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 در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشـکده پـولی و    دیدگاه و نظرات ارائه شده

  کند.بانکی را منعکس نمی

   باشـد، لـیکن اسـتفاده از    کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بـانکی مـی

 نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.
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  : مالی ینتأم و معامالت در شرعی مقررات و اصول

  اسالمی بانکداري زمستانه مدرسه روز اولین گزارش

  1391بهمن  14شنبه زمان: 

  دکتر سید عباس موسویان (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی) مدرس:

  فرشته مالکریمیتهیه و تنظیم: 

  مقدمه

ویان (دانشـیار  اولین روز از مدرسه بانکداري اسالمی با حضور حجت االسـالم دکتـر سـید عبـاس موسـ     

برگـزار  » اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مـالی «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی) با موضوع 

گردید. ایشان سخنان خود را با مقدمه اي پیرامون اقسام تعالیم شریعت آغاز نمودند. آموزه هاي اسالم شـامل  

عـال احکـام عبـادي را از طریـق تشـریع تأسـیس       عبادات و معامالت می باشد. در باب معامالت خداونـد مت 

توان در کمیت و کیفیت آن تغییري ایجاد کرد. لذا ایجـاد هرگونـه    نماید. اعمال عبادي، توقیفی است و نمی می

  شود. دگرگونی و تغییري بدعت و غیر مجاز تلقی می

همـدیگر یـا بـا امـوال      ها با دستورات شارع در باب احکام معامالت که مربوط به ساماندهی روابط انسان

باشد. توضیح اینکه خداوند متعال در این زمینه سیره عرف و عقال را مورد تأیید، اصالح یـا   است، امضایی می

رد قرار داده است. به عنوان مثال عملیات بیع(خرید و فروش) را با آیه ي احل اهللا البیـع امضـا نمـوده اسـت.     

ح نموده است و با حرم الربا، تجـارت ربـوي را تحـریم نمـوده     برخی عقود همچون مضاربه و اجاره را اصال
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است. خداوند متعال در زمینه قراردادها، اصول سلبی و اثباتی را در به عنوان اصول حاکم بر قراردادها تعیـین  

  نماید. این اصول غیر توقیفی است و بر اساس تشخیص عرف و عقال قابل تغییر است. می

باشد. در ایـن زمینـه    فعالیتهاي اقتصادي مشروع بسیار مورد تأکید و توصیه میدر تعالیم دینی، تجارت و 

کند. به عنـوان مثـال امـام صـادق (ع) مـی فرماینـد:        روایاتی وجود دارد که افراد را از رکود اقتصادي نهی می

یسـتم بلکـه   بدترین سرمایه، سرمایه راکد است. ایشان در روایتی دیگري نیز می فرمایند: من به دنبـال سـود ن  

  خداوند دوست دارد سرمایه در معرض سود قرار گیرد. 

  

  تعریف بانک و بانک بدون ربا 

هـا ماننـد بانـک سـنتی اسـت و تنهـا        ها و ماموریـت  ربا از جهت نوع فعالیت با توجه به اینکه بانک بدون

تـوان   ربـا مـی   دونتفاوت آن با بانک ربوي در ماهیت حقوقی قراردادهاي بانک است، در تعریف بانکـداري بـ  

ربا یک مؤسسه انتفاعى است کـه از طریـق قراردادهـاي شـرعی، بـا سـرمایه خـود و         چنین گفت: بانک بدون

ها، دادن تسـهیالت و اعتبـارات و ارائـه     آورى سپرده هاى مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع سپرده

  نماید. خدمات بانکى مى

تـوان   انک اسالمی تفـاوت وجـود دارد. در تعریـف بانـک اسـالمی مـی      بین مفهوم بانکداري بدون ربا با ب

  گفت:  
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بانک اسالمی یک مؤسسه انتفاعى است که براي دستیابی به اهداف نظام اقتصـادي اسـالم، در چـارچوب    

آورى  هاى مشتریان، به منظور کسب سـود، بـه جمـع    احکام و اخالق اقتصادي اسالم، با سرمایه خود و سپرده

  نماید.   ادن تسهیالت و اعتبارات و ارائه خدمات بانکى اقدام مىها، د سپرده

  

  هاي بانکهاي اسالمی   ویژگی 

هـاي زیـادي بـا بانکـداري      کنند شـباهت  هاي اسالمی در نوع معامالت و خدماتی که ارائه می گرچه بانک

هـا از اصـول و    بانـک شود، لکـن ایـن    ها محل سؤال و اشتباه می اي که گاهی این شباهت گونه  عرفی دارند به

کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایـداري نظـام بـانکی، تخصـیص بهینـۀ       قواعدي پیروي می

هـا   هاي بخش اقتصادي اسالم، گرچه انسان شود. مطابق آموزه منابع و توزیع عادالنۀ درآمدها در کل اقتصاد می

هاي اقتصادي آزاد هسـتند، لکـن ایـن     دهی فعالیت و سامانهاي تولید  در طراحی قراردادهاي مالی، ابداع شیوه

آزادي در چارچوب حدودي است که براي رعایت عدالت و رفاه همگانی وضع شده است. فقهـاي اسـالم از   

 کنند.   عنوان قواعد عمومی باب معامالت یاد می این حدود به

  

  قواعد عمومی باب معامالت  

 قواعد سلبی                                            

 :ممنوعیت اکل مال به باطل .1
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از نظر اسالم، هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدي، رشوه، اخذ بـه زور و امثـال آنهـا کـه از      طبق این اصل 

نظر عرف و عقال، گرفتن مال از طریق آنها بالوجه و باطل است و هر نـوع معاملـه ماننـد: خریـد و فـروش،      

داري که بـه دیـد عقـال تـوان پرداخـت آنهـا        عقالیی ندارند، معامالت مدت اجاره، صلح بر اشیائی که منفعت

