل
يز، اشكال ند ن

 ني

خواهد كااليى
ش اعتبار نمايد

  .25 ت، مسئله
ها و جو تي، سؤال

   .2425سئله
www.mbri

ـ  ل اين حواله
 بر آن كه بده
ز اين رو گرفتن
فته با اشاره ب
 سررسيد آن
خت گردد. در
ت، لذا از نوع
ت و بدون پذي
داخت بدهي

م يجات بانك ه
  2عل است.

كارم شيراز

يا تجارى كه
گيرد و ى مى

واله از صاحب
يا جداگانه بگ

را در مص پول
 حواله بگيرد

حيد خراسا

  گونه است:
ت: كسى كه بخ

كاال، گشايش هد

 المسائل، ملحقات
ات، سايت اينترنت

المسائل، مس ضيح
i.ac.ir/islamic

ك بابت قبول
يرفتن حواله
جب نيست. از
مضاكننده سفت

كند، تا در ي
قداً به او پرداخ
حواله داده است
حواله الزم است
ن حواله و پرد

كارمزد حواله 
بلكه جع ريخ 

آيت اهللا مك

هاى بانكى ي ه
كسى در محلى
 مقابل اين حو
ول كم كند، ي
كه اين شخص

در اين هزحم

آيت اهللا وح

هاى بانكى دو گ
ر براى واردات
كشور واردكنند

سيستاني، توضيح
سيستاني، استفتائا

كارم شيرازي، توض
cbanking 

 

بانك
پذي
واج
ج . ام

مي
نق
ح
ح

اين
  
ايآـ 4

:جواب
  

 آ

حواله 
را از ك
و در
آن پو
كند ك
زال حق

  

 آ

اعتبارهـ 1
اعتبارالف. 
هاى ك بانك

اله س آيت ـ1
اله س آيت ـ2
اله مك آيت ـ3
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به موجب 
 كيفيت و 
دام بانك 
، و سپس 
 به بانك 
انك تمام 

ـ خريدار  ت
تبار براى 
 ، بنابراين

 وكيل او، 
 كميت و 
ر آن كاال 
 بانك نيز 

ت نمايد. 
شود:  ه مى

 پرداختى 
ت عمل به 

عمل  ،ك
 حق دارد 
 را با ارز 
ش عوض 
د، و چون 
به حساب 
خت مبلغ 
ال، خريدار 
 اين عمل 
 قرارداد و 
ضه نمايد، 
ت معينى 
             

 
bri.ac.ir/islam

كشور خريدار، ب
ك امله از جهت
زد، و با اين اقد

كند، ريافت مى
 حمل كاال را

ـ با ايش اعتبار

اتـ طبق مقرر
در گشايش اعت
روشنده بدهد.
 يا نماينده و
 و كيفيت و

ريدارسانى كه خ
كند، و تبار مى

  دهد. مى
  

دريافت )خريدار
 در ذيل اشاره

كند، و مبلغ ى
ـ بابت اجرت ت

رد، كه اگر بانك
شايش اعتبار،

شده غ سفارش
يج كشور خودش

فروشد گيرد، مى
 بانك كاال را ب
كننده، و پرداخ

كاال اى گرفتن
ت معينى براى
ركننده، بدون

نان كشور عرض
اجرت ،در مقابل

                    

micbanking 

فروشنده در ك
االى مورد معا
روشنده بپرداز

دهنده در فارش
كاال، اسنادى 

فق هنگام گشا

صادر كند، بايدـ
راحل مذكور د
ن را تحويل فر

كاال و هركنند
نوع كاال :مل

سناد را به كس
ى گشايش اعتب
وشنده انجام م
1ك جايز است.

(دهنده  فارش
ه به سه عنوان
 اعتبار اجير مى

دهنده است رش
گذار ك قرار مى

 انجام عمل گش
نكه بانك مبلغ
يدار به پول راي

گي اى كه مى ده
گاهى ،ه بانك

ركننده و واردك
 به خريدار برا
در مقابل اجرت
صورت كه صادر
بانك به بازرگان

كند، و د رى مى
                  

اينده و وكيل
ت و اوصاف كا
فروشنده، به فر

شده را از سف ش
ت دريافت بها

ات مورد تواــ

اى خارجى ص
ز طى همان مر
ريدار و بهاى آ
 و گاهى صادر
و صورت شا

و ا  آن صورت
ل كرد، تقاضاى
ى آن را به فرو
ت از طرف بانك
ه، مبلغى از سف
 تطبيق داد، كه
 عمل گشايش
ق بانك و سفار
دهنده با بانك
 بانك پس از
م شود، به اين

دهنده و خري ش
ر خودش با فايد
ى كاال به وسيله
داد ميان صادر
، و اعالم بانك

كند، و د ى مى
كند، به اين ص

فرستد، تا ب مى
كننده نگهدار ر

  

 مراجعه به نما
تمام مشخصات
 بانك كشور ف
ى كاالى سفارش
 فروشنده جهت
ـر طبق مشخص

ى را به كشورها
تا بانك پس از
ال را تحويل خر
ت يكى است.
ه باشد، اسناد

دهد كه ت مى
شده قبول معين

ر و تحويل بهاى
و انجام تعهدات
عهدات مربوطه

توان ت وينى مى
بانك را براى ع
 كه مورد توافق
د يعنى سفارش
نك بپردازد، و
 و فروش انجا
زد، و از سفارش
ر به پول كشور

ارد. نگهدارىند
 از انعقاد قرارد
 كشور خريدار،
ساب او نگهدارى
ك  نگهدارى مى
ن را به بانك م
ه حساب صادر

