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چنين . ي بازارهاي سرمايه استي بازارهاي سرمايه اسالمي بخش جدائي ناپذير توسعهبه طور كلي توسعه
اين ضرورت در اقتصاد اسالمي بسي بيشتر . ي منابع ضروري هستندبازارهايي براي بسيج و تخصيص بهينه

بر دارايي شده مبتني مالي  ينو تام" سهام " رسد؛ چون ممنوعيت بهره موجب وابستگي بيشتر به نظر ميبه
  . است

هايي است توسط بخش بانكي فراهم موثري مكمل بودجه طورجزء الينفك بخش مالي و به بدهي بازارهاي
در قوانين . شان قرار دارنددر اقتصادهاي نوظهور، اين بازارها هنوز در مرحله اوليه توسعه. شده است

لذا در كشورهايي كه جمعيت مسلمان بخش مهمي . بهره ممنوع است افت و پرداختدري) شريعت( اسالمي
بنابراين تقاضا و نياز زيادي جهت . توانند شكوفا شونددهد، بازارهاي بدهي سنتي نمياز جامعه را تشكيل مي

  .توسعه جايگزينهايي براي بازارهاي بدهي سنتي مطابق با قوانين اسالمي وجود دارد
كه ي شركتي و حاكميتي عي در بازار چند ميليارد دالري ابزارهاي مالي ساختاريافتهدر نتيجه اخيرا رشد سري

در بازارهاي . شودياد مي» صكوك « عنوان آنها تحت  است كه ازوجود آمدهسازگار با شريعت باشند، به
مشتقات اعتباري و  معاوضات نرخ بهره و ديگر صورتهاي متعارف ابزارهاي مشتقه مانند، اسالميسرمايه 

بنابراين، الزامات مديريت . نين اسالمي وجود ندارداوراق اختيار معامله جداشدني، به دليل ممنوعيت در قوا
ريسك و مالحظاتي كه در مورد رقابتي بودن وجود دارد، ساختارهاي صكوك را مجبور به توسعه بيشتر و 

با چنين  بدون ساختارهاي صكوك. كندهاي سازگار با شريعت به جاي مشتقات سنتي ميي جانشينارائه
 .توانند در بسياري از اقتصادهاي نوظهور به طور كامل توسعه يابندعمقي، بازارهاي مالي نمي

 توسعه و تعميقو نقش ابزارهاي مالي در اسالمي انواع ابزارهاي مالي و شناسائي مقاله حاضر به بررسي 
   .پردازدبازارهاي مالي مي

  :هاي كليديواژه
   ، ، عقود اسالميابزارهاي مالي اسالمي، صكوك، ربا

  



  ابزارهاي مالي اسالمي گامي جهت تعميق بازارهاي مالي

  قدمهم .1
ابزارهاي مالي، بازارهاي مالي و مؤسسات مالي اجزاي يك نظام مالي را تشكيل مي دهند كه وظيفة انتقال 

اگر اركان فوق در . بعهده دارند ،كه كمبود منابع مالي وجود دارد سوي بخشهائيوجوه مازاد را در جامعه به 
كشورهاي پيشرفته كه از نظام مالي . يك جامعه به درستي شكل گيرد زمينه رشد اقتصادي فراهم شده است

توسعة نظام . پيشرفته استفاده مي كنند، توانسته اند با هدايت صحيح منابع مالي به رشد اقتصادي دست يابند
شرايط بومي كشور ميسر نمي باشد؛ از اين رو، توجه به دستورات  فتنمالي در يك كشور بدون در نظر گر

يي يك نظام مالي در ايران به عنوان يك آاسالمي در زمينه امور مالي بويژه حرمت ربا در تأسيس يا كار
 .كشور اسالمي ضروري محسوب مي شود

محوراصلي اين نظام » نرخ بهره ثابت«وجود. به سرعت توسعه يافته است 1950نظام مالي درجهان از دهه 
مي باشد بطوري كه ابزارها و بازارهاي مالي رايج دردنياي غرب عمدتاً مبتني برسيستم نرخ بهره تضميني 

بكارگيري نظام مالي اقتصاد سرمايه داري در كشورهاي اسالمي با ترديدهاي جدي همراه . وثابت مي باشد
تعارف در كشورهاي خود استفاده كرده اند، توفيق آن دسته از كشورهاي اسالمي كه از نظام مالي م. است

درحال حاضر، تمايالت قابل توجهي در مردم و دولتهاي اسالمي براي مراجعه به . چنداني به دست نياورده اند
برخي از كشورهاي بزرگ مانند . دستورات اسالمي در زمينه هاي سياسي و اقتصادي پديد آمده است

در زمينة نظام مالي اسالمي انجام داده اند و گامهايي را در اين خصوص برداشته  عربستان و مالزي مطالعاتي را
كشور جهان وجود دارد كه بر اساس دستورات اسالمي  45اكنون، بيش از يكصد مؤسسة مالي در بيش از . اند

 .در زمينة امور مالي فعاليت مي كنند

به دليل مشكالتي كه اين نظام احياناً . يرفته استجمهوري اسالمي ايران نظام بانكداري اسالمي را رسماً پذ
در ابعاد نظري و بي شك در مراحل اجرايي داشته است، نتوانست رشد اقتصادي را براي كشور به ارمغان 

در واقع، نظام بانكداري بخشي از يك نظام . بعالوه، يك نظام مالي فراتر از يك نظام بانكداري است. آورد
در . الزم است در يك جامعه اسالمي رفتار اقتصادي فرد با ايمان قلبي او سازگار باشد. مالي را تشكيل مي دهد

بنابراين بايد يك . غير اين صورت، وجود تعارض در دو جهت مذكور موجب ناپايداري نظام مالي خواهد شد
اسالمي در نظام جامع مالي اسالمي وجود داشته باشد تا سازگاري انگيزه هاي اقتصادي را با دستورات 

