
 در شببه ه بای   جدید کاربرد عقد مرابحه روشارائٔه 
تسهیالتمتفاوت اصل و سود  بندیبا روی رد قسط

سیاست  گزارش

۱۳۹۹ دی



 

 
  

 
 
  

 شناسنامٔه گزارش  MBRI-PR-9923 :شرازگ دک

 عنوان گزارش سیاست :
 یالت تسه و سود اصلمتفاوت  یبندقسط ی ردبا رو  کاربرد عقد مرابحه در شه ه بای  یدارائٔه روش جد

 

 مالکریم حسین میثم ، فرشته یویسندگان: 
 
 

  :داخل  یاظران علم 
 دکتر رسول خوایساری )پژوهش ده پول  و بای  ( 

 
 
  :بیروی  علم  انیاظر

 والمسلمین دکتر مجید رضایی )عضو شورای فقه  بایک مرکزی(االسالمحجت
 بایک(مدیرٔه پستدکتر اکهر کشاورزیان )عضو هیئت

 
 

 :مشاوران علم 
 علم  دایشگاه امام صادق )ع((هیئتدکتر کامران یدری )عضو 

 خای  )رئیس گروه مطالعات و مقررات بای   بایک مرکزی(عل  معروف
 های اقتصادی و توسعٔه محصول بایک مس ن(ییما حق  )معاون ادارٔه بررس 

 یرگس قنهری )کارشناس اعتهاری بایک مس ن(
 
 
 

 بایک مرکزی، پذیرساط استطاعتاق مرابحه، یرخ سود، بازپرداخت تسهیالت، واژگان کلیدی:
 

 .JEL: E43, E52بندی طهقه
 

 ۱۳۹۹ دی تاریخ ایتشار گزارش:



 

 
 فهرست مطالب

 
 ۳ ............................................................................................................................................... مقدمه ۱

 4 ...................................................................................................................................... قیتحق سابقٔه ۲

 4 .................................................................... التیتسه بازپرداخت منظر از  بای  یظام موجود وضع  شناسبیآس ۳

 5 ............................................................................................... دیجد التیتسه از استفاده یاقتصاد ضرورت 4

 5 .............................................................................................. اقتصاد  قیحق بخش و دیتول از تیحما ۱-4

 5 ................................................. یاقتصاد بنگاه ییدرآمدزا با  بای  التیتسه بازپرداخت بریامٔه یسازمتناسب ۲-4

 6 .............................................................................. یاقتصاد یهابنگاه یبرا اقساط کردن ریپذاستطاعت ۳-4

 6 ..............................................................  بای  شه ٔه در استمهال و ریتأخ جرائم ،یرجاریغ مطالهات کاهش 4-4

 7 .......................................................................... مرابحه عقد کاربرد دیجد روش از استفاده  حقوق- فقه  مهای 5

 7 ............................................................................................................................ مرابحه فیتعر ۱-5

 7 ................................................................................................................. مرابحه با مرتهط اتیروا ۲-5

 8 ..................................................................................................................... مرابحه  فقه طضواب ۳-5

 ۹ .................................................................  بای  عقود ریسا  نیگزیجا یبرا مرابحه یهاتیظرف و کاربردها 4-5

 ۱0 ............................................................................. مرابحه در  بده بازپرداخت مشروع یهاروش ایواع 5-5

 ۱0 ................................................. کشور  بای  شه ٔه در مرابحه عقد کاربرد دیجد سازوکار از استفاده یهاروش ارائٔه 6

 ۱0 ................................................................... دیسررس در التیتسه اصل  دفع و سود  اقساط بازپرداخت ۱-6

 ۱۱ ........................................................ تنفس دورٔه از پس التیتسه اصل  اقساط و سود  اقساط بازپرداخت ۲-6

 ۱۲ .......................... کشور  بای  شه ٔه در جیرا روش دو با سهیمقا در دیجد سازوکار در سود زانیم و اقساط مهلغ محاسهٔه 7

 ۱۲ ......................................... (یامهادله عقود یبرا  بای  شه ٔه در جیرا روش) سود و اصل  جیتدر بازپرداخت ۱-7

 ۱۳ ................. (مضاربه مایند مدتکوتاه عقود یبرا  بای  شه ٔه در جیرا روش) دیسررس در سود و اصل  دفع بازپرداخت ۲-7

 ۱۳ ............................................................. (دیجد روش) دیسررس در اصل  دفع و سود  اقساط بازپرداخت ۳-7

 ۱۳ ........................................................................ الگوها در  پرداخت سود  کل و قسط مهلغ  قیتطه سٔهیمقا 4-7

 ۱4 ................................................................  آت یهاپژوهش یبرا ییشنهادهایپ و ، استیس یهاهیتوص ،یریگجهییت 8

 ۱6 ....................................................................................................................................... مآخذ و منابع

 
 
 
 
 
 



 

 جداولفهرست 
 
 

 ۱۳ .............................................................. اصل و سود  جیبازپرداخت تدر یسود در الگو زانیمحاسهٔه مهلغ اقساط و م. ۱جدول 

 ۱4 ............................................................................................ در الگوها   مهلغ هر قسط و کل سود پرداختسٔهیمقا .۲جدول 

 
 
 
 
 
 هاش لفهرست 
 

 ۱۱ ................................................................. دیمرابحه در سررس التیاصل تسه  سود و دفع  بازپرداخت اقساط یالگو .۱ش ل 

 ۱۲ ............................................................... پس از دوره تنفس التیاصل تسه  سود و اقساط  بازپرداخت اقساط یالگو .۲ش ل 

 
 
 
 



۱ 

 
 مدیریت  خالصٔه

 شه ٔه بای  های اقتصادی در بازپرداخت اقساط به مال  تولید در اقتصاد کشور، چالش بنگاه تأمینبدون شک ی   از مش الت 
به دریافت ثابت یا سرمایه در گردش  مال  سرمایٔه تأمین برایهای تولیدی که ، بنگاهدرواقعدلیل باال بودن مهلغ اقساط است. به

دلیل شرایط تورم رکودی اقتصاد کالن، در برخ  موارد ام ان اید، بههکردات اعتهاری غیربای   اقدام مؤسسها و تسهیالت از بایک
یسهت  ،و از سوی دیگر شودم اد اخالل در بخش حقیق  اقتصاد سو سهب ایجارید که این مسئله از یکاط را یدبازپرداخت اقس

 دهد.کشور را افزایش م  شه ٔه بای  مطالهات غیرجاری در 
جدید کاربرد مرابحه  سازوکار حداکثری از ظرفیت فقه اسالم  و یظام حقوق  کشور در راستای ارائٔه استفادٔه اصل  این تحقیق ایدٔه

گیرد. سود و بلندمدت اصل تسهیالت موردتوجه قرار م  مدتبندی کوتاهروش رایج، قسط است که در آن برخالفِ شه ٔه بای  در 
 شود.در سررسید از مشتری دریافت م صورت اقساط  و اصل تسهیالت ر، در این راه ار سود تسهیالت بهدیگعهارتبه

دهد که از منظر فقه اسالم  و ضوابط قرارداد مرابحه، یشان م  است دست آمدههتوصیف  ب-به روش تحلیل  های تحقیق کهیافته
ین بایک و چند با ایعقاد قرارداد مرابحه بده  ب، هردرواقعبازپرداخت ثمن در این عقد وجود یدارد.  هیچ یوع محدودیت  در شیؤه

اصل  و در زمرٔه استتوافق  بین بایک و مشتری  مله )شامل اصل و سود( موضوع بازپرداخت ثمن معا شیؤه گیرد،مشتری ش ل م 
 گیرد و لذا محدودیت  در رابطه با آن وجود یدارد.شرط )جواز درج شروط ضمن عقد در قراردادها( قرار م  آزادی قراردادها و قاعدٔه

به روش فعل   تدر یظر گرفت، یسه« پذیرط استطاعتتسهیالت با اقسا»توان آن را جدید مرابحه که م  سازوکاراستفاده از 
یعن  واریز اصل تسهیالت توسط مشتری به حساب بایک برای مدت خیل  کوتاه و در یظر گرفتن تسهیالت  شه ٔه بای  استفاده در مورد

ط  شدن مجدد تشریفات  چرا که استفاده از روش فعل  مستلزم ؛یر سرفصل( برای مشتری، مزیت داردجدید با شرایط مشابه )با تغی
جدید از ابتدا در رابطه با بازپرداخت  سازوکارکه در درحال  ،دالت  برای بایک و مشتری استهای مهاپرداخت تسهیالت و صرف هزینه

 و ییازی به تهدیل قرارداد به یک قرارداد جدید و تغییر سرفصل وجود یدارد. شودم تسهیالت بعد از سررسید توافق  اصل
« درآمدزایی بنگاه تولیدی بریامٔه»با « بازپرداخت تسهیالت بای   بریامٔه»سازی اصل  روش جدید کاربرد عقد مرابحه متناسبویژگ  

اجرای پروژه که بنگاه اقتصادی از درآمدزایی برخوردار  است. در طول دورٔه شه ٔه بای  یاک در های م رر و شهههو جلوگیری از امهال
رسد، اصل و درآمدزایی م  ،برداری، فروشبهره شود؛ اما در سررسید که پروژه به مرحلٔهیالت بازپرداخت م سود تسه ییست، صرفاً

اهرم   های تولیدی که با بایک وارد رابطٔهطور خاص برای آن دسته از بنگاهد. این راه ار بهشویالت توسط مشتری بازپرداخت م تسه
سیاست  این تحقیق ضرورت اصالح  توصیٔه ،یهایت( قابلیت استفاده دارد. درسهزیشههممشتریان  اید )اصطالحاًبلندمدت شده

 جدید است. سازوکاردستورالعمل اجرایی عقد مرابحه توسط بایک مرکزی در راستای بسترسازی برای استفاده از 
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 مقدمه ۱

های اصل  اقتصاد کشور در شرایط رکود اقتصادی محسوب ی   از دغدغه بخش حقیق  اقتصاد مال  تأمینکشور،  در یظام مال 
 ،حاضربر این اساس درحالتواید به افزایش تولید کل اقتصاد و اشتغال منجر شود. صحیح ایجام شود، م  ه شیؤهب کهدرصورت شود و م 