   باشند. باشند، همگی اکل مال به باطل و حرام می نیست و بالوجه می

 :  ممنوعیت ضرر و ضرار .2

کنـد کـه اصـل معاملـه،      به مقتضاي این قاعده شرع مقدس اسالم تنها آن گروه از معـامالت را تأییـد مـی   

هـاي اسـالمی    شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. براین اساس، بانک مرکزي و بانـک  اطالق معامله و یا

هاي بانکی، افزون بر مصالح بانـک، بـه    وظیفه دارند در وضع قوانین و ضوابط،تنظیم قراردادها و انجام فعالیت

 ویژه جامعه توجه کنند.  رعایت حقوق مشتریان به

 :   . ممنوعیت غرر 3

است، آن گروه از معامالت را که در اثر خدعـه،    »نهی النبی عن بیع الغرر«ي معروف بر اساس حدیث نبو

کند و مال یکی از طرفین معامله یـا هـر دو را در    غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگري صفت غرري پیدا می

مطابق ایـن  دهند، از دایرة قراردادهاي مجاز خارج و محکوم به فساد است.  معرض هالکت و نابودي قرار می

اي عمل کنند که معامالت بـانکی   گونه هاي اسالمی و در رأس آنها بانک مرکزي موظف هستند به قاعده، بانک

 بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند.

 :  . ممنوعیت ربا 4
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هـا و   به ویژه در بخش سـپرده هاي اسالمی موظف هستند در تمام معامالت بانکی  مطابق این قاعده، بانک

  تسهیالت بانکی از قراردادهاي قرض به شرط زیاده اجتناب کنند. 

  

 قواعد اثباتی 

 . آزادي انتخاب قراردادها 1

اي حق دارد با رعایت ضوابط شرعی، هر قرارداد یا هر گروهـی از قراردادهـایی را کـه     هر فرد و مؤسسه

هـا اختیـار دارنـد دربـارة عقـدهاي       گزینش کند یعنی بانک دهد، با فعالیت اقتصادي خود مناسب تشخیص می

  مطرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا، به صورت گزینشی عمل کنند.

  . جامعیت قراردادهاي مالی اسالمی 2

دهد کـه دیـن اسـالم، در کنـار تحـریم ربـا، انـواع         مطالعۀ آیات و روایات ناظر به باب معامالت نشان می

الحسنه، قراردادهـاي   ی قراردادهاي غیرانتفاعی همچون هبه، صدقه، عاریه، وقف و قرضگانۀ معامالت یعن سه

انتفاعی با سود معینمانند: بیع نقد، بیع نسیه، سلف و ... و قراردادهاي انتفاعی با سود انتظـاري چـون شـرکت،    

  .  مضاربه، مزارعه و مساقات مجاز شمرده است

 هاي عادالنه حاکمیت سود .3

دهـد کـه غیـر از     هاي تجهیز و تخصیص منابع، نشـان مـی   هاي اسالمی در بخش دهاي بانکمطالعۀ قراردا

الحسنه، همۀ قراردادها ماهیت انتفاعی دارند. بانـک اسـالمی کـه خـود یـک بنگـاه اقتصـادي و         قرارداد قرض

اعی در هـاي نقـدي آنـان را از طریـق قراردادهـاي انتفـ       گـذاران، سـرمایه   عنوان وکیل سـپرده  انتفاعی است، به
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عنـوان   آور اعطاي تسهیالت کرده و در پایان دورة مالی، پـس از کسـر درصـدي از سـود بـه      هاي سود فعالیت

  کند. گذاران تقسیم می الوکاله، مابقی را بین سپرده حق

 تخصیص عادالنه منابع .4

افزون بـر  هاي نظام اقتصادي اسالم مطرح است  در بانکداري اسالمی که  بانک به عنوان یکی از زیر نظام

گذاران بانک بایستی دغدغه پیاده کردن اهداف نظام اقتصادي اسـالم بـه ویـژه رشـد      سود سهامداران و سپرده

هـا و   اي تخصیص عادالنه منابع بانکی بین مناطق، بخش عادالنه و متوازن اقتصادي است و الزمه چنین دغدغه

 هاي اقتصادي است. بنگاه

 حاکمیت اخالق اسالمی . 5

تصادي اسالمی افزون بر ابعاد حقوقی داراي ابعـاد ارزشـی و اخالقـی اسـت، زمـانی یـک بانـک        آموزه اق

تواند اسالمی باشد که افزون بر رعایت احکام وضعی و تکلیفی اسالم که رویکرد حقـوقی دارنـد بایسـتی     می

مشـتري،   هـاي اخالقـی چـون؛ صـداقت، احتـرام و تکـریم       آمـوزه  متخلق به اخالق اقتصادي اسالم نیز باشد.

امانتداري، توکل، صبر و بردباري، نظم و انضباط و وجدان کاري موجب آرامش روحـی و روانـی کارکنـان و    

  گردد. مشتریان می

  

  نقش اقتصادي بانکها  

 رونق مبادالت تجارى   
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تـرین تکنولـوژى و ابزارهـاى مـورد نیـاز و بـا اسـتفاده از         گیـرى از پیشـرفته   هـا بـا بهـره    امروزه بانک

هـاى   رین شبکه هاي سازمان یافته در دنیا، به کمک خدمات متنوع کامپیوترى توانایى دارند تا سپردهت گسترده

تـرین راه در   پولى اشخاص حقیقى و حقوقى را به بهترین وجه نگهدارى و بـا کمتـرین هزینـه و بـا مطمـئن     

 .اسرع وقت، از مکانى به مکان دیگر، یا از حسابى به حساب دیگر منتقل کنند

   یز و تخصیص بهینه منابعتجه   

اندازهاى راکد را جمع آورى کـرده  هاى متعدد در اقصى نقاط کشور به آسانى پسها با داشتن شعبهبانک 

  و در اختیار  

دهند و نقش قابل تـوجهى در رشـد و توسـعه اقتصـادى      صاحبان صنایع، کشاورزان و بازرگانان قرار مى

  کنند.  ایفا مى

   اجراى سیاست هاي پولی 

گذاران بانک مرکزى با مطالعه دقیق وضعیت اقتصـادى کشـور بـراى رسـیدن بـه اهـداف رشـد         یاستس

هـاى خـارجى، بـا     ها و تعـادل موازنـه پرداخـت    مناسب اقتصادى، اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومى قیمت

سـتفاده از  استفاده از ابزارهاى سیاست پولى وارد شده و از طریق تاثیرگذارى روى نرخ سود بـانکی (هزینـه ا  

 کنند.   پول) و حجم پول اهداف مذکور را تعقیب مى
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  کیفیت تحریم ربا 

خداونـد  تحریم ربا در قران جزو مسلمات تمام فرق و مذاهب اسالمی است و کسی در آن تردید نـدارد.  