 .بازارهاي مالي و استفاده از ابزارها و نهادهاي مالي تأمين نمايد

 
 فلسفه نظام جامع مالي اسالمي  .2

با توسعه وگسترش مدنيت ، كيفيت كاالها و خدمات بهبود چشمگيري يافت و پاسخگويي به نيازهاي 
باتوسعه . مختلف مي باشد انسان تكامل يافت همه اين پيشرفت ها مديون توسعه تكنولوژي در حوزه هاي

امروزه نظام مالي . تكنولوژي درزمينه هاي مختلف تهيه منابع مالي مورد نياز اين توسعه احساس مي شود
رابطه بين وام . عمليات واسطه گري مالي وتصدي جريان گردش وجوه در سيستم اقتصادي را به عهده دارد

ازين اسالمي موضوع مورد بحث درحوزه نظام مالي وام گيرنده دراين سيستم و تعامل آن با مو دهنده و



در واقع، فلسفه نظام مالي اسالمي ارائه اصولي است كه گردش وجوه براساس موازين اسالمي . اسالمي است
اين نكته بايد مورد توجه قرارگيرد كه دراسالم سرمايه پولي به عنوان يك عامل مستقل . صورت پذيرد

ما، دربرخي از برداشتهاي موجود از نظام سرمايه داري، سرمايه پولي به عنوان دربرابرتوليد تلقي نمي شود ا
اقتصاددانان مسلمان عموماً سرمايه پولي را به عنوان ابزاري . يك متغير مستقل در فرايند توليد تلقي مي شود

 .قابل تبديل به داراييهاي مولد تلقي مي كنند

م با محدوديتهايي مواجه است در قراردادهاي سرمايه گذاري تأمين مالي با بهره ثابت در نظام مالي اسال
مبتني بر عقود اسالمي، اين نكته مكرراً تأكيد مي شود كه پول بدون تحمل ريسك نمي تواند در سود سهيم 

نظام مالي اسالمي بايد به گونه اي طراحي شود كه اوالً دستورات اسالمي را در زمينه امور مالي نقض . باشد
 .ثانياً، رشد اقتصادي را به دنبال داشته باشدنكند و 

عمدتاً ،در نظام مالي اقتصاد سرمايه داري. فلسفه نظام مالي اسالمي فراتر از تعامل ميان عوامل توليد است
بر جنبه هاي مالي و اقتصادي تأكيد مي شود بعالوه، بكارگيري نظام مالي متعارف در كشورهاي در حال 

اسالمي عمدتاً موجب سوق دادن منابع مالي به سمت بخشهايي از اقتصاد شده است  توسعه از جمله كشورهاي
تلفيق انگيزه هاي معنوي با انگيزه هاي . كه امكان افزايش داراييهاي مالي در آن بخشها وجود داشته است

 .هداقتصادي در يك نظام مالي اسالمي مي تواند سرمايه گذاري را در بخشهاي واقعي اقتصاد افزايش د

 
 برخي از دستورات اسالمي در زمينه امور مالي  .3

چارچوب اصلي نظام مالي اسالمي ، مجموعه اي از قوانين ومقررات است كه ضمن رعايت دستورات شرع 
. اساساً شريعت از احكام قرآن سرچشمه گرفته است . در زمينه امور مالي، رشد اقتصادي را مدنظر دارد

 . وسط فقها ارائه شده استجزئيات مربوط به اين احكام ت

در احكام اسالمي ربا حرام است ، وفاي به عهد و پايبندي به معامالت واجب است و فعاليتهاي اقتصادي 
جزئيات مربوط به اين احكام براساس مناسبات . براساس مشاركت در سود و زيان ترغيب شده است

رشد «توجه كنوني انسان به مسأله . شده است اقتصادي در قرون گذشته بطور استادانه اي توسط فقها تدوين
موجب توسعه زندگي در همه ابعاد آن شده است، نظام تأمين مالي در نيل به رشد اقتصادي نقش » اقتصادي

از سوي دولتهاي اسالمي مورد غفلت واقع شده » رشد اقتصادي«متأسفانه، پديده . قابل توجهي داشته است
از اين رو، . موضوع مستقل در فقه اسالمي مورد مطالعه قرار نگرفته است است و به دنبال آن به عنوان يك

تدوين نظام جامع مالي در . تعامل اندكي بين نظام تأمين مالي و رشد اقتصادي با فقه اسالمي وجود دارد
نگ جمهوري اسالمي ايران مي تواند اين تعامل را پديد آورد و زمينه را براي يك رشد پايدار مبتني بر فره

  .اسالمي فراهم سازد
  :معروف تامين مالي و بانكداري اسالمي عبارتند از اصولخالصه اي از  •

   .از نظر اسالم مجاز نيستكسب پول از پول  -   
   .ممنوع است) ربا(بهره  -   
   .داده شده سهيم استقرض سود يا زيان حاصل از بكارگيري پول قرض دهنده در  -   
   .ممنوع بوده و افشاي كامل توسط قوانين بايدانجام پذيرد عدم اطمينان يا عدم قطعيت در حاالت -   



   .است فعاليتهاي حاللسرمايه گذاريها تنها در سايه  -   
  
 تعاريف و چارچوب نظام مالي اسالمي  .4
 نظام مالي اسالمي . 4-1

نظام مالي اسالمي، شبكه اي از بازارهاي مالي، نهادهاي مالي و ابزارهاي مالي است كه وظيفه انتقال وجوه را 
براي نيل به رشد اقتصادي ميان خانوارها، بنگاهها ودولت براساس اصول اسالمي تسهيل مي كند و زمينه را 