 برخوردار است. یاز اهمیت بسیار ،مال  تولید در اقتصاد کشور منجر شود تأمینتسهیل  به که یهایشیوهو  طراح  ابزارها
طور خاص در شوید که بههایی مواجه م ا چالشدر بازپرداخت اقساط تسهیالت بای   ب های تولیدی معموالًاز طرف دیگر، بنگاه

بازپرداخت اقساط  چرا که اخالل در بریامٔه ؛دشوگاه م مش الت  برای بایک و بنشرایط رکود اقتصادی، این مسئله سهب ایجاد 
 شه ٔه بای  اعتهاری مشتری یزد  شود رتهٔهسهب باال رفتن یسهت مطالهات غیرجاری در بایک شده و از سوی دیگر باعث م  طرفیکاز

 (.۲5، ص. ۱۳۹0شعهای  و جالل ، کاهش یابد )
شتریان با سالیق گویاگون تواید به ییازهای مو راه ارهای یظام بای   در مسیر بازپرداخت اقساط م  ،سازی ابزارها، قراردادهامتنوع
ابزارها و  بریامه بازپرداخت بده  در سازی، متناسبدرواقعشده جلوگیری کند. زا از ایجاد مش الت ذکردرون صورتبهو  دهپاسخ د

، ۲0۱8، ۱سایدرز و کوریتدهد )بازپرداخت مشتری را کاهش م  د اخالل در بریامٔهخطر ایجا ،دادهای بای   با ییازهای مشتریانقرار
 (.۱67ص. 

شوید که ها از منظر شیوه بازپرداخت به سه گروه عمده تقسیم م در دایش تامین مال  شرکت  متعارف، ایواع وامدر این رابطه، 
در  «.(بهره)تف یک بین بریامه بازپرداخت اصل و  4های تف ی  وام»و « ۳شویدههای مستهلکوام»، «۲های تنزیل وام»اید از: عهارت

شویده اصل های مستهلککند، در وامگیریده اصل و بهره وام را به صورت ی جا در سررسید پرداخت م های تنزیل ، وامحال  که در وام
هره وام به صورت تدریج  بازپرداخت شده و اصل وام های تف ی  ، بگردد. در یهایت در وامو بهره به صورت تدریج  بازپرداخت م 

 (.74۱، ص. ۲0۱8، 5راس و دیگران)گردد در سررسید بازپرداخت م 
شویده مورد استفاده قرار گرفته اما روش با توجه به این ه در بای داری بدون ربا تاکنون دو روش بازپرداخت تنزیل  و مستهلک

اعطای تسهیالت با روی رد  برایجدید استفاده از عقد مرابحه  سازوکار پژوهش حاضر ارائٔههدف تف ی   چندان مورد توجه یهوده، 
 بنگاه اقتصادی و بریامٔه یسازگاری بین جریان درآمدشود باعث م است که تسهیالت  مدت سود و بلندمدت اصلبندی کوتاهقسط

ها پاسخ داده توصیف ( به آن-ه در این پژوهش )به روش تحلیل ک االت ؤس، با توجه به آیچه مطرح شدشود.  بازپرداخت اقساط ایجاد
 اید از:شود عهارتم 

 خواهد داشت؟ شه ٔه بای  بندی متفاوت اصل و سود چگویه قابلیت اجرا در مدل جدید استفاده از عقد مرابحه با روی رد قسط .۱
 کند؟برطرف م را  ویژه تولیدکنندگان()به گیریدگان تسهیالتو  شه ٔه بای   شده چیست و چه مش ل  ازت مدل ارائهرضرو .۲
 مهای  فقه  و حقوق  مدل جدید و ی ات مهم فقه  در این رابطه کدام است؟ .۳
چگویه  کشور، یظام بای   در موجودهای روش با در مقایسه سازوکارمیزان اقساط و سود پرداخت  توسط مشتری در این  محاسهٔه .4

 دارد؟و چه ی ات  به همراه  شودم ایجام 
 

در ادامه، و  شودم موردبررس  واقع  مهای  یظری تحقیقتحقیق، ابتدا  است که پس از مقدمه و سابقٔه صورتینبدساختار تحقیق 
سپس الگوهای عملیات  استفاده از تسهیالت . گیردبحث قرار م مورد با روی رد جدید سنج  استفاده از عقد مرابحهفقه  و ام انمهای  

فعل   هایجدید در مقایسه با روش سازوکارمیزان سود و اقساط در  محاسهٔه شیؤه ،و در ادامه شودم تهیین  کشور شه ٔه بای  جدید در 
پیشنهادهایی برای  و ارائٔه ،های سیاست توصیه، بندیبخش پایای  به جمعگیرد. بحث قرار م مورد (شه ٔه بای  استفاده در مورد)

     پردازد.های آت  م پژوهش

 
1 Saunders and Cornett 
2 Discount Loans 
3 Amortized Loans 
4 Interest-Only Loans 
5 Ross et al.  



 و بای   پول  ژوهش دٔهپ

4 

 تحقیق سابقٔه ۲

 های استفاده از آن در بازارهای پول و سرمایه ایجام شدهگویاگوی  در رابطه با عقد مرابحه و ایواع روشهای پژوهش های اخیردر سال
 شود.ها اشاره م که در این قسمت به برخ  از آن است

های . یافتهدهدم بحث قرار ربا بر اساس بیع مرابحه را مورد های اعتهاری در بای داری بدون( طراح  کارت۱۳86)موسویان 
شود. های اعتهاری متعارف در مواردی به ربا و خالف شرع منته  م های کارتکه روابط حقوق  حاکم بر معامله دهدم تحقیق یشان 

های اعتهاری را داشته های کارتقابلیت سامان دادن معامله ،دا شود که در عین مشروعیتبر این اساس، ضرورت دارد راه اری پی
 شود.م  های اعتهاری ارائهطراح  کارت برایملیات  استفاده از عقد مرابحه باشد. در این تحقیق الگوی ع

بحث یظر گرفتن ضوابط فقه امامیه موردر سنج  کاربرد مرابحه در بای داری بدون ربا را با د( ام ان۱۳۹0) و بازوکار موسویان
کشور  یصنعت بای دار یبرا یهای خوبشیتواید گشام  دهد که استفاده درست از این عقدهای این تحقیق یشان م دهد. یافتهقرار م 

ز عقد های استفاده اروش جامعه را افزایش دهد. در این تحقیق همچنین  واقع یازهایو ایطهاق یظام بای   با اقتصاد و ی وجود آوردبه
 بحث قرار گرفته است.مرابحه در صنعت بای   مورد
بحث قرار ایران را مورد سنج  فقه  ایتشار اوراق مرابحه مصون از تورم در بازار سرمایٔه( ام ان۱۳۹5توحیدی و اعتصام  )

که با پیوید دادن بازده  اوراق به یک شاخص تورم ، از  استاوراق   مصون از تورم دهد که اوراقهای تحقیق یشان م دهند. یافتهم 
در شرایط  که ایتظارات تورم  کاهش  است،  ،کنند و از سوی دیگرگذاران را در شرایط تورم  حفظ م قدرت خرید سرمایه سویک

 راق مرابحه مصون از تورم از منظر ضوابط فقه ، ام ان ایتشار او همچنین ؛شودمال  برای یاشر م  تأمینهای سهب کاهش هزینه
 بر اساس موازین فقه امامیه )با در یظر گرفتن برخ  مالحظات( وجود دارد.

 
های مال  کشور و روش استفاده از عقد مرابحه در یظام پول  و طور عمده مسئلٔهبه تحقیقات گذشته ،شودطور که مالحظه م همان
ازپرداخت در تسهیالت های بسازی روشمتنوع اما تحقیق  که در آن مسئلٔه است؛ فاده از این عقد را مطرح کردهاست برایکاربردی 

الهته در  ؛تاکنون از این شیوه استفاده ی رده است شه ٔه بای  ییز تاکنون ایجام یشده است. در عمل  ،توجه قرار گرفته باشدمرابحه مورد
داخت اصل بعد از سررسید مطرح به مستأجران بر اساس عقد مرابحه با روی رد بازپر  طرح اعطای تسهیالت بای  ،۱۳۹۹ ماهمرداد

پژوهش  ،های توجیه  مرتهط با این راه ار تاکنون ارائه یشده است. بر این اساسو گزارش ،حقوق -مستندات فقه  ،اما مهای  ۱،دش
 .استاز این منظر دارای یوآوری قرار داده و  بحثات  استفاده از این شیوه را موردعملیهای روش حاضر مهای  یظری و

 از منظر بازپرداخت تسهیالت وضع موجود یظام بای   شناس آسیب ۳

ی   از مش الت مهم تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی در کشور محسوب یامتوازن بودن اقساط بای   با توان بازپرداخت مشتریان 
ات اعتهاری غیربای   همواره با این تقاضا مؤسسها و بایک ،طور مشخصدهد. بهیشان م خود را بیشتر  در شرایط رکودی، کهشود م 

صورت اقساط  و اصل تسهیالت در سررسید )یا بعد از به اید که سود تسهیالتاز طرف تولیدکنندگان و برخ  دیگر از مشتریان مواجه
 با شههٔه وع تمدید در بازپرداخت اصل منابعند فروش اقساط ، هر یحال در بسیاری از عقود اسالم  مایبااینسررسید( پرداخت شود. 