ه بـا  اجتماعی امت اسالمی، با فرستادن آیـات مختلـف، زمینـه را بـراي مبـارز      از آغاز بعثت متناسب با شرایط

هـاي آخـر عمـر شـریف      پدیده شوم رباخواري که شبه جزیره عربستان را فراگرفته بود فراهم نمود و در سال

کـن کـرد؛ بـه طـوري      ، با فرستادن آیات صریح و قاطع سوره بقره، رباخواري را از جامعه اسالمی ریشه پیامبر

ي در کشورهاي اسالمی، ربا و ربـاخواري  دار که تا صد سال اخیر و رواج بانکداري ربوي و نفوذ نظام سرمایه

  تر کسی جرأت نزدیک شدن به آن را داشت. آمد و کم از معاصی بزرگ به حساب می

افزون بر آیات تحریم، به جهت بزرگی گناه ربا و آثار آن بر فرد و جامعه، گذشته از آیات قـرآن روایـات   

بـه عنـوان مثـال پیـامبر (ص) در      قل شده است.در مورد این موضوع مهم ن و ائمه اطهار زیادي از رسول خدا

 ها رباخواري است. بدترین کسباند:  حدیثی فرموده

  اقسام ربا  

 گویـد:  در ایـن بـاره مـی    امام خمینـی  د.وش میقرارداد قرض شرط اي است که در  زیاده:  رباي قرضی .1

درهـم بـه دوازه درهـم، یـا      کند که این زیاده عینی باشد مانند ده فرقی نمی ،شرط زیاده در قرض جایز نیست

کاري باشد مانند دوختن لباس براي قرض دهنده یا استفاده از منفعتی باشد مانند اسـتفاده از عـین رهنـی کـه     

هـاي   هاي شکسته را قرض دهد و شرط کند که درهـم  نزد قرض دهنده است، یا صفتی باشد مثل اینکه درهم

 .سالم بگیرد
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ت که یکی از دو کاالي مثل هـم، بـا زیـاده عینـی بـه مثـل دیگـر        : رباي معاملی آن اس معاملی. رباي  2

فروخته شود مانند فروختن یک من گندم به دو من آن، یا به یک من آن و یـک درهـم، یـا بـا زیـاده حکمـی       

اول: آنکه عـوض و معـوض، بـه دیـد      . مانند یک من گندم نقداً به یک من آن نسیه، و شرط آن دو چیز است

کی باشد. دوم: آنکه عوض و معوض از مکیل یا موزون باشد، پـس در چیـزي کـه بـا     عرف از جهت جنس ی

  شود ربا نیست. شمردن یا مشاهده فروخته می

تا صد سال پیش، در تحریم ربا به ویژه رباي قرضی شک و تردیدي نبود و چنانچه گذشـت حرمـت آن    

داري بـه   پیش بـا گسـترش نظـام سـرمایه    از حدود صد سال  .آمد از مسلمات و از گناهان کبیره به حساب می

سمت کشورهاي اسالمی و مطرح شدن بانک بـه عنـوان مهمتـرین واسـطه مـالی بـراي تجهیـز و تخصـیص         

 اندازها، مسائل جدیدي پیرامون ربا مطرح شد.   پس

ق هـا و اورا  داري به ویـژه بهـره بانـک    هایی بهره نظام سرمایه کنند با استدالل برخی اندیشمندان تالش می 

هـا   مطالعـه دقیـق ایـن نظریـه     .ها را درکشورهاي اسالمی فراهم کننـد  قرضه را توجیه کنند تا زمینه فعالیت آن

دهد، هیچ یک از مبناي فقهی محکمی برخوردار نیست و به همین جهت مورد نقـد جـدي متفکـران     نشان می

دانـد و   بـه ربـاي معـاملی مـی     به عنوان نمونه رشیدرضا، رباي جاهلی را اختصاص. مسلمان قرار گرفته است

شـود. ایـن دیـدگاه بـا بررسـی تـاریخی عصـر         گیرد که آیات تحریم ربا مشمول رباي قرضـی نمـی   نتیجه می

پرداختند. برخی مانند عباس عموي پیـامبر   جاهلیت قابل رد است؛ چرا که اغلب اعراب جاهلی به تجارت می

خی مانند پیامبر اکرم (ص) به عنـوان عامـل و در قالـب    کردند. بر ثروتمند بودند و با سرمایه خود تجارت می

پرداختند.  اکثریت اعراب هم که تمکن مالی کافی نداشـتند، سـرمایه الزم    عقد مضاربه به فعالیت اقتصادي می
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نمودند. از همین روي تحریم رباي قرضی با اعتـراض گسـترده آنهـا     براي تجارت را از طریق قرض تأمین می

بوزهره فقیه و اقتصاددان مصري، در کتاب ربا المحرم در نقد نظریه رشید رضا بـا اسـتفاده   مواجه شد. محمد ا

تـرین شـیوه تـأمین سـرمایه، قـرض       نماید تجارت حرفه اصلی اعراب بوده و رایج از شواهد تاریخی اثبات می

رباي جـاهلی نـزد   بوده است. لذا داللت آیات ربا حاکی از تحریم رباي قرضی است نه رباي معاملی. در واقع 