  .فراهم مي سازد
 
 بازارهاي مالي اسالمي . 4-2

دارائيهايي كه ارزش آنها به جريانات (بازارهاي مالي اسالمي، بازارهايي هستند كه در آنها دارائيهاي مالي 
زيان براساس اصول اسالمي مبادله مي شود و عمدتاً براساس مشاركت در سود و ) نقدي آتي بستگي دارد

  .استوار مي باشد
 
 ابزارهاي مالي اسالمي . 4-3

ابزارهاي مالي اسالمي ، اوراق واسنادي هستند كه توسط شركت ها ، مؤسسات مالي واقتصادي و دولت 
براي تأمين مالي صادرمي شود ودر بازارهاي مالي اسالمي مبادله مي شود اين ابزارها براساس اصول اسالمي 

  .طراحي مي شود
ي مالي اسالمي اوراق بهاداري هستند كه جهت تأمين مالي دولت، شركتها و مؤسسات مالي ابزارها

واقتصادي بكار مي روند، از جمله اوراق مالي اسالمي كه توسط دولتها صادرمي شوند مي توان به اوراق قرضه 
گواهي سپرده  بدون بهره دولتي، اوراق خريد نسيه دولتي، اوراق مضاربه دولتي، اوراق مشاركت دولتي،

 .مشاركتي انتقال پذير اشاره كرد

اوراق مالي اسالمي كه توسط مؤسسات مالي وشركتها صادر مي شود اوراق فروش اقساطي، اجاره به شرط 
 .تمليك، فروش مطالبات ، سلف ، قرضه مشاركتي و قرضه درآمدي مي باشند

 
 نهادهاي مالي اسالمي. 4-4

هستند كه زمينه مبادله ابزارهاي مالي اسالمي را در بازارهاي مالي نهادهاي مالي اسالمي، مؤسساتي 
 .براساس اصول اسالمي فراهم مي كنند

نهادهاي مالي اسالمي نهادهايي هستند كه نحوه تأمين مالي و تشكيل سرمايه آنها منحصراً از محل بدهي 
رهاي مالي اسالمي مبادله مي شوند باسود ثابت نمي باشد و اين نهادها درابزارهاي مالي اسالمي كه دربازا

 .سرمايه گذاري مي كنند

درحال حاضرنهادهاي مالي اسالمي ازجمله صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري اسالمي ، بانكهاي سرمايه 
در جهان فعاليت مي كنند كه روند طراحي و تشكيل آنها رو به رشد  …گذاري، موسسات اعتباري اسالمي و

 .مي باشد



 : اهداف نظام مالي اسالمي  .5

مالي اسالمي را مي توان برقراري رابطه مشاركتي بين عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان نظام اهداف 
پول ، برقراري سيستم معامالت وتسويه منصفانه و عادالنه، توسعه ابزارهاي مالي متناسب با موازين 

  .شرعي درسطح جهان برشمرد
  :مالي اسالمي به شرح زير است نظامبه طور كلي مهمترين اهداف 

 
ايجاد نقدينگي كافي براي سرمايه گذاران و سرمايه پذيران بر اساس مشاركت در سود و زيان  ) الف

باعث مي شود هر دو گروه كه به وجه نقد نياز داشتند بتوانند به سرعت به آن دست يابند به عبارت ديگر 
 .ار در بازار وجود خواهند داشتهمواره خريداران و فروشندگان اوراق بهاد

ايجاد ارتباط مشاركتي بين عرضه كنندگان و مصرف كنندگان وجوه نقد بر اساس نرخ بازدهي كه بر ) ب 
 .اساس توليد و وضعيت بازار خواهد بود

برقراري سيستم معامالت و تسويه به طور منصفانه بطوريكه بر افشاء اطالعات نظارت صورت گيرد و ) ج 
 .سان براي همگان صورت پذيردبطور يك

 .بازار مالي اسالمي امكان انتقال ريسك بين سهامداران را بطرز مؤثر و كارآ فراهم مي كند) د 

مكانيسم بازار مالي اسالمي به گونه اي است كه امكان انجام معامالت غرري، قماري، شرط بندي و ) ه 
  .بورس بازي محض وجود ندارد

  
 سير تحول ساختار مالي اسالمي .6

 
دوره
  شرح تحول  زماني

دهه
1890  

   .مي كندشروع به كار بانكداري اسالمي در جهان اسالم  -
   .آغاز مي شود –به ويژه در مصر  –به عنوان منبع ربا نقد بهره بانكي   - 

 .نقد بهره بانكي با ساير مناطق عربي گسترش مي يابد - 1900اوايل 

  .را به وجود مي آوردبهره در كل اشكال آن رباي ممنوع از محققان بر اين ديدگاه صحه مي گذارند كه بسياري  - 
دهه 
1930  

   .ارائه مي شوديك اقتصاددان حرفه اي نفد بهره از ديدگاه اسالم به وسيله   - 
   .مي شودساقط بهره بانكي تحت حوزه ممنوعيت ربا محققين اسالمي به توافق رسيده اند كه  - 

دهه 
1950  

را به عنوان جانشيني ارائه مدلهاي تئوريك بانكداري و تأمين مالي سازمان يافته محققين اسالمي و اقتصاددانان مسلمان  - 
   .براي بانكداري براساس بهره شروع مي كنند

   .پيشنهاد مي شودبراساس مضاربه دو سطحي مدلهاي بانكداري بدون بهره  - 

دهه 
1960  

  . آغاز مي شودتأمين مالي اجراي اصول اسالمي  - 
   .آغاز مي شودمكانيسم هاي عملياتي براي نهادهاي مالي پيشنهاد  - 
  ) 1961 _ 64(طي سالهاي  mitghamir Egypt saving associationظهور و سقوط  - 