گیرد و این ه در سررسید بخش  بده  در زمان ایعقاد قرارداد ش ل م  ،چرا که در این عقود ؛ی در دین )ربای جاهل ( مواجه استربا
افزایش بده  در مقابل افزایش زمان )ربای  ٔهتمدید شود، با شهه )اصل( با در یظر گرفتن عنصر سود از آن پرداخت شده و بخش دیگر

 (.۹5، ص. ۱۳87شیرازی، م ارم)پذیرش ییست لحاظ فقه  قابلکه به جاهل ( مواجه خواهد شد
 تاخواهند که و مشتریان خود م  حل این مش ل از تولیدکنندگان برای ات اعتهاری غیربای  مؤسسها و در عمل برخ  بایک

 تسهیالت جدید )یک روز و حت  چند ساعت( اصل تسهیالت دریافت  را به حساب بایک واریز کنند و مجدداًبسیار کوتاه   زمانمدت
چرا که  را یدارد؛ کارآمدی الزماین راه ار  رسدبه یظر م حال ها در یظر گرفته شود. بااینبا شرایط مشابه )با تغییر سرفصل( برای آن

 
 مراجعه کرد:توان به تاریمای بایک مرکزی جمهوری اسالم  ایران به این آدرس برای دریافت اطالعات ت میل  در رابطه با این شیوه م  ۱

 https://www.cbi.ir/showitem/20442.aspx 
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معن  یند بهاییز یدارد و از طرف دیگر، این فریاگون توایایی واریز اصل منابع برای مدت کوتاه را مشتری به دالیل گو ،در بسیاری از موارد
 ۱.همراه خواهد داشتاص  بههای خهای مرتهط است که پیچیدگ ط  شدن تشریفات پرداخت تسهیالت و امضای فرم
مشتریان همواره » ها دارید و اصطالحاًاهرم  دائم  با بایک رابطٔه هاحقوق  بایک توضیح آی ه بسیاری از تولیدکنندگان و مشتریان

تهاری مشخص، بل ه تا سقف اع ،کننداز بایک تسهیالت دریافت یم  باریک فقطاین گروه از مشتریان  ،درواقعشوید. یامیده م « سهز
گیرد. در این ها و بایک ش ل م ا بلندمدت بین آنمدت یاهرم  میان گیرد و رابطٔهها قرار م صورت پیوسته در اختیار آنمنابع بایک به

مدت منابع که متقاض  بازپرداخت سود و تمدید اصل تسهیالت باشند موظف به واریز کوتاهبار  این ه این دسته از مشتریان هر ،شرایط
 دهد.الیت بای   را افزایش م های مهادالت  فعمتعارف بای  ( باشند، هزینه هایبروکراس ن کردو دریافت تسهیالت مجدد )با ط  

 اقتصادی استفاده از تسهیالت جدید ضرورت 4

جدید عقد مرابحه در مقایسه با روش فعل  )بازپرداخت اصل و سود تسهیالت در هر قسط(  سازوکاراستفاده از  درسبه یظر م 
 شود.ها اشاره م ترین آنقسمت به برخ  از مهمهمراه دارد که در این تولیدکنندگان و مشتریان بای   بههای فراوای  برای مزیت

 حمایت از تولید و بخش حقیق  اقتصاد ۱-4

ارتهاط مستقیم میان روابط پول  و بخش حقیق  اقتصاد است. شاید به همین  ایجاد   از اهداف یظام بای داری اسالم ی  ،بدون شک
ط بین بخش پول  و بخش حقیق  موردتأکید کامل ای(، وجود ارتهادلهعقود اسالم  )شامل عقود مشارکت  و مها دلیل است که در کلیٔه

 (.۲5 ، ص.۱۳۹7تواید جدای از بخش حقیق  رشد یابد و گسترده شود )موسویان و میثم ، یم  عنوانیچهبهو بخش اعتهاری  است
گذاری، از قراردادهای ی سرمایهاین در حال  است که در یظام بای داری متعارف، چه برای ییازهای مصرف  و چه برای ییازها

الزام  وجود یدارد که  ،درواقع شود.م ( تعیین زا از بخش حقیق  اقتصادیحو برونو به)بازار پول  درو یرخ بهره  استقراض  استفاده
 (.۹4، ص. ۱۳7۹)توتویچیان،  نجامدیا خدمت  در بخش حقیق  اقتصاد بیشده توسط یظام بای   به تولید کاال ایجام مال  تأمین

ول و اعتهار جایی پکه هر یوع جابهشود م  وجود ارتهاط بین بخش پول  و حقیق  اقتصاد منجر به آن ،در اینجا الزم است توجه شود
بخش  شود. این موضوع باعث م باشدجایی کاال یا خدمت  در بخش حقیق  اقتصاد متناظر و متناسب با جابه در بازار پول اسالم 

های یاصحیح است، داشته بازیاعتهاری صرفاً متناسب با بخش حقیق  اقتصاد رشد کند و یتواید رشدهای صوری که یاش  از سفته
 (.۱0، ص. ۲008، ۲در اقتصاد غرب بوده است )چپرا ۲008باشد. این مسئله به اذعان پژوهشگران ی   از دالیل بحران مال  سال 

جع در یظام بای   کشور( ییز عنوان قایون مرقایون عملیات بای   بدون ربا )بهدر  بخش حقیق  اقتصادهاط بخش پول  و ارت مقولٔه
استقرار یظام پول  و اعتهاری بر »دارد: قایون در تهیین اهداف یظام بای   بیان م  ۱ مادٔه ،توجه قرار گرفته است. در این رابطهمورد

این، برعالوه«. سالمت و رشد اقتصاد کشور جهتِتنظیم گردش صحیح پول و اعتهار درظور منمهنای حق و عدل )با ضوابط اسالم ( به
های کل  اقتصاد سیاست»ثر در راستای تحقق ؤی بخش واقع  اقتصاد را راه اری محمایت بخش پول  و بای   از ییازها مسئلٔهتوان م 

 در یظر گرفت. ۱۳۹۹و  ۱۳۹8های و شعارهای سال ،«های کل  تولید مل سیاست»، «مقاومت 
مدت سود و بندی کوتاهکه در آن ام ان قسط)رسد الگوی جدید اعطای تسهیالت مرابحه با توجه به آیچه مطرح شد، به یظر م 

صاد و ییازهای قتسازگاری بیشتری با مالحظات بخش واقع  ا (شودهای تولیدی در یظر گرفته م بلندمدت اصل تسهیالت برای بنگاه
د که ام ان فروش محصول )کاال یا شوه اقتصادی زمای  بازپرداخت م عمده بده  بنگا ،چرا که در این روش ؛تولیدکنندگان دارد
 سهب وشده  مال  منجر تأمینبه تسهیل الگو  این، استفاده از درواقع است. بی به یقدینگ  برای بنگاه فراهم شدهخدمت( و دستیا

 د.شوکنندگان م دهتر به ییازهای تولیپاسخگویی ب

 بازپرداخت تسهیالت بای   با درآمدزایی بنگاه اقتصادی سازی بریامٔهمتناسب ۲-4

 بازپرداخت اقساط با بریامٔه ایجاد ارتهاط بین بریامٔه شه ٔه بای  های استفاده از الگوی جدید تسهیالت مرابحه در ی   دیگر از ویژگ 
با درآمدزایی خاص  مواجه ییستند و تولید  های اولیٔههای اقتصادی در سالبنگاه معموالً ،درآمدزایی بنگاه اقتصادی است. توضیح آی ه

 
های موجود استفاده یویسندگان در تدوین این گزارش، عالوه بر بررس  مستندات موجود، از مصاحهٔه شفاه  با برخ  کارشناسان بای   برای درک بهتر چالش ۱

 اید.کرده
2 Chapra 
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تولیدکنندگان در  ،حالد. بااینبرداری برسایدازی و بهرهراه های تولیدی به مرحلٔهکشد تا پروژهزمای  بین دو تا سه سال طول م  معموالً
 د(شوبخش  از اصل و بخش  از سود م )که هر قسط شامل  را از زمان دریافت تسهیالت باید اقساط بایک شه ٔه بای  لگوی رایج در ا

 د.شوریزی تولیدکنندگان م بریامه بپردازید و این سهب ایجاد اخالل در
 های یخست که بنگاه به درآمدزایی یرسیدهکه در سال دیرگرا برای تولیدکننده در یظر م بایک این فرصت  ،حال در الگوی جدیدبااین

معنای ایجاد جریان درآمدی از پروژه که به برداریایدازی و بهرهو اصل تسهیالت پس از راه شودسود تسهیالت بازپرداخت  ، صرفاًاست
این موضوع سهب افزایش رضایت  د.شوبازپرداخت  ،، به صورت دفع  یا اقساط  )با اقساط مساوی یا یامساوی(برای مشتری است

 دهد.خیر در بازپرداخت را کاهش م أو احتمال ت شودم  تولیدی در خصوص پرداخت اقساط بنگاه

 یهای اقتصادن اقساط برای بنگاهکردپذیر استطاعت ۳-4

عنوان مثال، الت جدید است. بههای تسهیویژگ  از دیگر پرداخت یا استطاعت بنگاه اقتصادیسازی میزان اقساط با توایایی بازمتناسب
اجرای یک طرح تولیدی دریافت کرده  برایریال  ۱٬000٬000٬000 تسهیالت مرابحه به مهلغ اقتصادی که یک بنگاه کردتوان فرض م 

که هر قسط شامل بخش  از  شه ٔه بای  . در الگوی عادی و رایج در استماهه  60و مدت بازپرداخت  درصد بوده ۱8که یرخ سود آن 
اما اگر الگوی جدید مهنا قرار گیرد و بر اساس آن  است؛ یالر ۲5٬۹۳4٬۳00 د، میزان هر قسط برابر باشوسود و بخش  از اصل م 

ل ریا ۱5٬000٬000 ، آیگاه اقساط ماهیایه برابر باشودسود در طول دوره بازپرداخت شده و اصل منابع در سررسید بازپرداخت  صرفاً
 د(.شوطرح م  6آمده در بخش دستهد )جزئیات اعداد بشوم 

دیگر، عهارتزان اقساط در الگوی جدید است. بهدرصد بیشتر از می 7۲میزان اقساط در الگوی اول ماهایه  ،شودطور که مالحظه م همان
توجه  کاهش یابد و در استطاعت قرار گیرد. این قابلبرای بنگاه تولیدی به میزان میزان اقساط شود م  سهب استفاده از روش جدید عمالً