اعراب، رباي قرضی بوده است. تحریم رباي معاملی توسط پیامبر (ص) صورت گرفته است و آیات ربا نـاظر  

  باشد.   بر این نوع ربا نمی

  

  بانکداري بدون ربا در ایران 

به دنبال پیروزي انقالب اسالمی لزوم استقرار نظام اقتصاد اسالمی به عنوان یکـی از ضـرورتهاي اساسـی    

شور مطرح شد. به همین منظور اقداماتی در جهت اسالمی کردن نظام بانکی و حذف ربا از سیسـتم بـانکی   ک

به عمل آمد و  قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با مـوازین  

بـه اجـرا در آمـد. ایـران     به صـورت گسـترده    1363به تصویب رسید و از ابتداي سال 1362اسالمی در سال 

ربا را بـه صـورت جـامع و     نخستین کشور اسالمی است که بانکداري ربوي را ممنوع و قانون بانکداري بدون

  فراگیر اجرا کرد. 

  

  هاي تجهیز منابع   شیوه

 تجهیز منابع از طریق سپرده جاري، پس اندار و سرمایه گذاري صورت میگیرد.   
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 حساب جاري

هـا هـیچ    به موجودي این گونـه حسـاب   کداري بدون رباي ایران ماهیت قرض دارد.حساب جاري در بان

اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حسـاب وجـوه مـازاد بـر نیـاز خـود را در بانـک          گیرد. سودي تعلق نمی

کنند از موجودي حسـاب خـود بـه     کنند، سپس از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می سپرده گذاري می

وجوه فراهم شده از ناحیـۀ ایـن   کنند.  زه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقرّرات بانک استفاده میهر اندا

تواننـد   هـا مـی   ها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود. بانک حساب

قـانون   3ریق عقود منـدرج در مـادة   ها را از ط با رعایت سپرده قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه این حساب

بـراي ایـن   »  الحسـنه  قـرض «عملیات بانکداري بدون ربا به کار گرفته، کسب سـود کننـد. بـه کـارگیري واژه     
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گیرد کـه هـر قـرض     ها از این پندار سرچشمه می ها درست نیست. گویا اطالق این واژه بر این حساب سپرده

 ه چنین نیست.  الحسنه است، در حالی ک ، قرض اي بدون بهره

  سپرده پس انداز

انداز قرض بدون بهره دارد و بانک هیچ تعهدي بـه پرداخـت سـود نـدارد. ایـن       ماهیت فقهی سپرده پس

دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی که باشـد بـه بانـک بسـپارند و هـر       حساب به مردم امکان می

الحسـنۀ   هـا در امـر قـرض    عالوه بر آن، صـاحبان ایـن حسـاب   موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. 

هـا بـراي تشـویق     بانـک  گردنـد.  مند می اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب اخروي آن بهره

گیرنـد.  اگـر بـه     ها در نظر مـی  اي اولویتها، امتیازات و جوایز براي صاحبان این حساب انداز، پاره مردم به پس

گیـرد، بـدون شـرط اسـت. بنـابراین از جهـت        کشی جوایزي تعلق می گذاران به صورت قرعه دهبرخی از سپر

 شرعی اشکال نخواهد داشت. 

  سپرده سرمایه گذاري

هـا را بـه وکالـت از صـاحبان      ها پس از کسر سپردة قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه ایـن حسـاب   بانک

گـذاري   ، معامالت اقساطی، مزارعه، مساقات، سـرمایه  تملیکسپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط 

دار را  گـذاري مـدت  ها باز پرداخت اصل سپردة سرمایه گیرند. بانک مستقیم، معامالت سلف و جعاله به کار می

نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مـدت و مبلـغ سـپرده بـا رعایـت       تعهد می

  کنند. ها تقسیم می الوکاله، بین صاحبان سپرده ها و حق بانک، پس از کسر هزینهسهم منابع 
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اسـت. از حیـث فقهـی چنـد نکتـه      » وکالت«گذاري رابطه بانک و صاحب سپرده، رابطه  در سپرده سرمایه

 ها مطرح است: درباره این سپرده

 راکت اسـت، چـون   گذار و بانک، از یک طرف وکالت اسـت و از طـرف دیگـر، شـ     رابطۀ بین سپرده

هاي جـاري   برد مربوط به سرمایۀ خود بانک یا مربوط به سپرده بخشی از منابعی را که به طور مشاع به کار می

 باشند. انداز است که در مالکیت بانک می و پس

  تواند با پرداخـت حـق بیمـه از مـال خـود یـا از مـال         گذاران است می جا که بانک وکیل سپرده از آن

توانـد ضـرر احتمـالی را     گذاران، مـی  که به عنوان شریک سپرده هاي مذکور را بیمه کند؛ کمااین رده، سپ موکّالن

 به عهده گرفته، پرداخت اصل سپرده را تعهد کند. 

اگر قـرار بگذارنـد    فرماید: حضرت امام خمینی (ره) در جواز تعهد ضرر احتمالی در قرار داد شرکت، می

د صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند که تمـام ضـرر یـا بیشـتر آن را یکـی از      که همۀ استفاده را یک نفر ببر

 آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.