دوره
  شرح تحول  زماني

 دهه
1970   

  تأسيس بانكها و نهادهاي مالي غير بانكي اسالمي  - 
   ندي فعاليتهاي آكادميكسازمانم - 
   تأسيس نهادهاي آكادميك - 
  انتشار تعدادي كتاب در زمينه بانكداري اسالمي براساس مشاركت در سود و زيان مرابحه و اجاره  - 
   1971تاسيس بانك اسالمي در دوبي در سال  - 
   1975تاسيس بانك توسعه اسالمي در سال  - 
   1976ر زمينه اقتصاد اسالمي در مكه سال اولين كنفرانس بين المللي د - 
 تاسيس مركز تحقيقات اقتصاد اسالمي در جده - 

دهه 
1980  

 خط مشي بخش عموميجلب توجه  - 
  تاسيس بانكهاي خصوصي بيشتر  - 
   تنوع محصوالت بانكداري اسالمي - 
   تمايل محافل آكادميك و مالي غرب افزايش مي يابد - 
   آغاز مي شودگيشه هاي اسالمي به وسيله چند بانك متعارف  گشايش - 
   برنامه هاي تحقيقاتي تعليم و آموزش شروع مي شود - 
  تالش مي كننددگرگوني كل سيستمها با پشتيباني از سيستم اسالمي پاكستان، ايران، سودان، مالزي و ساير كشورها براي - 
 - IMF )ه هاي بانكداري در مورد بانكداري اسالمي منتشر مي كنندمقال) صندوق بين المللي پول   
   رساله هاي دكتري و ساير انتشارات در زمينه بانكداري اسالمي افزايش مي يابد - 

دهه 
1990  

  صندوفهاي مشترك سرمايه گذاري و شاخص اسالمي ظهور  - 
  توسه گيشه هاي اسالمي  - 
   اي داراييابزارهاي اسالمي برمبنپيشرفت  - 
   درك اهميت نظام مند شدن نهادهاي مالي و بانكي مشترك اسالمي در سراسر دنيا - 
  Financial, dow, joncs timeراه اندازي شاخص هاي اسالمي  - 
   قوت مي يابد نظام نظارت - 
  منتشر مي شود AAQIFIاستانداردهاي  - 

 2000دهه 
و پس از 

  آن

  شروع مي شودساختار نهادهاي حامي و پشتيبان كار برروي  - 
   استمرار رشد و بلوغ و نيز ظهور چالشها - 
   تكميل ساختار مالي اسالمي - 
   پرداختن به مديريت و حاكميت شركتها - 
   اندازه اقتصادي و ادغامها - 
   بنيان نهادن اوراق بهادار با پشتوانه دارايي - 
   سازمان نظارت بر خدمات مالي اسالميتاسيس  - 
  تاسيس موسسه رتبه بندي - 
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امروزه در كشورهاي اسالمي مانند بحرين، قطر، امارات، عربستان، اندونزي، سودان و برخي از  
كشورهاي غيراسالمي مانند انگلستان، آلمان و هلند نيز از ابزارهاي مالي اسالمي استفاده مي شود، اين ابزارها 

به عالوه اوراق مشاركت از سال . كرده است براساس عقالنيت طراحي شده اند و دين اسالم هم آنها را تاييد
اين در حالي است كه تجربيات . در ايران به اجرا گذاشته شد و تقريباً نتايج مثبتي را به همراه داشت 72

نظري و عملي در سطح كشورهاي اسالمي از جمله ايران سازمان بورس و اوراق بهادار را به اين فكر انداخت 
بزارهاي ديگري نيز استفاده كند، چرا كه هر كدام از اوراق بهادار اسالمي داراي مزايا كه در بازار سرمايه از ا

  .و ويژگي هايي است كه مي تواند براي يكي از اقشار جامعه جذابيت داشته باشد
به همين دليل بحث طراحي  ه است وامكان طراحي اين ابزارها كميته تخصصي فقهي شكل گرفتبمظور بنابراين 

به هر حال بازار سرمايه عالوه بر . مطرح شدابزارهاي مالي اسالمي متناسب با فقه اماميه كه فقه رايج كشور است، 
  . مد نظر قرار گرفتبر اين اساس اوراق مختلف اسالمي . اوراق بهادار به اوراق ديگري هم احتياج دارد

سال اخير طراحي ابزار مالي  15الي  10اد اجاره طراحي شده است اما طي براساس قرارد اسالمي ابزارهاي مالي
البته اصل . هم اين بحث در كشورهاي اسالمي مطرح شد 2001در سال . براساس قرارداد اجاره مطرح شد

اندك اندك . طراحي و ايده به يكي از استادان اسالمي به نام منذر قحو كه دانشمندي سوريه يي است برمي گردد
پس . وارد بازارهاي مالي شدند 2001تا اينكه در سال متداول گشت، در بازارهاي مالي نيز استفاده از اين ابزارها 

مي براساس قوانين، فقه و شرايط اقتصادي ايران كشور ايران نيز به اين نتيجه رسيد كه از مطالعات گسترده 
  .كرداز اين ابزارها استفاده توان 

 متعارف مالي ابزارهاي از استفاده هستند، زيادي مسلمان جمعيت داراي كه كشورهايي دره بنابراين به دليل آنك

 در فعال اسالمي شركتهاي يا و اسالمي شركتهاي و دولتها اساس اين بر .ندارد مقبوليتي و كارايي قرضه، اوراق مانند
 با مطابق جايگزينهايي يافتن نيازمند هستند خود بدهي مديريت و مالي تأمين بدنبال كه غيراسالمي كشورهاي

 بوده چشمگير بسيار يافته شهرت صكوك به كه اسالمي مالي ابزارهاي رشد اخير سالهاي در .ميباشند اسالمي اصول