تورم در  توجه به این ی ته و در یظر گرفتن مقولٔه کمتری بپردازد. اقساط ماهیایٔه ،کند تا زمان درآمدزایی پروژهم  موضوع به بنگاه کمک
 کند.های تولیدی تهدیل م گاهای جذاب برای بسیاری از بنمال  مرابحه را به گزینه تأمیناقتصاد کشور، الگوی جدید 

 شه ٔه بای  خیر و استمهال در أت غیرجاری، جرائم تکاهش مطالها 4-4

 وی مشتریان بای  سو درخواست استمهال م رر از  باال بودن مطالهات غیرجاری اید، مسئلٔهطور که بسیاری از تحقیقات یشان دادههمان
و  ،، بایک مرکزی، دولتشه ٔه بای  فراوای  برای مشتریان، مش الت  که استساختاری یظام بای   کشور  های اصل  وی   از چالش

ها ترین آنکه برخ  از مهم است شده دیگری در یظام بای  مسائل  این چالش خود سهب ایجاددستگاه قضایی ایجاد کرده است. 
ها از ها، دور شدن بایکده  آنآمدن قدرت تسهیالت ها و پاییننابع بایکاعتمادی و سوءظن، کاهش مایجاد فضای بی اید ازعهارت

و  ،های قضایی، پیگیریاجرائیههای مرتهط با پیگیری وصول مطالهات )شامل صدور گری، تحمیل هزینههدف اصل  خود یعن  واسطه
دار برای پوشش های سود قراردادهای مدتفزایش یرخیهایت او در ،هاها و ضمایتگیری در امر وثیقهها، افزایش سختغیره( به بایک

 (.۲۱، ص. ۱۳۹0شعهای  و جالل ، ریسک مطالهات معوق )
عنوان فت  از مشتریان است که همواره بهدریا تأدیهخیر أت معن  افزایش جریمٔهعالوه بر موارد ذکرشده، افزایش مطالهات غیرجاری به

شورای یگههان  هرچندچرا که  ؛شودمطرح م مراجع تقلید و فقها ی   از شههات شرع  اصل  در ارزیابی عملیات بای   بدون ربا از سوی 
جواز دریافت  بسیاری از فقها یا با اصل ایدٔه پذیرد،وان وجه التزام( را م صورت شرط ضمن عقد )تحت عنتأخیر تأدیه به دریافت جریمٔه

گویه شرط زیاده درج هر. این دسته از فقها معتقدید مخالف هستند در عمل اجرای آن خیر در قالب حقوق  وجه التزام و یا شیؤهأت ٔهجریم
زیرا  است؛با چالش ربای قرض  مواجه  مشروط در قرارداد قرض است که صورت شرط وجه التزام، مصداق زیادٔهولو به ،در قرارداد قرض
صورت خواه این زیاده در همان عقد به ،عقد قرض تحت هر عنوان یاصحیح استمشروط در  ت ربا، هرگویه زیادٔهحرم بر اساس ادلٔه
تواید مصداق افزایش مهلغ بده  در مقابل افزایش وجه التزام در سایر قراردادها ییز م . دیگر مطرح شود یعقد در خواهد شرط ذکر شو

 (.۱۱، ص. ۱۳۹5موسویان و مالکریم ، ؛ ۱4، ص. ۱۳۹6حسین ، ) شودمدت باشد که ربای جاهل  محسوب م 
یامتناسب بودن  شه ٔه بای  های استمهال در های افزایش مطالهات غیرجاری و درخواسترسد ی   از علتبه یظر م  ،حالبااین

 ن بریامٔهکرداقساط بای   با شرایط اقتصادی تولیدکنندگان و مشتریان حقوق  است. این در حال  است که راه ار جدید با منطق  
 دهد.گیری مطالهات غیرجاری را کاهش م ش ل زمینٔه عمالً داخت بده  با جریان درآمدی بنگاهبازپر
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 جدید کاربرد عقد مرابحه روش استفاده از  قحقو-مهای  فقه  5

سنج  عقد مرابحه، الزم است تا مهای  فقه  قرارداد مرابحه و ام ان کاربرد جدیدسازوکار  های عملیات  استفاده ازپیش از بررس  مدل
ت صوررد. بر این اساس، در این قسمت بهگذاری بین بازپرداخت سود و بازپرداخت اصل تسهیالت موردبحث قرار گیفقه  فاصله

 شود.مختصر به تهیین مهای  فقه  مرابحه در راستای استفاده از الگوی جدید پرداخته م 

 تعریف مرابحه ۱-5

و  ویقلحملهای اعم از قیمت خرید، هزینه)کاال  شدٔهفروشنده قیمت تمامکه در آن  استابحه ی   از شقوق عقد بیع قرارداد مر
)یقدی یا  عنوان سودا افزودن مهلغ یا درصدی اضاف  بهسپس بو  رسایدم  اطالع مشتریرا به تهط( های مرو سایر هزینه ،یگهداری

 میلیون ریال )بیست ۱۲ حاضر است و دهمیلیون ریال خریداری کر ۱0 کند این کاال رام  مطور مثال، اعالفروشد. بهبه خریدار م  یسیه(
 به مشتری بفروشد. (درصد سود

گیرد. در یظام بای   استفاده قرار م صورت گسترده موردهای اسالم  سایر کشورها بهبایک ت که درجمله عقودی اسعقد مرابحه از
از قرارداد مرابحه )فروش اقساط ( در قایون عملیات بای   بدون ربای ایران وجود داشت؛  خاص  ، فقط یوع۱۳8۹ییز تا سال کشور 

قایون عملیات بای   سوم  و استصناع به فصل ،ه، قراردادهای مرابحه، خرید دینپنجم توسع اما در این سال و با تصویب قایون بریامٔه
جمهوری  پنجم توسعٔه سالٔهپنج قایون بریامٔه ۹8 به پیشنهاد بایک مرکزی و با استناد به مادٔه وزیرانیئتهبدون ربا اضافه شد. پیرو آن، 

 قرارداد مرابحه را ابالغ کرد. یامٔهاسالم  ایران، آئین
اطالع متقاض   اموال و خدمات را به شدٔهکننده بهای تمامآن، عرضه موجببهیامه، مرابحه قراردادی است که بر اساس تعریف آئین

به اقساط مساوی یا  (اقساط ) دفع  یسیٔه یا صورت یقدیعنوان سود، آن را بهرساید و سپس با افزودن مهلغ یا درصدی اضاف  بهم 
ها از این عقد بایک یامه ضوابط  ییز برای استفادٔهکند. در متن آئینسررسیدهای معین به متقاض  واگذار م  یا غیرمساوی در سررسید

 اید از:ها عهارتترین آنکه برخ  از مهم است مطرح شده
ولیه، لوازم یدک ، ابزار مواد ا و بازرگای  و برای تهیٔه ،منظور رفع ییازهای واحدهای تولیدی، خدمات توایند بهها م بایک -الف

 مس ن، کاالهای احتیاج این واحدها و ییازهای خایوارها برای تهیٔهو سایر کاالها و خدمات مورد ،آالت، تأسیسات، زمینکار، ماشین
 لب مرابحهاین اموال و خدمات را تهیه و تملک کرده و سپس آن را در قا دمات، به سفارش و درخواست متقاض بادوام مصرف  و خ

 ؛به متقاض  واگذار کنند
 ؛برگشت استمتعلقه در طول مدت قرارداد قابل اطمینان یابند اصل منابع و سود اید قهل از ایعقاد مرابحها م لفهبایک -ب
 ؛ وشد شده و سود بایک تعیین خواهداعطای تسهیالت در قالب مرابحه با توجه به بهای تمام -پ
 های ال ترویی   در قالب مرابحه فراهم کنند.را برای استفاده از ابزارها و کارتاید تمهیدات الزم م لف هابایک -ت
است توجه یهوده ها از ابزار مرابحه چندان قابلکعملیات  بای ، استفادٔه۱۳8۹رغم فراهم شدن بستر قایوی  و مقررات  از سال عل 

رفت در یظام طور که ایتظار م حظات اجرایی هنوز عقد مرابحه آنو برخ  مال ،دلیل جدید بودن این عقد، یاآشنایی یظام بای  و به
 .(۱5، ص. ۱۳۹4موسویان و کیقهادی، ) بای   کشور توسعه پیدا ی رده است

 روایات مرتهط با مرابحه ۲-5

و  اطهار مطرح شده های متعدد و معتهری از ائمٔهروایتایواع قرارداد مرابحه در  دهد کهیشان م های روایی اسالم  بررس  کتاب
 شود.در این قسمت به برخ  از این روایات اشاره م ید قرار گرفته است. أیموردت

گوید این لهاس یا این حیوان را ع( سؤال کردم در مورد مردی که به من م ) گوید: از امام صادقحجاج م بنیحیی» حدیث اول:
ها را خریداری کن و قهل از این ه ع( فرمود: اش ال  یدارد؛ آن) دهم. امامسود م قدر برای من خریداری کن و به من بفروش و به تو این

 (.4۲، ص. ۱8.، ج. ق 0۹۱4)عامل ، « ۱برای او ایجاب ی ن ،ایای یا کاال را خریداری ی ردهی ردهقطع   بیع را برای خودت

 
و ال  الحجاج قال: سألت الصادق )ع( عن رجل قال ل  اشتر هذا الثوب و هذه الدابه و بعنیها اربحک فیها کذا و کذا؟ قال: ال باس بذلک؛ اشترهابنعن یحیی» ۱

 «.تواجهه الهیع قهل أن تستوجهها أو تشتریها



 و بای   پول  ژوهش دٔهپ
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به این صورت که ابتدا قرار  ؛ای بفروش مالک یشدهرا که هنوز  اش ال  یدارد کاالیی»فرماید: ع( م ) امام صادق :دومحدیث 
 .(75، ص. همان) «۱فروش کن ، آیگاه به مشتری م م  قطع کند برای خودت که مشتری مطالهه م  یحویگذارید، سپس کاال را بهم 