          به مقتضاي روابط حقوقی وکالت و شـرکت، الزم اسـت سـود حاصـله ابتـدا بـین بانـک و مجمـوع

الوکالـۀ   گـذاران، حـق   پردهگذاران به تناسب سرمایۀ هر یک تقسیم شود، سپس از سهم سود مجموع سـ  سپرده

 گذاران تقسیم شود. بانک کسر شود؛ آنگاه سود باقیمانده به تناسب سرمایه بین سپرده

گذاري در بانک به عنوان قرض باشـد   اگر سپرده فرماید: ها می اي در بارة این سپرده اهللا خامنه  حضرت آیت

ما اگر به عنوان قرض نباشد بلکـه بانـک بـه عنـوان     اي به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. ا و بانک زیاده
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العمـل بـراي    ها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حـق  گذاران از طریق عقود اسالمی با سپرده وکیل سپرده

 گذاران بپردازد، اشکالی ندارد. خود لحاظ کند و بخش دیگر را به سپرده

 توانـد طبـق نظـر     داي دوره معلوم نیست، بانک میها ابت جا که سود حاصل از به کارگیري سپرده از آن

کارشناسی سود انتظاري را محاسبه کرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه یا فصلی، درصدي را به عنوان سـود  

ماهیـت سـود   گـذار کسـر کنـد.     گذار بپـردازد و در پایـان دوره از سـهم سـود سـپرده      به سپرده الحساب علی

شـود و   گذار اسـتیفاء مـی   که در پایان دوره از محل سود سپرده گذار است ، قرض بانک به سپرده الحساب علی

 شود. گذار پرداخت می الحساب باشد ـ به سپرده مابقی سود ـ اگر سود تحقق یافته بیشتر از سود علی
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  هایی تخصیص منابع شیوه

هایی تخصیص منابع به چهـار گـروه تقسـیم     ) شیوه17تا  7ربا (مواد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون 

اي، اعطاي تسـهیالت بـر    الحسنه، اعطاي تسهیالت بر پایه عقود مبادله شوند: اعطاي تسهیالت بر پایه قرض می

  هاي اقتصادي.   گذاري مستقیم در زیر ساخت پایه عقود مشارکتی و سرمایه

  قرض الحسنه

هـا بـه    ها مبلغ معینی را طبق ضوابط به افراد یـا شـرکت   که به موجب آن بانکالحسنۀ، عقدي است  قرض

 شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید. نمایند و گیرنده متعهد می قرض واگذار می

الحسـنه   الحسنه اقـدام بـه اعطـاي تسـهیالت قـرض      هاي قرض ها در موارد زیر از محل منابع سپرده بانک

 کنند: می

زا و در جهـت   هاي تولیدي و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغال به شرکتالف ـ  

 تأمین مایحتاج ضروري جامعه است؛

 ب ـ به افرادي که مستّقیما به امور کشاورزي و دامپروري مبادرت نمایند؛

رمان بیماري، تعمیـرات مسـکن،   هاي ازدواج، تهیه جهیزیه، د ج ـ براي رفع نیازهاي افراد در موارد: هزینه 

  کمک هزینۀ تحصیلی، کمک براي ایجاد مسکن در روستاها.
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  عقود مبادله اي 

هـا و   ه بانکها در زمینه تخصیص منابع می توانند در قالب عقود مبادلـه اي بـه اعطـاي تسـهیالت بـه بنگـا      

و خدمات، اجاره بـه شـرط تملیـک     خانوارها بپردازند. در این زمینه مرابحه (فروش اقساطی) براي خرید کاال

هـاي   اي، جعالـه بـراي اسـتفاده از خـدمات، استصـناع بـراي احـداث دارایـی         سـرمایه  هـاي  براي تملک دارایی

  اي، سلف براي تامین سرمایه در گردش و خرید دین براي تامین سرمایه در گردش کاربرد دارند.   سرمایه

  فروش اقساطی

د تسهیالت الزم براي استفاده در امور تولیدي و خدماتی، کاالهاي زیـر را  توانند به منظور ایجا ها می بانک

 تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

 ؛ الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی

 ب ـ اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آالت و تأسیسات؛
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 ج ـ مسکن.

ورت است که مشتري تقاضاي خود را به کاالي مشـخص  ها در فروش اقساطی به این ص روش کار بانک

شود که در صورت فـراهم نمـودن    با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته، متعهد می

بانک، آن را از بانک خریداري کند. بانک نیز با بررسی تقاضا، کاالي مورد نظر را خریداري کرده، با احتسـاب  

  فروشد. اسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتري میسود بانک متن

  
 چند نکته فقهی در بارة فروش اقساطی  

دستورالعمل اجرایی، قیمت فروش اقساطی کاال با توجـه بـه قیمـت تمـام شـده و سـود        5. مطابق مادة 1

گرچـه   گـردد.  تعیین میشود و حداقل و حداکثر میزان سود بانک توسط شوراي پول و اعتبار  بانک تعیین می

اي حق تعیین قیمت کاالي خود را دارد و هیچ کسی حق تحمیل قیمت  به مقتضاي شرایط عادي هر فروشنده

گذاري یا تعیـین حـداقل و حـداکثر    بر او ندارد، لکن دولت اسالمی حق دارد در شرایط خاص اقدام به قیمت

 سود بانکی کند.



 
 

 
 

20 
 

در صورتی که خریدار قبـل از سررسـیدهاي مقـرّر مبـادرت بـه       دستورالعمل اجرایی، 11.  مطابق مادة 2

ها وظیفه دارند متناسب با مدت باقی مانده تا سررسـید، از   پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید، بانک

       محل متعلّقه، تخفیف الزم را به خریدار اعطا نمایند.

  اجاره به شرط تملیک  

شـود مسـتاجر در پایـان مـدت اجـاره در       اي است که در آن شـرط مـی   اجاره به شرط تملیک عقد اجاره

  صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

سپارد؛ بـه محـض اعـالم بانـک در      روش کار: متقاضی بعد از تعیین کاالیی که نیاز دارد به بانک تعهد می

که کاال توسـط بانـک   قرارداد اقدام نماید. پس از آن مورد آماده بودن کاالي مورد تقاضاي وي، نسبت به انعقاد

گردد و در صورت وفاي به قرارداد، در پایان مدت قـرارداد، بـه    فراهم شد به عنوان اجاره تحویل متقاضی می

کل، تعـداد و میـزان هـر قسـط       االجاره آید. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مبلغ مال مالکیت مستاجر در می

االجاره در مورد موضوع اجاره بـه شـرط تملیـک بـا      شود.  میزان مال و نیز مدت قرارداد، تعیین می االجاره مال