 دالر ميليارد 50 بر بالغ شده منتشر صكوك كل ارزش ميالدي 2006 سال پايان تا آمار، اساس بر كه جايي تا  .است

  .اند شده شناخته زمينه اين در پيشگامان عنوان به آلمان و قطر مالزي، بحرين، كشورهاي .است شده عنوان
  

 اسالمي  ضوابط عمومي قراردادهاي بازار پول و سرمايه .8

 ممنوعيت اكل مال به باطل 

هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدي، رشوه،  مانندتصرف در اموال مردم بر وجه باطل حرام و ممنوع است، 
   .است تصرف در اموال ديگران بر وجه تجارت از روي تراضي، صحيح و حالل ،  اخذ به زور
  ممنوعيت ضرر 

اصل معامله، اطالق معامله و يا شرايط معامله، باعث ضرر و  .معامالت عقالئي است تماماين قاعده حاكم بر
  .نشود بر متعاملين يا جامعه مسلمين ضرار



  )نااطميناني بيش از حد( ممنوعيت غرر  
مانند ( ها و اختالفات، تمام معامالت غرري اسالم براي سامان دادن معامالت مردم و جلوگيري از نزاع

ه بر اگر اين غرر ناشي از خدعه و نيرنگ يكي از متعاملين يا هردو باشد عالو .شمارد را باطل مي )قمار
   حكم وضعي بطالن، حكم تكليفي حرمت نيز خواهد داشت

   ممنوعيت ربا 
ترين تفاوت بين اقتصاد اسالمي با ساير اقتصادها ممنوعيت ربا از ديدگاه اسالم  شايد مهمترين و شاخص

اوراق قرضه،  چون در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد و به اشكال مختلف ة قرارداديربا و بهر .باشد
داري جريان دارد،  در همه ابعاد اقتصاد سرمايه، هاي اعتباري  ها و اعتبارات بانكي، كارت ها، وام سپرده

   .است اسالم با شدت تمام از آن نهي كرده، از گناهان كبيره شمرده
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ود كه اخذ شگاهي به اشتباه گفته مي. مي شويماز ديد اسالم ربا حرام است، اما گاهي در تعريف ربا دچار اشكال     
اما بايد گفت كه  ،سرمايه نقدي خود سود ثابت دريافت كند ربا است سود از پول ربا است يا اينكه اگر شخصي از

ربا از نظر اسالم گرفتن سود يا بهره در قرارداد قرض است، اما چنانچه قرارداد . هيچ كدام از اين دو مورد، ربا نيست
از نظر شرعي سود عوض شده و از قراردادهاي مزارعه، مضاربه، جعاله، سلف، صلح، خريد و فروش و دين و غيره كه 

اين قراردادهاي مجاز به دو گروه عمده تقسيم مي شوند كه . مجازي دارند استفاده شود، ربا محسوب نمي شود
اين در حالي است كه اوراق مشاركتي كه تاكنون در بورس مبادله . عبارتند از گروه عقود مبادله يي و عقود مشاركتي

  .رمايه استمي شدند اوراق سهام و اوراق مشاركت در س
اوراق اجاره، اوراقي است با سود ثابت كه از نظر اسالمي . يسك اوراق مشاركت از ريسك اوراق اجاره بيشتر استر

اوراق مشاركت هم مبتني بر درآمد حاصله از آن طرحي است كه در آن سرمايه گذاري  .اشكالي بر آن وارد نيست
  .مشاركت از ريسك اوراق اجاره بيشتر استدر نتيجه مي توان گفت كه ريسك اوراق . شده است
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 .ممنوع استدر چارچوب عقد قرض يا از پيش تعيين شده بهره با يك نرخ ثابت پرداخت و دريافت  -الف

  :فعاليت در چهارچوب مدلهاي اسالمي تامين مالي كه به دو گروه زير تقسيم مي شوند - ب
مدل اصلي و هسته اي كه در واقع )  PLS : Profit and Loss Sharing( مدل مشاركت در سود و زيان  -1- ب

   .مي شود مضاربه، مشاركت و سرمايه گذاري مستقيم: در اين مدل از تكنيكهاي مالي. در بانكداري اسالمي است



در اين مدل . است مدل حاشيه اي و فرعيكه درواقع يك ) Non- PLS ( مدل عدم مشاركت در سود و زيان  -2- ب
استفاده مي  و جعالهقرض الحسنه، معامالت اقساطي، خريد سلف، اجاره، اجاره به شرط تمليك : از تكنيكهايي مانند

  .شود
  .داردمسئوليت محدود بانكها براي در خواست وثيقه از مشتريان  - پ 
  .اصل سرمايه تضمين نمي شوند به ميزان  سرمايه گذاريسپرده هاي  - ت
  . ولي بازده اي به آنها تعلق نمي گيرداصل سرمايه تضمين مي شوند به ميزان ديداري سپرده هاي  -ث
  :ي از دو مدل واسطه ذيلهماهنگي با يك - ج

  .هستندكامالً يكپارچه طبق اين مدل داراييها و بدهي هاي ترازنامه بانك : مضاربه دو سطحي - 
تقسيم مي شود؛يك گروه براي سپرده هاي دو گروه در اين مدل بدهي هاي بانك به : مدل دو پنجره اي - 

  ديداري و گروه ديگر براي سپرده هاي سرمايه گذاري

  

 نياز براي طراحي ابزارهاي مالي اسالمي راردادهاي موردق .11

قرض عبارت است از اينكه مالي را به ضمان، ملك ديگري نمايند، به اينكه به عهده او باشد  :قرض .  1
                                                .خود آن مال يا مثل يا قيمت آن را بپردازد