بسا کس  کنیم؛ چهچنین م  در رابطه با عینه )ع( گفتم: ما در معامالتمان به امام کاظم ،گویدسعد م بن الحمیددعه» وم:سحدیث 
کنیم و قهل از این ه کاال را خریداری کنیم بر سر قیمت با وگو م آید و قصد خرید کاالیی دارد که ما یداریم. پس با او گفتسراغ ما م 

کنیم یاد م فروشیم؛ یه چیزی زودیم به او م کنیم و به همان قیمت  که با هم توافق کرده برسیم. سپس کاال را خریداری م او به توافق م 
 .(5۲، ص. همان) ۲«ع( فرمود: اش ال  یدارد) . امامو یه چیزی کم

گوید کاالیی ع( سؤال کردم در مورد مردی که یزد مردی دیگر آمده است و م ) از امام باقر ،گویدمسلم م بن محمد»حدیث چهارم: 
ع( فرمود: ) کند. امامخاطر او خریداری م د یا یسیه از تو خریداری کنم. پس وی کاال را بهصورت یقشاید به ،برای من خریداری کن

 (.همان) ۳«کند، بعد از آی ه مالک شداری م اش ال  یدارد؛ همایا از او خرید
به این صورت که  ؛داردعینه  ع( گفتم: گاه  فردی از فرد دیگر قصد معامله) به امام صادق ،گویدحازم م بن منصور»حدیث پنجم: 

پول  در اختیار من بگذار تا مایحتاج خود را خریداری کنم. پس دراهم  ،تر از تو هستمبه ییاز خودم آگاهگوید: من آید و م سراغ وی م 
 شد. امامفروآورد و صاحب پول کاال را به وی م ها را پیش صاحب پول م کند. سپس آنگیرد و مایحتاج خود را خریداری م را م 

یک از این دو اختیار دارد که اگر بخواهد خریداری کند و اگر بخواهد ترک کند و بایع هم اگر بخواهد بفروشد و اگر  )ع( فرمود: آیا هر
 (.55، ص. همان) 4«)ع( فرمود: اش ال  یدارد چنین اختیاری دارید؛ امام بلهبخواهد ترک کند؟ گفتم: 

بسیاری از تجار ما امروزه معامالت  :)ع( در مورد معامله عینه سؤال کردم و گفتم از امام کاظم ،گویدخالق م بناسماعیل» حدیث ششم:
آید و کاالیی را گری پیش ما م ع( فرمود: توضیح بده. گفتم معامله) کنیم. امامکار م دهم که چهمن برای شما توضیح م  عینه دارید و

گویم ده به دوازده. با هم دهم ده به یازده و من م گوید: به تو سود م کاال را یداریم، به ما م  کهکنیم درحال وگو م گفت با هم ،خواهدم 
فرمود: آیا  ع() امام… پرسم چه کاالیی را قصد داری تا برایت بخرم؟ کنیم. بعد از فراغ از تعیین سود، م زییم تا به یرخ  توافق م چایه م 
 بینیندراچنین اختیاری وجود دارد؛ و اگر هم  بلهاگر بخواهد خریداری ی ند و شما هم اگر بخواهید یفروشید؟ گفتم:  ی اختیار داردمشتر

 (.65، ص. همان) 5«بینمع( فرمود: اش ال  در این معامله یم ) مال تلف شود، از مال ما تلف شده است. امام
توان به این یتیجه رسید که ها اشاره شد(، م ترین آنه با مرابحه )که در باال به برخ  از مهمبا ارزیابی کل  احادیث امامیه در رابط

ای وجود ایواع مختلف این معامله )الهته با رعایت ضوابط فقه ( صحیح است و در صحت اصل این معامله هیچ یوع شک و شههه
بازپرداخت بده  توسط خریدار مطرح یشده  ای در رابطه با شیؤهضابطههمچنین، در روایات مرابحه هیچ یوع محدودیت و یا یدارد. 

 .استن مسئله تابع توافق طرفین و ای

 مرابحهضوابط فقه   ۳-5

بحث قرار گرفته است و فقهای شیعه بحث از این قرارداد را در ذیل باب بیع مطرح ب فقه  معتهر موردکتاکثر  مرابحه درقرارداد 
 اید.ها و ضوابط فقه  این عقد پرداختهیژگ به ذکر و ،تعریف دقیق از مرابحه ضمن ارائٔهها فق ،درواقع اید.کرده

، محل بحث منافع و خدمات با این مسئله در رابطه ر وجود دارد،یظصحت مرابحه بر روی اعیان بین فقها اتفاق که دربارٔهدرحال 
عرف مردم  هایی را ای ار و استفادٔهصدق بیع بر چنین معامله خویی للهایتآو  ،برخ  از فقها چون شیخ ایصاری، صاحب جواهر. است

یا  ،ایتقال منافع در قالب قراردادهایی چون اجاره، جعاله کنند و معتقدید مقصود عرفحمل م بیع در این موارد را بر تسامح  از کلمٔه
عین بودن مورد معامله  م ارم شیرازی اللهیتآو  ،ایخامنه اللهیتآمصالحه است. در مقابل برخ  دیگر از فقها، چون امام خمین  )ره(، 

 
 «.طلب ثم توجهه على یفسک ثم تهیعه منه بعدال بأس بأن تهیع الرجل المتاع لیس عندک تساومه ثم تشتری له یحو الذی » ۱
یشتریه؛ سعد قال: قلت ألبی الحسن )ع( إیا یعالج هذه العینه و ربما جاء الرجل یطلب الهیع و لیس هو عندیا فنساومه و یقاطعه عل  سعره قهل أن بنعن عهدالحمید» ۲

 «.ید شیئاً و ال ینقصه؛ قال: ال بأسثم یشتری المتاع، فنهیعه إیاه بذلک السعر الذی یقاطعه علیه. ال یز
قد أو یسیه، فابتاعه الرجل من أجله، قال: لیس به بأس إیما مسلم قال: سألت الهاقر )ع( عن رجل أتاه رجل فقال ابتع ل  متاعاً لعلّ  أشتریه منک بنعن محمدبن» ۳

 «.یشتریه منه بعد ما یمل ه
(: الرجل یرید أن یتعین من الرجل عینه فیقول له الرجل أیا أبصر بحاجت  منک فأعطن  حت  أشتری؛ فیأخذ الدراهم فیشتری ألبي عهداللّٰه )ع حازم قال: قلتعن منصوربن» 4

 «.ال بأس یهع؟ قلت: یعم، قال: حاجته، ثم یجئ بها إل  الرجل الذی له المال فیدفعها إلیه. فقال: ألیس إن شاء اشتری و إن شاء ترک و إن شاء الهایع باعه و إن شاء لم
ا المساوم عهدالخالق قال: سألت أبا الحسن )ع( عن العینه و قلت: إن عامه تجاریا الیوم یعطون العینه فأقص علیک کیف یعمل؟ قال: هات. قلت: یاتینبنإسماعیل» 5

ض حتى یتراوض على امر؛ فاذا فرغنا قلت: أی متاع احب إلیک یرید المال فیساومنا و لیس عندیا متاع؛ فیقول: اربحک ده یازده و أقول أیا: ده دوازده. فال یزال یتراو
 «.فقال: ألیس إیه لو شاء لم یفعل و لو شئت ایت لم تزد؟ فقلت: بلى؛ لو أیّه هلک فمن مال . قال: ال بأس بهذا …أن أشتری لک؟ 



  التیمتفاوت اصل و سود تسه یبندقسط  ردیبا رو  کاربرد عقد مرابحه در شه ه بای  دیارائٔه روش جد  

۹ 

 ۱4۱4توان منافع و خدمات را ییز در قالب قرارداد بیع منتقل کرد )م ارم شیرازی، دایند و بر این باورید که م در عقد بیع را الزم یم 
 (.۲۱، ص. ۱، ج. .ق

بل ه گروه  معتقدید معامله منافع و خدمات مطابق استعمال عرف ، همان  ؛ستندقائل به بطالن معامله یی فقها از این یکهیچالهته 
لفظ بیع برای ایتقال منافع و خدمات به تناسب تحت  کارگیریبهقصد مردم از دوم اعتقاد دارید که  گروه ؛ امااست )بیع( یدوفروشخر

ید شورای یگههان أیل که مدافعان بیشتری دارد، به تدیدگاه او ،تالزم به ذکر اسگیرد. و یا صلح قرار م  ،جعاله ،عنوان قرارداد اجاره
 (.۲5، ص. ۱۳۹0)موسویان،  استکشور مهنای عمل  شه ٔه بای  رسیده و در 

ها ترین آنتوجه قرار گیرد که برخ  از مهمسایر عقود، الزم است ضوابط  مورداز منظر ضوابط فقه ، در قرارداد مرابحه ییز مشابه 
 (:۳۱، ص. ۲5.، ج. ق ۱4۱7از )یجف ، اید عهارت

 ؛تمام معامالت مهتن  بر بیع مرابحه با رعایت ضوابط صحیح است 
 ؛شودم  شده مشخصصورت قطع  و از پیش تعیینسود قرارداد مرابحه به 
  ؛صورت وکالت  باشدصورت مستقیم و اصالت  یا بهتواید بهبیع مرابحه م 
 ؛ای رخ دهدتصاد حقیق  باید پدیدهیداری و به مشتری فروخته شود؛ یعن  در اقدر بیع مرابحه الزم است کاالیی خر 
 ؛صحیح ییست شود و فروش قهل از خریدم ک کاال واقع یو تمل بعد از خرید رداد مرابحه، فروش کاال به مشتریدر قرا 
  ؛درصد )پیش از قرارداد( تعیین شودصورت مهلغ یا تواید بهیرخ سود قرارداد مرابحه م 
 ؛کندوید، مشتری خیار فسخ پیدا م های مرتهط خالف واقع بگدر بیان قیمت خرید یا هزینه (بایعفروشنده ) چنایچه 
 است های مرتهط اگر کاال قهل از قهض توسط مشتری تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است و فروشنده مسئول هزینه

 ۱(؛تاسفروشنده  عهدٔه ر)هر یوع تلف مهیع قهل از قهض ب
  معموالً  شه ٔه بای  صورت اصالت  یا وکالت  منعقد شود )الهته در صورت یقدی و یا یسیه و بهتواید بهبیع مرابحه م 