  گردد. در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می

جا که تا پایان قرارداد موضوع اجاره در مالکیت بانک است، شرایط مورد نظر بانک از نظر حفـظ و   از آن

هـا و  هـاي تعمیـرات، مالیـات    یح مورد اجاره، عدم واگذاري به غیر، پرداخـت هزینـه  نگهداري و کاربرد صح

  شود. امثالهم در قرارداد قید می
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هاي متداول فقهـی و حقـوقی مطـرح نیسـت.      قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادي است که در کتاب

 اند.مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهیت فقهی قرارداد را بیان کرده

اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه بـه مبلـغ    اي: اهللا خامنه حضرت آیت

معینى تا مدت مثالً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شـرط ضـمنى تملیـک آن بـه مسـتأجر در پایـان       

اى مبلغ را تعیـین نماینـد، چنـین معاملـه     مدت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن

عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیک عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شـرعاً صـحیح و   

اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خـود را در پایـان مـدت اجـاره     بى

 ناً مکلّف به عمل به چنین شرطى است.دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانو

اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه       اهللا فاضل لنکرانی (ره) :آیت

خود به ملکیت مشتري و مستاجر درآید، صحت آن مشکل اسـت. لکـن   بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خودبه

که در پایان مدت اجاره، مالک هبـه کنـد یـا صـلح     هد، مشروط به آناگر مقصود این باشد که ملک را اجاره د
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کند یا به مبلغ بسیار ناچیزي به تملّک مستأجر درآورد، این کار صحیح است و شرط اشـکالی نـدارد و فرقـی    

 بین افراد حقیقی و حقوقی نیست.

 رط تملیک الزم است:با توجه به فتاواي مراجع تقلید رعایت چند نکته در صحت قرارداد اجاره به ش   

. با توجه به جدید بودن قرارداد، به صورت واضح به مستأجر تفهیم شـود تـا وي قصـد جـدي داشـته      1

 باشد؛

که مورد اجاره در پایان قرارداد به ملکیـت مسـتأجر در   هاي ماهانه (اقساط ماهانه) با توجه به این . اجاره2

 آید تعیین شود؛ می

اقساط، به صورت مجانی یا در مقابل مبلغ کمی، مورد اجـاره را بـه مسـتأجر     . بانک بعد از دریافت تمام3

 تملیک کند.

  جعاله

جعاله قراردادي است که به موجب آن، جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمـل معـین ملـزم بـه پرداخـت      

 شود. ه میدهد عامل (پیمانکار) نامید گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می جعل (اجرت) معلوم می

که بانک کـار خاصـی   کند مبنی بر این اي منعقد می هاي بانکی،  متقاضی تسهیالت با بانک جعاله در جعاله

را براي او انجام دهد و جعل را به صورت نسیۀ اقساطی از او دریافت کند، سـپس بانـک در قـرارداد جعالـه     

 پارد.  س دیگري که به صورت نقد است، انجام کار را به عامل دیگري می

از نظر فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفین معامله متفاوت هسـتند، زیـادي جعـل قـرارداد     

 اول نسبت به قرارداد دوم اشکالی نخواهد داشت.



 
 

 
 

23 
 

  
  

  استصناع  

پذیرد سپس سـاخت   اي را در مقابل مبلغی معین می مطابق این قرارداد بانک سفارش ساخت کاال یا پروژه

التفـاوت مبلـغ ایـن دو     دهـد مابـه   پروژه را در مقابل مبلغی دیگري به پیمانکار یا سازنده سفارش می آن کاال یا

 دهد. قرارداد سود بانک را تشکیل می

ماهیت فقهی تسهیالت استصناع بانکی، قرارداد استصناع اسـت کـه بـه اعتقـاد خیلـی از مراجـع قـرارداد        

قـانون برنامـه    98باشـد و مطـابق مـاده     نقد و نسیه و سلف میمستقل یا بیع مستقلی در عرض سایر انواع بیع 

 هاي اعطاي تسهیالت بانکی اضافه شده است. پنجم توسعه به شیوه

هـا   ها و پروژه  این قرارداد براي ساخت کاال چون سفارش ساخت کشتی، هواپیما، اتوبوس و احداث طرح

  رود. کار میچون احداث بیمارستان، دانشگاه، کارخانه و پاالیشگاه به 
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  سلف

سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدي محصوالت تولیدي (صنعتی، کشـاورزي، معـدنی) بـه قیمـت     

توانـد   شود می اي که در جریان تولید کاال یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می معین است. تولیدکننده

تأمین نماید. قیمت سلف یک جـا و بـه صـورت     از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را

  شود. نقد به متقاضی پرداخت می

حـداکثر یـا حـداقل سـود انتظـاري      قیمت سلف نباید از قیمت نقد کاال هنگام انعقاد قرارداد، بیشتر باشد. 

بانک براي این گونه معامالت به منظور تعیین قیمت فروش، توسط شوراي پول و اعتبار تعیـین خواهـد شـد.    

شود تـا کـاال را فروختـه و بـا بانـک تسـویه        طور معمول در قرارداد سلف بانکی به فروشنده وکالت داده میب

 نقدي کند. 
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معامله سلف از حیث فقهی اطالق دارد و مقید به این نیست که فروشـنده سـلف، تولیدکننـده نیـز باشـد.       

، پیش از تمام شدن مدت بفروشـد و بعـد از   تواند جنسی را که به سلف خریده در قرارداد سلف، خریدار نمی

دسـتورالعمل   3بـر اسـاس مـادة     تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد.

 اجرایی، فروش محصوالت تولیدي پیش خریده شده قبل از سررسید، ممنوع است.

توانـد، مجمـوع    ت را نداشته باشد مـی اگر بانکی امکان تحویل، حفظ و نگهداري و نقل و انتقال محصوال

یا بخشی از کاالهاي خریداري شده به سلف را به صورت کلی فی الذمـۀ در یـک معاملـه سـلف بـه فـروش       

  رساند، سپس در سررسید خریداران را به فروشندگان سلف حواله دهد تا کاالهاي مذکور را تحویل بگریند.