 دين، مال كلي ثابت در ذمه يك فرد به نفع ديگري است كه به يكي از اسباب دين حاصل :دين  . 2
  .شود، سبب دين دو گونه است مي
  .و امثال اينها بيع نسيه، اجاره ،اختياري، مانند قرض. الف
   .قهري، مانند ضمانات، نفقه همسر دائم و مانند آنها. ب

ي است كه به موجب آن هر يك از فروشنده و خريدار، مال خود را در عوض مال قراردادبيع  :بيع .  3
 مشتمل بر بيع نقد، نسيه، سلف، كالي به كالي  .كند تمليك ميوي ، به ديگري

پردازد براي اجاره قراردادي است كه به موجب آن مستأجر در برابر مالي كه به موجر مي: اجاره  . 4
  .شودمدت معين، مالك منافع عين مستأجره مي

ر پايان شود مستأجر د قدى است كه در آن شرط مىاجاره به شرط تمليك ع :اجاره به شرط تمليك  . 5
                           .مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستأجره را مالك گردد

معين ) جعل(جعاله عبارت است از، متعهد شدن شخص حقيقي يا حقوقي به پرداخت اجرت  :جعاله.  6
   .گوينددهنده كار را عامل ميتعهد را جاعل و انجامم. در برابر انجام كار معين

شركت عقدي، قراردادي است بين دو يا چند نفر تا با مال مشترك بين آنها معامله و داد و  :شركت.  7
ثمره چنين قراردادي آن است كه طبق قرارداد تصرف در مال مشترك و كار با آن . ستد انجام شود



 .گردد زيان حاصل به تناسب سرمايه بين شركا تقسيم ميشود و سود و  به هدف كسب سود جايز مي
   مشتمل بر شركت در اموال، كار، اعتبار، سود وزيان

عقدي است كه به موجب مضاربه در لغت يعني تجارت با سرمايه ديگري و در اصطالح  :مضاربه .   8
تجارت كند و سود  مي گذارد تا با آن مال) عامل(مالى را در اختيار فردى ديگر ) مالك(آن فردى 

 . تقسيم گردداند  كه توافق كرده حاصله ميان آن دو به نسبت معينى 

و در .ا قرار كشتكاري با هم گذاشتن استيمزارعه در لغت به معناي با هم زراعت كردن  :مزارعه.  9
دهد كه آن  اصطالح عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين زمينى را در اختيار ديگرى قرار مى

                           .كنند تقسيمزراعت كرده و محصول را با هم  را
و در اصطالح عقدي . مساقات در لغت به معنى آب دادن و يكديگر را سيراب كردن است :مساقات.  10

دهد تا او  قرار مي) باغبان(گري يار ديباغي را در اخت) مالك(ن يكي از طرفياست كه به موجب آن 
  .م كننديت باغداري كند و محصول را با هم تقسيروي آن باغ فعال
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  صكوك چيست ؟  .13

 ثانويه بازار در معامله قابل متغير، يا ثابت درآمد با دارايي، بر مبتني بهادار اوراق را صكوك توان مي كلي حالت در

  .دانست شريعت اصول بر مبتني و
صكوك تحت عنوان .  است بدهي قبض و سفته بدهكار، نوشته چك، معناي به صكوك عربي واژه از برگرفتهصك 

دقت الزم را  صكوك ازاوراق قرضه اسالمي نيز خوانده شده است اما بايد در بكارگيري اين اصطالح و رويكرد 



 اسالمي، بانكداري در جديد ابزاري عنوان به صكوك كارگيري به از هدف تفاوت، اين بر تاكيد با كه چرا ،داشت

 بر منطبق كه است ابتكاري ابزاري ايجاد بلكه نيست، معمول بانكداري در بهره بر مبتني قرضه اوراق از تقليد

 .باشد اسالم شريعت قوانين
 براساس تواند نمي و باشد ارزش داراي خود بايد كه شود مي تعريف مالي پشتوانه با بهادار اوراق عنوان به صكوك

 گيرند،مي صورت كار و ارزش خلق بدون كه هايي فعاليت واقع در و سوداگرانه و بازي سفته هاي فعاليت

 هاي شركت فيزيكي هايدارايي و ترازنامه پشتوانه با را مالي منابع صكوك بهادار اوراق .باشد داشته سودآوري

 .كنند مي جذب خاص
 توسعه بانك فقهي جلسه در 2002 سال در بار نخستين براي اسالمي مالي ابزارهاي جهت صكوك لفظ از استفاده

 نوع 14 معرفي به اقدام اسالمي مالي نهادهاي حسابرسي و حسابداري سازمان آن از بعد .شد پيشنهاد اسالمي

 از؛ عبارتند كه .نمود صكوك

)  (3  موجود، داراييهاي منافع مالكيت صكوك (2 ) ميشود، ساخته آينده در كه داراييهايي مالكيت صكوك )  1
 صكوك (6 ) استصناع، صكوك (5 ) صلم، صكوك (4 ) ميشود، ساخته آينده در كه داراييهايي منافع مالكيت صكوك

 ) مزارعه، صكوك)  (10  گذاري،سرمايه نماينده صكوك (9 ) مضاربه، صكوك (8 ) مشاركت، صكوك (7 ) مرابحه،
 .االمتيازحق صكوك ( 13 ) خدمات، ارائه صكوك ( 12 ) مساقات، صكوك ( 11

 و مرابحه مشاركت، صكوك حدي تا و استصناع و سلم اجاره، صكوك از استفاده تنها الذكر فوق صكوك بين از
  .است معمول مضاربه

 .نمود تقسيم بدهي ابزار و سهام صاحبان حقوق ابزار گروه دو به را صكوك ميتوان ديگر بندي تقسيم يك در
 ابزار مجموعه زير مضاربه و مشاركت صكوك و بدهي ابزار مجموعه زير مرابحه و استصناع سلم، اجاره، صكوك