 ؛ وابحه یسیه و وکالت  کاربرد دارد(معامله مر
 برای طرفین وجود یدارد؛ چرا که با ایعقاد قرارداد مرابحه  افزایش بده  همراه با در قرارداد مرابحه ام ان تمدید قرارداد

در قیمت  است که  بل ه فروش کاال به ،داد مرابحه پرداخت وام قرض  ییست، ماهیت قراردرواقعگیرد. بده  ش ل م 
 دیگر کاال وشود فروخته شد، مال یت آن ییز به مشتری منتقل م  ییکاالکه  بر این اساس، زمای  شود.آینده پرداخت م 

گویه مهلغ اضاف  در ، دریافت هربنابراین ؛کند ملک بایک ییست تا بتواید در ارتهاط با آن، قرارداد مرابحه دیگری را منعقد
 شود.معنای افزایش بده  در مقابل زمان بوده و از مصادیق روشن ربای جاهل  محسوب م مرابحه به مقابل تمدید قرارداد
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استفاده قرار و خدمات موردکاالها  خرید کلیٔه برایتواید دهد که این عقد م ن م حقوق  قرارداد مرابحه یشا-دقت در ماهیت فقه 
 ،الت، اتومهیل، کشت ، هواپیماآای و بادوام مایند زمین، ساختمان، ماشینخرید کاالهای سرمایه: شودم  گیرد که حداقل شامل این موارد

کار، مواد  ، لوازم منزل، ابزاروکارکسب التجارٔهای و مصرف  مایند مواد اولیه، مصالح ساختمای ، مالکاالهای واسطه خریدو غیره؛ 
و  ؛و غیره ،خودرو، هتل، رستوران خرید خدمات مایند خدمات درمای ، تحصیل ، بیمه، سفر، تعمیر مس ن، تعمیرغیره؛  و ،غذایی

، سهام، خط برداریبهرهخرید حقوق و امتیازات و اوراق مال  مایند حق سرقفل ، حق واردات صادرات، حق استخراج و یهایت در
 و غیره. ،کارتسیمتلفن و 

اهش سازی، کو از این طریق به ساده وداید جایگزین سایر عقود اسالم  شتودلیل ماهیت  که دارد م همچنین عقد مرابحه به
طور کامل تواید بهطور مشخص، مرابحه م عملیات  در بای داری بدون ربا بینجامد. بههای یهایت کاستن از هزینهو در ،هاپیچیدگ 

 ،جهتینازاها ییز قابلیت کاربرد دارد و . همچنین مرابحه برای خرید خدمات یا منافع ساختمانشود جایگزین عقد فروش اقساط 
خریدوفروش برای تواید در بخش تجارت رابحه م م ،یهایتکند. دررا ییز فراهم م  شه ٔه بای  ظرفیت جایگزین  عقد جعاله و اجاره در 

)موسویان  در یظر گرفت شه ٔه بای  توان آن را جایگزین  مناسب برای عقد مضاربه در استفاده قرار گیرد و از این منظر م کاالها مورد
 (.۳5۳، ص. ۱۳۹7و میثم ، 

 
 (.4۱ .، ص۱۳8۱حقق داماد، )م« کل مهیع قد تلف قهل قهضه فهو من مال بایعه»در قواعد فقه  در این باره آمده است:  ۱



 و بای   پول  ژوهش دٔهپ

۱0 

کاربرد پیدا کند. بر این  گسترده  به صورتتواید در صنعت بای   کشور م  عقد مرابحه رسدبه یظر م  ،با توجه به آیچه مطرح شد
 مال  ییازهای خرد مشتریان حقیق (، مرابحٔه تأمینبرای های مرابحه مایند کارت اعتهاری مرابحه )راح  ایواع مدلام ان ط ،اساس
های حمایت از فعالیت برایط اعتهاری مرابحه برای تولید )ای تسهیالت به حساب مشتری(، خای )با قابلیت واریز مرحلهمرحله

مال   تأمین برایجایگزین عقد مضاربه(، مرابحه  عنوانبازرگای  )به های خاص(، مرابحٔهمال  پروژه تأمینای )پروژه تولیدی(، مرابحٔه
تملیک(، شرطبه عنوان جایگزین عقد اجاره و اجارهط(، مرابحه با کارکرد لیزینگ )بههای کوچک و متوسهخرد )پوشش ییازهای بنگا

 ،اعتهار در حساب جاری )پوشش کسری حساب مشتریان( برایایش اعتهارات اسنادی(، مرابحه گش برایاعتهارات اسنادی ) برایمرابحه 
 و غیره وجود دارد.

ها در این قرارداد ییست؛ چرا که عقد مرابحه ییز مایند سایر عقود با معنای یهود محدودیتمرابحه به های گستردٔهظرفیتالهته 
موضوع  تواید در چندشده بر اساس عقد مرابحه یم دیگر، تسهیالت دریافتعهارتهای مشخص  مواجه است. بهمحدودیت

یقدی  پرداخت بده  و پرداخت قرض یا هدیٔه؛ غیرقایوی ت یامشروع و کاالها و خدما خرید اید ازتفاده قرار گیرد که عهارتاسمورد
 اعتهاری غیربای  . اتمؤسسها و در همان بایک یا دیگر بایک منابع دریافت  گذاریسپرده ،یهایتو در ؛به دیگران

 مرابحهبازپرداخت بده  در  مشروع هایروش ایواع 5-5

ال  که در اینجا مطرح ؤاما س ؛الزم است بازپرداخت شودگیرد و ش ل م  )شامل اصل و سود( بده صورت طهیع  به با ایعقاد قرارداد مرابحه
ال بررس  دقیق ماهیت ؤمحدودیت  دارد؟ در پاسخ به این سلحاظ شرع  رداخت بده  در قرارداد مرابحه بهبازپ شود آن است که آیا شیؤهم 

اصل آزادی قراردادها  و این مسئله در زمرٔه است س محدودیت  در این رابطه در یظر یگرفتهدهد که شارع مقدفقه  و حقوق  این عقد یشان م 
 (.54، ص. ۱ق.، ج.  ۱4۱4 یرازی،)م ارم ش گیردشرط )جواز درج شروط ضمن عقد در قراردادها( قرار م  و همچنین قاعدٔه

ید و برخورداربازپرداخت بده  )اصل و سود( و میزان اقساط  ، طرفین عقد مرابحه از آزادی عمل کامل در تعیین یحؤهدرواقع
 صورت یقد و دفعتاًیقدی، مشتری ثمن معامله را به در مرابحٔهدایند در این رابطه توافق کنند. توایند به هر صورت  که صالح م م 

 صورت یسیه به مشتریبه مشخص یر گرفتن سودرا با در یظ( مهیعمعامله )کاالی مورد یسیه، فروشنده اما در مرابحٔه ؛کندپرداخت م 
 کند.صورت دفع  یا تدریج  در آینده دریافت م فروشد و ثمن آن را بهم 

ها باید از این توافق مرابحه از آزادی عمل برخوردارید،بازپرداخت اصل و سود در عقد  چند طرفین قرارداد در تعیین شیؤهالهته هر
 سهب ایجاد شههٔه ها قهل از سررسید مرابحهدر آن یا ام ان تغییر روشن و شفاف در قرارداد ذکر شود و وجود هر یوع ابهام ابتدا به شیؤه

 .(۲۱، ص. ۱۳۹0یظرپور و دیگران، ) شودم  غرر در این معامالت

 کشور شه ٔه بای  در عقد مرابحه  کاربرد جدید سازوکار استفاده ازهای روش ارائٔه 6

بازپرداخت اصل و سود در عقد مرابحه  هیچ یوع محدودیت شرع  در تعیین بریامٔه کهشود م  مشخص ،توجه به آیچه مطرح شدبا 
های عملیات  را در این رابطه طراح  کنند و توایند ایواع  از مدلات اعتهاری غیربای   م مؤسسها و وجود یدارد. بر این اساس، بایک

تواید از بین مشتری م  ،درواقعدر اختیار کل مشتریان و یا مشتریان منتخب خود قرار دهند.  نوان یک گزینهعها را بهحق ایتخاب آن
 بهترین گزینه را متناسب با شرایط خود ایتخاب کند. های بازپرداخت تسهیالتایواع مدل

 در سررسید تسهیالت دفع  اصلبازپرداخت اقساط  سود و  ۱-6

صورت دفع  در سررسید از اصل تسهیالت را به صورت اقساط  واست که بایک قصد دارد سود را به این مدل مخصوص شرایط 
از بایک یا مؤسسه اعتهاری غیربای  ، متقاض  تسهیالت  ایدعهارت یفع حضور دارید کهدر این الگو سه ذیمشتری دریافت کند. 