  خرید دین 

ب آن، بانک، سفته یا براتـی را کـه ناشـی از معاملـه نسـیه تجـاري       خرید دین تسهیالتی است که به موج

 کند. باشد خریداري می
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نامۀ موقّت تنزیل اسناد و اوراق تجـاري (خریـد    بر مبناي آیین 1389عملیات مربوط به خرید دین تا سال 

ـ        1361 /8 /26دین) که در جلسۀ مورخ  ان نیـز  شوراي پـول و اعتبـار بـه تصـویب رسـیده و در شـوراي نگهب

مطـابق   89پـذیرفت، تـا اینکـه در سـال      مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده بود، انجام می

ها بایستی بر حقیقـی بـودن   ربا گردید. بانک قانون برنامه پنجم توسعه وارد قانون عملیات بانکی بدون 98ماده 

نامـه، فقـط    بدهکار اطمینان پیدا کنند.مطابق آیـین بدهی (حاکی بودن سند بدهی از معاملۀ واقعی)، معتبر بودن 

اسنادي قابل تنزیل است که سررسید آنها کمتر از یک سال باشد. چنین اوراقی به قیمتی کمتر از مبلـغ اسـمی   

  شود که این تفاوت قیمت نباید بیش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار باشد. تنزیل می
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بـدون ربـا، بیـع دیـن اسـت کـه در متـون فقهـی محـل بحـث            مبناي فقهـی خریـد دیـن در بانکـداري    

،  ، شافعیه و مالکیه فروش دین را به خود بدهکار و به شخص ثالث ماننـد بانـک   مشهور فقهاي شیعهفقهاست.

   دانند.   تر از آن جایز می به قیمت اسمی دین و به کم

کـه  کمتر معاملـه کنـد؛ مثـل ایـن     سفتۀ حقیقی را اگر با دیگري به مبلغی اهللا مکارم شیرازي:حضرت آیت

سفتۀ هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پـول نقـد معاملـه نمایـد و در حقیقـت یـک هـزار        

فروشد، این گونـه معاملـۀ سـفته     تومان اسکناس را که در ذمه بدهکار، طلب دارد به نهصد تومان پول نقد می

ولی معامله روي سفتۀ دوستانه خالی از اشکال نیسـت، چـون بـدهی     اشغال ندارد و آن را تنزیل سفته گویند.

  باشد. ، هیچکدام خالی از اشکال نمی جا وجود ندارد و راههایی که براي حل مشکل آن ذکر شدهواقعی در آن

، صـافی   ، گلپایگانی ، خویی ، تبریزي اهللا سیستانیحضرت آیت شبیه همین نظر را برخی مراجع دیگر چون:

  انی دارند.گلپایگ

  

  عقود مشارکتی  

هاي اقتصـادي، بازرگـانی و کشـاورزي را تـأمین مـالی       توانند بخش بانکها در قالب عقود مشارکتی نیز می

  شود.   نمایند. در این زمینه از مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات استفاده می
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  مشارکت مدنی  

الشرکۀ نقدي و یا غیرنقدي بانک به نحو مشـاع   غیرنقدي شریک با سهم الشرکۀ نقدي و یا درآمیختن سهم

، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصـد انتفـاع بـر     هاي تولیدي براي انجام کاري معین در زمینۀ فعالیت

 حسب قرارداد را مشارکت مدنی  گویند.

بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامـه  ،  هاي تولیدي اشخاصی که بخواهند براي تأسیس یا توسعۀ فعالیت 

، موضـوع   ها با بانک مشارکت مدنی کنند بایستی عالوه بر اطالعات هـویتی اطالعـاتی چـون    این گونه فعالیت

، سـهم سـود    بینـی خریـد، هزینـه و فـروش     ، پـیش  ، میزان سرمایه مورد نیاز، حداکثر مدت مشارکت مشارکت

 سپارد، را در اختیار بانک بگذارد. ضمانت حسن اجراي کار به بانک می اي که براي ، وثیقه پیشنهادي متقاضی

،  ، سـهم بانـک و شـریک    بانک با بررسی اطالعات و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیـاز مشـارکت مـدنی   

ها معین شده اسـت در صـورت    ، با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر براي بانک نسبت سود شریک و بانک
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کافی اقتصادي با آوردن شرایطی در ضمن قرارداد یا بدون شرط با درخواست مشتري، موافقـت   وجود توجیه

  نماید. و اقدام به انعقاد قرارداد می

، حـق   تواند با آوردن شـرطی  توان شرایطی را در ضمن قرارداد مطرح کرد، بانک می در قرارداد شرکت می

 ارداد را براي بانک محفوظ بدارد.نظارت بر کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قر

در پایان هر سال مالی و یا در پایان قرارداد سود حاصل از شرکت به تناسب سرمایه بین بانک و شـریک   

شود. مشارکت مدنی بانکداري همان قرارداد شرکت است که در متون فقهی از آن به شرکت امـوال   تقسیم می

 شود، العنان تعبیر می یا شرکه

، قراردادي است که بین دو نفر یا بیشتر منعقـد   فرماید: شرکت م خمینی(ره) در تعریف آن میحضرت اما 

  ] کنند. شود تا با مالی که بین آنان مشترك است، معامله [فعالیت اقتصادي می

  مشارکت حقوقی

هاي سهامی جدید یا خریـد قسـمتی از    مشارکت حقوقی، عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایۀ شرکت

 .   هاي سهامی توسط بانک هام شرکتس

،  هـاي سـهامی تولیـدي (صـنعتی     ها از طریق مشارکت حقوقی کمبـود سـرمایۀ شـرکت    طبق قانون، بانک