 .گيرندمي قرار سهام صاحبان حقوق
  

 صكوك اوراق ريسك  .14
 كه ريسكهايي مهمترين .دكر بندي دسته توان مي مختلفي طريق به را صكوك اوراق به مربوط ريسك

 :كرد بيان زير صورت به توانمي را هستند مواجه آن با صكوك اوراق دارندگان
   در معرض اين ريسك قراردارندنرخهاي ثابت صكوك مبتني بر  ):ريسك نرخ بهره ( ريسك نرخ بازده.  
 كه دارائيهاي مجموعه صكوك روي آن ارزش گذاري مي شوند و بين واحد پولي وقتي  :ريسكهاي نرخ ارز

  .ايجاد شود تفكيكواحد پولي كه وجوه صكوك در آن جمع آوري مي شوند 
 غير قابل وصول شدن تاخير در ريسك اعتباري ، ريسك : مقابل قرارداد ريسك اعتباري و ريسك طرف

اين ريسكها . استناديده گرفتن مفاد قرارداد است و ريسك طرف مقابل قرارداد، ريسك ) نكول( تسويه 
چراكه به دليل ممنوعيت بهره، تجديد مهلت . است منحصربفردبه دليل ماهيت ابزارهاي بانكداري اسالمي، 

در نتيجه طرفهاي معامله تمايل بيشتري براي نكول در . خت بدهي در نرخ باالتر امكان پذير نيستبازپردا
، استصناع و مرابحه در معرض ريسكهاي همچنين قراردادهاي سلم، اجاره. تعهداتشان خواهند داشت

مانند عدم تحويل به موقع كاال در قراردادهاي سلم. اعتباري قراردارند



 كه ناشي از تخلف انتشاردهندگان اوراق صكوك در  كاهش ارزش دارائي :زگاري با شريعتريسكهاي سا
نرخ بازدهي كه در اثر سازگاري با شريعت در ( استسازگاري با شريعت قبال مسئوليتهاي امين نسبت به 

اي اجاره و مانند اينكه اگر درصكوك تركيبي مبتني بر دارائيه). مقايسه با نرخهاي بازار از دست رفته است
  .استصناع ، اگر همواره اجاره بيشتر از استصناع نباشد، موجب فسخ قرارداد مي شود

 ناشي از ماهيت و ذات ساختار انتشار بيش از اينكه ناشي از اصول اساسي اسالمي باشد،  :ريسكهاي عملياتي
الغ بهره هاي انباشتي در شوراي شريعت توصيه مي كند مب: ريسك پرداخت كوپن: مانند  .استاين اوراق 

  .اثر عدم پرداخت كوپنها را صرف اهداف خيريه كنند
 بازخريد دارائيهاي پايه توسط باني و ريسك عدم بازخريد كامل به دليل آنكه مبلغ : ريسك بازخريد دارائي

  اصلي برابر با مقدار انتشار صكوك نباشد
  ؛ مانند زيرساختهاي مالي و سازگار با شريعتضعيف بودن ريسك ناشي از  :انعطاف ناپذيري نهاديريسك

  فقدان فرآيندهاي مهندسي مالي و پوشش ريسك ، فقدان نظام و استانداردهاي قانون گذاري متحد الشكل :


 صكوك اوراق مزاياي  .15
 :نمود بيان زير شرح به ميتوان را صكوك اوراق انتشار مزاياي از برخي

 دهد مي افزايش را باني نقدينگي صكوك )1

 مي آن نقد جايگزين وجوه و شده خارج ترازنامه از هستند غيرنقد يا و دارند پاييني نقدينگي كه داراييهايي) 2

  .شود
 استفاده داراييها از ميتواند باني هم باز حال اين با اما ميشود جدا باني شركت از داراييها از قسمتي اينكه با )3  

 .كند

 نيز را مالي هزينه تأمين و است كمتر ريسك داراي لذا ميشود داراييمنتشر پشتوانهي با صكوك كه آنجا از )4

 .است افزايش اعتبار از استفاده مالي تأمين هزينه كاهش ديگر راه يك.دهدمي كاهش
 .كندكمك مي سرمايه بازار توسعه به بهادار اوراق به داراييها تبديل امكان كردن فراهم با صكوك )5
 هم اين اوراق نقدشوندگي قابليت آنگاه شود، فراهم ثانويه بازار يك صكوك اوراق دادوستد براي چنانچه )6

 .يابدمي افزايش
  

  اوراق اجاره  .16

 است بهاداري اوراق حقيقت در اجاره صكوك .باشد مي "اجاره صكوك" شده معرفي صكوك انواع مهمترين از يكي

 يا مصرفكننده به اجاره قرارداد اساس بر آن منافع كه است دارايي از بخشي مالك مشاع، بصورت آن دارنده كه

 .است شده واگذار باني
 شخصي باني .امين و واسط باني، از عبارتند كه ميباشد ضروري مالي نهاد سه حداقل وجود اجاره اوراق انتشار جهت

 دارايي نمودن اجاره به اقدام ميتواند و ميشود منتشر را آن مالي تأمين هدف با اجاره صكوك كه است حقوقي

 منظور هصرفا ب كه است مالي نهاد واسط. نمايد سرمايهگذاران از نمايندگي به واسط از اجاره صكوك انتشار مبناي



 شخص نيز امين .شود مي تشكيل اجاره صكوك انتشار و اجاره صكوك دارندگان از وكالت به دارايي انتقال و نقل

 انتشار اجرايي ضوابط چارچوب در آنان منافع حفظ منظور به و سرمايهگذاران از نمايندگي به كه است حقوقي