سقف  تهار ویبایک بعد از اعتهارسنج  مشتری متناسب با اع ،عمل . در(فروشگاه یا مرکز خدمات ) فروشندهیهایت و در ،)مشتری(
صورت دی برای بایک و سپس فروش کاال بهاستفاده را تعیین کرده و طهق قرارداد، مشتری را وکیل در خرید یققابل تسهیالت مرابحٔه

 کند.اقساط  به خود از طرف بایک م 
کند، کارت تسهیالت مرابحه را در به خرید کاالها اقدام م  ه مراجعه کرده ویک به فروشگازمای  که مشتری در جایگاه وکیل با

پردازد و کاال کارت م  قیمت کاالها و خدمات را به فروشگاه پذیریدٔه بایک ،این کار دادن دهد و با ایجامفروش قرار م  دستگاه پایایٔه
و با معین  زمانمدتصورت بیع مرابحه یسیه برای کارت به داریدٔه شده را بهسپس بایک کاالها و خدمات خریداریکند. تملیک م  را
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ساله به درصد و با سررسید سه ۲0یرخ سود  شده را با احتسابر مثال، کاالها و خدمات خریداریطوفروشد )بهیرخ سود مشخص م 
 گیرد.از فروشگاه تحویل م  و کندم تملیک  شده را، مشتری کاالها و خدمات خریداریفروشد(. در ادامهمشتری م 

بیع یقد  فروش، قرار دادن کارت در دستگاه پایایٔه افتد و بادریافت کارت تسهیالت از بایک، وکالت در خرید اتفاق م  در عمل، با
کند. یم افتد که هیچ اش ال شرع  ایجاد اتفاق م  (زمانهمصورت به مشتری )به فروش اقساط  کاال توسط بایک کاال برای بایک و

فروشد؛ هرچند این فقط مشتری باید متوجه این مطلب باشد که ابتدا برای بایک خریداری کرده است و سپس بایک کاال را به وی م 
 افتد.زمان اتفاق م معامالت هم

یسهت به  لحاظ شرع  و حقوق  منعقد شده و مشتریخدمات توسط مشتری، عقد مرابحه بهپس از اتمام عملیات خرید کاالها و 
شود که مشتری سود تسهیالت را صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج م در اینجا به .استد قرارداد به بایک بده ار اصل و سو

 مالحظه شود(. ۱صورت دفع  در سررسید بازگرداید )ش ل و اصل تسهیالت را ییز به بپردازدصورت اقساط  به بایک به
 

 
   

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 الگوی بازپرداخت اقساط  سود و دفع  اصل تسهیالت مرابحه در سررسید .۱ش ل 

 
 :۱ های حقوق  در ش لابطه* ر

 ؛خرید برای بایکو اعطای وکالت در اعتهارسنج  و صدور کارت اعتهاری برای مشتری  .۱
 ؛وکالت  کاالها و خدمات برای بایکخوان مرکز فروش توسط مشتری و خرید دادن کارت در کارت قرار .۲
 ؛فروشگاه ارسال منابع الزم برای خرید از طریق بایک بهفروشگاه به بایک و  ییاز از طریقارسال اطالعات مورد .۳
 ؛شده توسط بایکتملک کاالها و خدمات خریداری .4
 ؛ ومشتری به شده توسط بایکساط  کاالها و خدمات خریداریفروش اق .5
 .صورت دفع  در سررسید توسط مشتری به بایکصورت اقساط  و اصل بهسود تسهیالت به پرداختباز .6

 تنفس پس از دورٔهبازپرداخت اقساط  سود و اقساط  اصل تسهیالت  ۲-6

تنفس مشخص  دورٔه ری و دریافت اصل تسهیالت پس ازسود از مشتاین الگو مخصوص شرایط  است که هدف بایک دریافت اقساط  
ماه( از  سه گرداید و پس از سررسید ییز برای مدت  مشخص )مثالًصورت اقساط  بازم مشتری سود تسهیالت را به ،درواقعاست. 

ای  مشخص، اصل تسهیالت را زم دورٔهدارد. پس از این دوره در قالب و هیچ بازپرداخت  به بایک ی استفرصت تنفس برخوردار 
 گرداید.صورت اقساط  بازم به

صورت زپرداخت اصل منابع بهتنفس و با اضافه شدن دورٔه این الگو بسیار شهیه مدل قهل بوده و تفاوت آن صرفاً ،لحاظ عملیات به
 مالحظه شود(. ۲شود )ش ل درج م  صورت شرط در ضمن عقد مرابحهاین مسئله به .اقساط  پس از سررسید است
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 الگوی بازپرداخت اقساط  سود و اقساط  اصل تسهیالت پس از دوره تنفس .۲ش ل 

 :۲های حقوق  در ش ل رابطه* 
 ؛و اعطای وکالت در خرید برای بایکاعتهارسنج  و صدور کارت اعتهاری برای مشتری  .۱
 ؛وکالت  کاالها و خدمات برای بایکخوان مرکز فروش توسط مشتری و خرید قرار دادن کارت در کارت .۲
 ؛هبرای خرید از طریق بایک به فروشگاییاز از طریق فروشگاه به بایک و ارسال منابع الزم ارسال اطالعات مورد .۳
 ؛شده توسط بایکتملک کاالها و خدمات خریداری .4
 ؛شده توسط بایک به مشتریفروش اقساط  کاالها و خدمات خریداری .5
 ؛ وتسهیالت دریافت  توسط مشتری بازپرداخت اقساط  سود .6
 .تنفس اقساط  اصل تسهیالت پس از دورٔه بازپرداخت .7

 کشور شه ٔه بای  دو روش رایج در  جدید در مقایسه با سازوکارمیزان سود در  ومهلغ اقساط  محاسهٔه 7

کشور یعن   شه ٔه بای  میزان سود و اقساط در الگوی جدید مرابحه با دو روش رایج در  شود تا به مقایسٔهاین قسمت تالش م  رد
مقایسه از  بهتر موضوع، ارائٔه برایل و سود در سررسید اقدام شود. بازپرداخت تدریج  اصل و سود و همچنین بازپرداخت دفع  اص

میلیارد  ۱بایک الف به میزان  پذیرد. در این مثال یک واحد تولیدی کوچک قصد دارد از تسهیالت مرابحٔهفرض  صورت م   مثالطریق 
کاربرد هر سه  ،. در ادامهاستماه  60ییز  ختبازپرداو مدت  درصد ۱8تسهیالت  میلیون تومان( استفاده کند. یرخ سود ۱00ریال )
 گیرد.بحث قرار م ذکور در این مثال فرض  موردروش م

 ای(برای عقود مهادله شه ٔه بای  بازپرداخت تدریج  اصل و سود )روش رایج در  ۱-7

 ،گیرد. در این روشاستفاده قرار م ط  موردای مایند فروش اقساهادلههای کشور در رابطه با اکثر تسهیالت محاضر توسط بایکاین روش درحال
صورت صورت صعودی و سود بهاصل بهبرای مایده بده  مشتری در هر قسط )اصل بده ( سود شناسایی شده و از سوی دیگر،  طرفیکاز

در اقساط اولیه، عمده اقساط مرتهط با سود تسهیالت است و  ،بنابراین ۱؛(۱۹7، ص. ۱۳۹8)کشاورزیان،  شودیزول  در اقساط دریافت م 
 ارائه شده است. ۱محاسهات مرتهط با این روش در جدول شود. وضعیت برع س م  ،های پایای در قسطبوده و  بخش کمتری به اصل مرتهط

 
حال این موضوع شد )در چهارچوب مقررات بایک مرکزی(. بااین، اصل و سود پرداخت  مشتری در تمام اقساط مساوی محاسهه م ۱۳8۱الزم به ذکر است تا سال  ۱

پرداخت و وی سود کمتری م  پرداخت تسهیالت بیشتر بود، در شناسایی و ثهت سود به روش تعهدی به ضرر بایک بود؛ زیرا با این ه مایده بده  مشتری در ابتدای
فرمول جدیدی برای محاسهٔه سود ارائه شد که بر اساس آن، با وجود ی سان بودن اقساط پرداخت  توسط مشتری، در  ۱۳8۱برع س. برای حل این مش ل، در سال 

شود. این روش شود؛ اما در اقساط پایای ، این روید مع وس م ر هر قسط شناسایی م اقساط اولیه که مایده بده  مشتری بیشتر است، سود بیشتر و اصل کمتری د
 .(۱۹4، ص. ۱۳۹8 یان،)کشاورزگیرد حاضر ییز در شه ٔه بای   مورداستفاده قرار م محاسهٔه سود درحال
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 بازپرداخت تدریج  اصل و سودمهلغ اقساط و میزان سود در الگوی  محاسهٔه .۱جدول 
 

 

 مدت مایند مضاربه(برای عقود کوتاه شه ٔه بای  بازپرداخت دفع  اصل و سود در سررسید )روش رایج در  ۲-7

و کل بده  )شامل اصل و  کندیم مدت مایند مضاربه است که در آن مشتری هیچ قسط  پرداخت این روش مخصوص عقود کوتاه
 شود:پردازد بر اساس این فرمول محاسهه م ی که مشتری در سررسید م اصل و سود در اینجا کند.سود( را در سررسید بازپرداخت م 

 𝐵 = 𝑃 × (1 + 𝑖)𝑁 .با توجه به بلندمدت بودن مدت بازپرداخت توان سود را ساالیه و یا ماهایه در یظر گرفت که محاسهات م  برای
میزان اصل و سود در حالت ساالیه برابر  ،و با فرمول بایک مرکزی ییز ایطهاق دارد. بر این اساس استتر ماه(، روش ماهایه منطق  60)

 ریال.  ۲.44۳.۲۱۹.۹80ریال و در حالت ماهایه برابر خواهد بود با:  ۲.۲87.757.760خواهد بود با 

 بازپرداخت اقساط  سود و دفع  اصل در سررسید )روش جدید( ۳-7

 بنابراین، روش محاسهٔه است؛ت بوده و در اختیار مشتری میلیارد ریال( تا پایان دوره ثاب ۱تسهیالت پرداخت  )در الگوی جدید، اصل 
کند( و به روش گذاران استفاده م سود سپرده ای که بایک در محاسهٔه)شیوه است سپرده سود ماهایٔه همایند روش محاسهٔه قسط ماهایه

 :شودزیر محاسهه م 
 

مایده بده  اقساط سود ماهایٔه=  ۱00000000×۱8×۱
۱۲00 = ۱5.000.000 

 
صورت ماهایهشده به= کل سود پرداخت ۱5.000.000 × 60 = ۹00.000.000 

 
 ۱.۹00.000.000= کل اصل و سود پرداخت  توسط مشتری
 

 تطهیق  مهلغ قسط و کل  سود پرداخت  در الگوها مقایسٔه 4-7

مهلغ قسط در  ،طور که مشخص استپردازد. همانالگو با ی دیگر م  هر سه و به مقایسٔه است گیری کل  این قسمتیتیجه ۲ل جدو
گوی جدید بیشتر از الگوی اول و کمتر از الگوی اما کل سود پرداخت  در ال ؛کندشدت کاهش پیدا م الگوی اول بهبه الگوی جدید یسهت