کننـد و در پایـان هـر     هاي سهامی بازرگانی و خدماتی را تـأمین مـی   ، ساختمانی) و شرکت ، کشاورزي معدنی

 شوند. ه، در سود شرکت سهیم میدورة مالی همانند دیگر سهام داران به نسبت سرمای

هـاي خـاص    هاي سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شـرکت  مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت

، مسـئولیت محـدود سـهام داران و ضـوابط و      هاي سهامی عام (مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکت
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هاي متـداول   د. این مباحث گرچه در کتابشو هاي سهامی در نظر گرفته می مقرّراتی است که در ادارة شرکت

 ، حکم آنها بیان شده است. فقهی نیامده است اما در استفتائاتی که از مراجع شده

] و غیـر آن و شخصـیت    ثبـت مؤسسـه [شـرکت    فرمایـد:  خمینـی (ره) در ایـن زمینـه مـی     حضرت امـام 

حکم شرط در ضـمن عقـود الزمـه را     ، دادن به آنها قراري است عقالیی با آنها، و شرایط در ضمن آن حقوقی

   دارد.

  مضاربه  

مضاربه، عقدي است بین بانک و تاجر، براي اقدام به خرید و فروش کاال، در این نوع قـرارداد، بانـک بـه    

دار انجام کلیۀ امور مربـوط بـه    ، تأمین کنندة سرمایه و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهده عنوان مضارب

 باشد.   تجارت می

سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسـیم خواهـد شـد و نسـبت ایـن      

تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود. اگر سودي حاصل شود بـین آن دو باشـد. اگـر در قـرارداد مضـاربه      

 تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد. زمان تعیین نشود می

تواند در اختیار عامل قرار گیـرد یـک    ها مضاربه می ، حداکثر مدتی که سرمایۀ بانک جرایینامۀ ا مطابق آیین

تواند شرط کند که در طول مدت مضاربه حق نظارت بر نحـوة   باشد. بانک می سال از تاریخ انعقاد مضاربه می

  مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد.

ي خود را از طریق مضاربه بـا بانـک تـأمین کننـد،     خواهند سرمایۀ تجار اشخاص حقیقی یا حقوقی که می

، میـزان سـرمایۀ الزم بـراي مضـاربه مـورد       عالوه بر اطالعات هویتی بایستی اطالعاتی مانند: موضوع مضاربه
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، نسـبت   بینـی میـزان فـروش    ، پیش هاي مربوط، حداکثر مدت الزم براي دورة مضاربه نظر، مبالغ تقریبی هزینه

اي که متقاضی براي تضمین حسن اجـراي   ي تقسیم سود حاصله از مضاربه و نوع وثیقهپیشنهادي متقاضی برا

 سپارد، را در اختیار بانک بگذارند.   قرارداد می

بانک با بررسی اطالعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایۀ مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سـود طـرفین   

ن شده است در صورت وجود توجیـه کـافی اقتصـادي بـا     ها معی با رعایت ضوابطی که در این امر براي بانک

  نماید. آوردن شرایطی در ضمن عقد یا بدون شرایط با تقاضاي مشتري، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می

  مزارعه 

مزارعه، عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را براي مدت معین بـه طـرف دیگـر واگـذار     

کننـد بـین خـود تقسـیم کننـد طـرف اول را        اعت کرده محصول را به نسبتی که توافق میکند تا در آن زر می

 گویند. مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل می

توانند اقدام به مزارعـه   ها در قرارداد مزارعه همیشه نقش مزارع را خواهند داشت. بنابراین زمانی می بانک

 یا تلفیقی از آن دو را در اختیار زارع قرار دهند.کنند که بخواهند زمین یا سایر عوامل تولید 

یابـد، ولـی در مـواردي بسـته بـه نـوع        قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می 

محصول ممکن است بانک مایل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فـروش برسـاند، در ایـن حالـت،     

  داد ذکر خواهد شد.موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرار

  مساقات  
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ه       مساقات عقدي است که بر اساس آن معامله بین صاحب باغ میوه و امثـال آن بـا عامـل در مقابـل حصـ

 شود. مشاع معین از محصول واقع می

هـا کـه در    ها همیشه نقش صاحب باغ را خواهند داشت. بنابراین هـر یـک از بانـک    در این قرارداد بانک 

داراي درختان مثمر یا قابل ثمر باشند، به طوري که مالک عین یا منفعت آنهـا بـوده    حوزة فعالیت شعب خود

چه شخص یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حاضـر باشـند    و یا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشد، چنان

وسیله عامـل اقـدام   به عنوان عامل با آنها قرارداد مساقات منعقد نمایند، اقدام به این کار خواهند نمود تا بدین 

به نگهداري و پرورش درختان و سایر امور باغبانی ملک مبادرت نماید و در نهایت طبق قرارداد محصـول را  

  بین خود تقسیم نمایند.

  گذاري مستقیم   سرمایه

گذاري مستقیم عبارت است از تأمین تمام سرمایه الزم جهت اجراي طرحهاي تولیـدي، بازرگـانی    سرمایه

گیـرد. مطـابق    شوند و توسط یک یا چند بانک انجام می به صورت شرکتهاي سهامی تشکیل می و خدماتی که

توانند در طرحهاي تولیدي و عمرانی که جنبه تجملـی و غیرضـروري ندارنـد مسـتقیماً بـه       ها می قانون، بانک

  گذاري مبادرت نمایند.   سرمایه

بررسی دقیق است و طبق قانون نتیجـه ارزیـابی   اي مستلزم  گذاري مستقیم در هر زمینه مبادرت به سرمایه

  دهی باشد.   طرح بایستی حاکی از عدم زیان

هاي مستقیم اقتصادي است و تا زمانی که موضـوع فعالیـت یـا     ، جواز فقهی فعالیت مبناي فقهی این شیوه

  گذاري مستقیم اشکالی ندارد. روش آن مخالف شرع نباشد سرمایه

  



 
 

 
 

33 
 

 
                 

  

  

  

 