ريق مكاتبه يا
 كه حاكى از ت
فين را، توسط
دـ از كل بهاى

نمايد، تا م مى
ـ بر  حمل كاال

خواهد كااليى ى
تبارى نمايد، ت
ار كرده، و كاال

ت و صادراتردا
ده انجام شده

و به بانك وكالت
دار به قيمت م
اال را به خريدا
وشايش اعتبار

ش اعتبار و تع
ر شرعى بر عناو

،دهنده سفارش
شده ى سفارش

جعاله باشد، ي
مبلغى را به بان
 عنوان خريد

پرداز  به او مى
در ذمه خريدار
اشد، اشكالى ن
صورت كه پس
سناد و كاال به
 كاال را به حس
ب صادركننده

ناد و صورت آن
 بانك كاال را به

  .2852 سئله
www.mbri

ـ از طر روشنده
ـ رف فروشنده

اتفاق طرفمورد
 يا بيست درصد
فروشنده اعالم
 گرفتن اسناد

  ردازد.
ت: كسى كه مى
ش گشايش اعت
اال ارتباط برقر
 اعتبار براى وار
ى با واردكنند

فرستد، و ك مى
و چنانچه خريد
احل تحويل كا
يدار، و قبول گش
ى انجام گشايش
 مبلغ را از نظر
 باشد، يعنى س
 از بهاى كاالى
كه به عنوان ج
و انجام دهد، م
 سوم آنكه به
، فروشنده كاال

رز خارجى را د
با ع مختلف مى

كند، به اين ص ى
ه، و رسيدن اس

نمايد، و بانك ى
كاال را به حسا

اسن مل كرده و
كند، و رى نمى

مس، المسائل وضيح
i.ac.ir/islamic

ـ خريدار و فر ن
شده از طر سال

باشدـ مبلغ مو 
مثالً مقدار ده ي
 معامله را به ف
د، و با تحويل

پر ي فروشنده م
 براى صادرات

ر بانك كشورش
كا ةكنند  صادر

 در گشايش ا
اى معامله ه قبالً

 آن را، به بانك
 عرضه نمايد، و
 كه گذشت مرا
عتبار براى خريد
ست بانك براى
عتبار و گرفتن
ه عنوان اجاره
نسبت معينى

ردازد. دوم آنك
عتبار را براى او
را از او بگيرد.
به پول كشور ف
گيرد، پس آن ار
له ارزى دو نوع
، نگهدارى مى
ده به فروشنده
 كاال تأخير مى

ك كو گاهى بان
ى، كاال را حمل
 كاال را خريدار

حيد خراساني، تو
cbanking 

 

بين طرفين
فاكتور ارس
كميت مى

ـ م درصدى
شدن تمام

تحويل دهد
مبلغ را به

اعتبار ب .
خارجى در
واردات، با
عمل بانك
بدون آنكه
مشخصات

باشند، مى
به ترتيبى
گشايش اع

جايز اس ـ2
گشايش اع
بهاول آنكه 
راـ كه به ن
پر بانك مى

گشايش اع
آن مبلغ ر
خارجى و ب
گ آن را مى

مورد معامل
واردكننده،

شد سفارش
در گرفتن

گيرد. و مى
معامله قبلى
ولى كسى

وحاله  آيت ـ1
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ـ چنانچه 
 طرفين و 
 دكننده و

 نگهدارى 
صادركننده 
ست بانك 
ى كه در 

 :ند، مانند
ن از عمل 

كار از  طعه
ه استفاده 
ك تقاضاى 

كار  قاطعه
  2كند.

كه داللت 
لضمان را 

  ردازد.

 از را پولى
 حواله ين
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ـ ساب فروشنده
ودن در ذهن

است و امر وارد
د چيزى بابت
واردكننده و ص
 نمايد، جايز اس
قتضاى اختيارى

كن ى قبول مى
 براى اطمينان
رت تخلف مقاط

نامه  از ضمانت
مايد، و از بانك
 الزم، براى مق
كن د دريافت مى

، و چه عملى ك
كار، وجه ال طعه
الضمان را بپر جه

پ تاجر يا بانك
ا مقابل در و د

                    

micbanking 

د و چه به حس
رتكاز، يعنى بو
دارى به درخو
 بانك حق ندار
اد قبلى بين و
سناد خوددارى

ـ به مق ه است

كارى حو مقاطعه
د، صاحب كار،
د، كه در صور
ى آن تخلف،
نم  مراجعه مى

ريافت تضمين
كار، كارمزد طعه

 و قبول قولى،
مايد كه مقاط
رت تخلف، وج

با اگر پس ارد،
بگيرد را پول ن

                  

ارى كندهد نگ
گرچه به نحو ا

 و يا اينكه نگهد
ن دو صورت،
بانك با قرار دا
و از گرفتن اس
 پرداخت كرد

  شد.
 اشخاص به نح
 ضمن قرارداد

نمايد مطالبه مى
هاى احتمالى ت
كار به بانك عه

 و بانك با در
ضمانت از مقاط

مثل ايجابد،
ب كار تعهد نم
مايد، و در صور

ندا مانع شود، ى
آن ديگر، محل

  

ساب خريدارح
عقدى باشد، اگ
 معمول است،

ت، و در غير اين
ناد به وسيله ب
ابالغ كند، و او
را به فروشنده
ه ديگرى بفروش
ز دولت يا از
ند اينها، و در
 مبلغ معينى م

 جبران خسارت
 مقصود مقاطع

كند، ب كار مى
ت مبلغ مورد ض
ـ چه لفظ باشد
ضامن به صاحب
ايط خود وفا نم

مى گفته برات
در طرفش يا 
.3  

ال را بانك به ح
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