 از آیندٔه ایدازی روشناما چشم ،دگان که توایایی بازپرداخت اقساط را یداریدبنابراین، الگوی جدید برای آن دسته از تولیدکنن است؛دوم 
 یحوی که بتوایند اصل و سود منابع را در آینده بازپرداخت کنند، بسیار مفید خواهد بود.د، بهوکار خود داریکسب
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 هامهلغ هر قسط و کل سود پرداخت  در الگو مقایسٔه .۲ جدول

 شدهپرداختکل سود  مهلغ هر قسط 
مجموع اصل و سود 

 پرداخت 

 ۱٬5۲۳٬605٬650 5۲۳٬605٬650 ۲5٬۳۹۳٬4۳0 الگوی اول )اصل و سود در هر قسط(

الگوی دوم )بازپرداخت دفع  اصل و 
 سود در سررسید(

--- ۱٬44۳٬۲۱۹٬۹80 ۲٬44۳٬۲۱۹٬۹80 

 ۱٬۹00٬000٬000 ۹00٬000٬000 ۱5٬000٬000 الگوی جدید

 

 های آت و پیشنهادهایی برای پژوهش ،های سیاست توصیه ،گیرییتیجه 8

 مدت سود و بلندمدت اصل تسهیالت، اینبندی کوتاهجدید استفاده از قرارداد مرابحه با ویژگ  قسط سازوکارتا ضمن تهیین  کرداین تحقیق تالش 
تحقیق آن است که از منظر فقه اسالم  و ضوابط قرارداد مرابحه، هیچ  ترین یافتٔهارزیابی و تحلیل قرار دهد. مهممدل را از منظر فقه اسالم  مورد

 گیرد،ین بایک و مشتری ش ل م چند با ایعقاد قرارداد مرابحه بده  ب، هردرواقعبازپرداخت بده  در این عقد وجود یدارد.  روشیوع محدودیت  در 
گیرد شرط )جواز درج شروط ضمن عقد در قراردادها( قرار م  اردادها و قاعدٔهاصل  آزادی قر بازپرداخت بده  )شامل اصل و سود( در زمرٔه شیؤه
به حه توافق کنند که سود تسهیالت صورت شرط ضمن عقد مرابتوایند بهم بایک و مشتری  ،بنابراین ؛اردمحدودیت  در رابطه با آن وجود یدو 

شه ٔه در  های عملیات  متفاوت و متنوعمدل تواید در قالباین ایده م  شود.و اصل تسهیالت ییز در سررسید بازپرداخت  اقساط  پرداخت  صورت
بازپرداخت اقساط  » عملیات  شامل روشر این تحقیق دو مشتریان )و یا مشتریان منتخب( در یظر گرفته شود که د تمامبرای  ایگزینه عنوانبه بای  

های یافتهکید قرار گرفت. أموردت« تنفس بازپرداخت اقساط  سود و اقساط  اصل تسهیالت پس از دورٔه»و « سود و دفع  اصل تسهیالت در سررسید
 دهد که:تحقیق همچنین یشان م 

ست که شرع مقدس ییز در عقد مرابحه محدودیت  موضوع  عقالیی ا بازپرداخت بده  توافق مشتری و بایک در رابطه با شیؤه ،اساساً -الف
های بازپرداخت را در تسهیالت ایواع روش راستای احترام به سالیق مشتریان توایند درها م بایک ،بر این اساسدر رابطه با آن در یظر یگرفته است. 

در این تحقیق ی   از  و شرایط خود بهترین گزینه را ایتخاب کند. ویژه تولیدکنندگان( بتواید متناسب با ییازه در یظر بگیرید تا هر مشتری )بهمرابح
 های بازپرداخت یعن  بازپرداخت اقساط  سود و دفع  اصل تسهیالت در سررسید مورد بحث قرار گرفت. مهمترین این روش

( سهزهمیشهای هاید )بنگاهاهرم  بلندمدت شده های تولیدی که با بایک وارد رابطٔهطور خاص برای بنگاهشده در این تحقیق بهراه ار ارائه -ب
بل ه تا سقف اعتهاری مشخص منابع بایک  ،کننداز بایک تسهیالت دریافت یم  مرتههیک فقطاین دسته از مشتریان  که چرا ؛قابلیت کاربرد دارد

 گیرد.ها قرار م صورت پیوسته در اختیار آنبه
یعن  واریز اصل تسهیالت توسط مشتری به حساب  شه ٔه بای  استفاده در روش فعل  مورد بهجدید تسهیالت مرابحه یسهت سازوکار -پ

چرا که استفاده از روش  ؛مزیت دارد تسهیالت جدید با شرایط مشابه )با تغییر سرفصل( برای مشتری بایک برای مدت خیل  کوتاه و در یظر گرفتن
از  ،که در الگوی جدید. درحال استی بایک و مشتری های مهادالت  براصرف هزینه فعل  مستلزم ط  شدن مجدد تشریفات پرداخت تسهیالت و

 قرارداد جدید و تغییر سرفصل وجود یدارد. و ییازی به تهدیل قرارداد به شودم  داخت سود بعد از سررسید توافقابتدا در رابطه با بازپر
ه تولیدکنندگان ویژاشد، این روش برای تولیدکنندگان )بهمشتریان حقیق  یا حقوق  مفید ب تواید برای تمامجدید مرابحه م  الگوی هرچند -ت

ارتهاط برقرار « گ درآمدزایی و ایجاد یقدین بریامٔه»و « بازپرداخت بده  بریامٔه»چرا که در این الگو بین  ؛طور خاص اهمیت داردکوچک و متوسط( به
بر زمان برداریایدازی و بهرهراه رسیدن به مرحلٔه تولید با درآمدزایی خاص  مواجه ییستند و های اولیٔهسال های اقتصادی دربنگاه معموالً  شود.م 

سود  ، صرفاًاست های یخست که بنگاه به درآمدزایی یرسیدهد که در سالیرگرا برای تولیدکننده در یظر م بایک این فرصت  ،در الگوی جدیداست. 
 د.شوبازپرداخت  (معنای ایجاد جریان درآمدی استکه به)برداری از پروژه صل تسهیالت پس از بهرهو ا تسهیالت بازپرداخت

وایایی بازپرداخت در یظر گرفت؛ چرا که در این روش اقساط متناسب با ت «پذیرتسهیالت با اقساط استطاعت»توان الگوی جدید را مدل م  -ث
 شه ٔه بای  و باال رفتن یسهت مطالهات غیرجاری در  شه ٔه بای  یاک در های م رر و شهههامهالزا از صورت درونو به شودم  مشتری تعیین
 کند.جلوگیری م 

 ،و در آن ندکدستورالعمل اجرایی عقد مرابحه را اصالح  زی جمهوری اسالم  ایرانشود بایک مرکم  توصیههای این تحقیق بر اساس یافته
شود این، توصیه م بران منتخب را در یظر بگیرد. عالوهها برای عموم مشتریان و یا مشتریهای مختلف بازپرداخت توسط بایکروش ام ان ارائٔه
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نندگان(، ویژه تولیدکها )بهات اعتهاری غیربای   کشور ییز در راستای احترام به سالیق مشتریان و پاسخگویی حداکثری به ییازهای آنمؤسسها و بایک
شود در یهایت توصیه م  و غیره( را فراهم کنند. ،افزاری، یرمحسابداریجدید )شامل بسترهای  سازوکارییاز برای اجرای الش کنند بسترهای موردت

ها و موسسات اعتهاری غیربای   در صورت استفاده از روش جدید، از ابتدا مهلغ اقساط و کل سود پرداخت  به مشتری را به صورت شفاف بایک
 گیری کند. رسای  کنند تا مشتری با در یظر گرفتن کلیه جوایب جهت ایتخاب بهترین گزینه بازپرداخت بده  تصمیماطالع

این کار مطرح شود که برخ  از  تواید در ادامٔهشده در این تحقیق، موضوعات اقتصادی و مال  دیگری م مطرح با توجه به جدید بودن ایدٔه
 اید از:عهارتها ترین آنمهم

حال از منظر اقتصادی مم ن است این یگرای    استفاده از الگوی جدید بود. بااینسنج  فقهدر این تحقیق تمرکز پژوهش بر ام ان -الف
ن ها شود و ایوجود داشته باشد که موکول شدن بازپرداخت اصل به بعد از سررسید، مم ن است سهب تجمیع مطالهات بای   و متورم شدن آن

اس، در یظر گرفتن مطالهات غیرجاری را فراهم کند. بر این اس ریسک ی ول و افزایش و زمینٔه واجهیهایت بازپرداخت اقساط را با مش ل ممسئله در
 تواید موضوع  مهم برای تحقیقات آت  در این حوزه محسوب شود.پوشش این ریسک م  برایتدابیر الزم 

بررس  قرار در رابطه با این عقد مورد مرابحه بود و الگوی تف یک بین بازپرداخت اصل و سود را صرفاً بر عقد تمرکز تحقیق حاضر صرفاً -ب
 د.ای و مشارکت  موردبحث قرار دهر عقود مهادلهسنج  استفاده از این ایده را در رابطه با سایید ام انتواهای آت  م این اساس، پژوهش داد. بر
های و وام ۱های تف ی  های تنزیل ، وامگیرد که برخ  از آیها )مایند وامها مورد استفاده قرار م ایواع مختلف  از وام در یظام بای   متعارف -پ

به  توایدها، م حقوق  این یوع وام-شناس  و تحلیل ابعاد فقه شویده( به یحوی با ایده مطرح شده در این تحقیق ارتهاط دارد. موضوعمستهلک
 در یظر گرفته شود.    برای تحقیقات آت موضوععنوان 
مدت سود و بلندمدت کوتاه یبندقسط یژگ استفاده از قرارداد مرابحه با و یدسازوکار جداین تحقیق تمرکز مهاحث بر تحلیل فقه  در  -ت

تری از این روش جدید در مقایسه لسازی ریاض ، تهیین کامسازی و مدلهای شهیهتوان با استفاده از روشبود. با این حال م  یالتاصل تسه
 تواید موضوع  برای تحقیقات آت  در این حوزه محسوب شود.  ارائه داد. توجه به این مسئله م  کشور های فعل  رایج در شه ه بای  روش
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