 .دارد عهده بررا  اجاره صكوك عملياتي فرآيند بركل نظارت مسئوليت اجاره صكوك
اوراق اجاره در مواردي مورد استفاده قرار مي گيرد كه يك . نخستين ابزار انتخابي صكوك اجاره يا اوراق اجاره بود

بنگاه يا شركت تجاري نيازمند اجاره كردن يك دارايي باشد اما توليدكننده و سازنده آن حاضر به اجاره دادن دارايي 
چنين مواقعي يك موسسه مالي نقش واسطه را بازي كرده و دارايي را از سازنده خريداري مي كند و در . خود نيست

اين موسسه مالي به سرمايه نقدي احتياج داشته كه خريد و اجاره . به شركتي كه به آن دارايي نياز دارد اجاره مي دهد
  .را عملياتي كند

وراق اجاره را منتشر كرده و از طريق بانك هاي سرمايه گذاري موسسه مالي مي تواند براي تامين سرمايه، ا    
از مالكيت صاحبان اوراق  كايتدر نتيجه اوراق اجاره اوراق بهاداري هستند كه ح. در اختيار مردم قرار دهد

در پايان مدت اجاره هم اصل دارايي در بازار دست دوم فروخته شده . نسبت به دارايي كه اجاره داده شده، دارد
  .و شركت واسط بخشي از سود را به عنوان حق الوكاله برمي دارد

  .اوراق اجاره به دو گروه اوراق اجاره عادي و اوراق اجاره به شرط تمليك تقسيم مي شوند

در اين نوع اوراق موسسه مالي از صاحبان اوراق دارايي را پس . وراق اجاره عادي داراي سررسيد استا    
ري اجاره مي دهد يا در بازار دست دوم آن را به فروش مي رساند، اما در اوراق اجاره به گرفته و به شركت ديگ

ها به موقع شرط تمليك، ابتدا با استفاده كننده از دارايي شرط مي شود كه اگر در سررسيدهاي مقرر قسط
با  SPV كت هايي به نامپرداخت شود، در پايان موعد، دارايي به مالكيت مستاجر درآيد، در اين بين هم بايد شر

البته ساختار اين شركت ها متشكل از امين و يك نهاد . هدف خاص شكل بگيرد تا ريسك را به حداقل برساند
درصد از سهام اين  30براي مثال در كشور قطر، دولت . عمومي ديگري است كه اين شركت ها را شكل مي دهد

نوع اجاره در آن است كه در اوراق اجاره عادي دارايي در بازار تفاوت اصلي اين دو . شركت ها را در اختيار دارد
دست دوم به فروش مي رسد و از آنجا كه قيمت آن مشخص نيست، بازدهي را نمي توان از قبل تعيين كرد اما 
در اجاره به شرط تمليك در ابتداي دوره كل قيمت معامله و درآمد صاحبان اوراق و سود صاحبان اوراق به طور 

  .دين اسالم هم قراردادهاي اجاره را تاييد كرده است. ق مشخص مي شوددقي
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 اظهارنظر توصيف نوع

 هسته بانكداري اسالمي مدل مشاركت در سود و زيان PLSروش      

  مضاربه
Muduraba  

   قرارداد تأمين مالي اماني
بانك كل سرمايه مورد نياز براي تإمين مالي يك تحت اين قرارداد  - 

پروژه را فراهم مي كند در حالي كه كارفرما نيروي كار تخصص خود را 
سود و زيان حاصل از پروژه بين بانك و كارفرما به نسبت . ارائه مي كند

زيانهاي مالي منحصراً به وسيله بانك ايجاد . ثابت و معين تقسيم مي شود
كارفرما تنها محدود به زمان و تالشهاي وي مي شود مسئوليت . مي شود

ولي در صورتي كه تصور و مديريت غلط كارفرما را بتوان ثابت كرد وي 
   .مسئول زيانهاي تحقق يافته شناخته مي شود

مضاربه معموالً در پروژه هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و در تجارت و  - 
   .بازرگاني مورد استفاده قرار مي گيرد

اين روش بر هر دو سمت داراييها و بدهيهاي ترازنامه بانك تأثير  - 
بدهيها قرارداد بين بانك و سپرده گذاران تحت در طرف . مي گذارد

عنوان مضاربه بدون محدوديت قرارداد زيرا سپرده گذاران راضي به 
استفاده بانك از وجوه آنها براي تإمين مالي فهرستي از سرمايه 

ر با سرمايه متغير هستند و در مقابل انتظار دارند گذاريهاي سود آو
در سمت . در كل منافع حاصل  از فعاليت تجاري بانك سهيم باشند

داراييها قرارداد بين بانك و بنگاه كارفرما به عنوان مضاربه داراي 
محدوديت است زيرا بانك موافق تأمين  مالي يك پروژه معين است 

ما پياده مي شود و در مقابل انتظار كارفر –كه به وسيله يك مؤسسه 
  .دارد با درصدي معين در منافع نسبي آن پروژه سهيم باشد

   :سه شرط بايد رعايت شود
بانك نبايد ريسك اعتباري را به وسيله درخواست وثيقه براي اين  -1

. بانك كامالً، منحصراً ريسك مالي را برعهده دارد. هدف كاهش دهد
كاهش خطرات اخالقي مثالً براي جلوگيري وثيقه ممكن است براي 

   .از نابودي كارفرما
نرخ سود بايد به صورت درصد تعيين شود نه به صورت يك مبلغ  -2

   .مقطوع
كارفرما داراي آزادي بي قيد و شرط براي اداره فعاليت بازرگاني  -3

در صورتي كه مازاد وجود داشته باشد بانك حق دارد  اصل وام است 
در . رما در پايان دوره قيدشده در قرارداد دريافت داردرا از كارف

صورتي كه دفاتر واحد تجاري، زيان نشان دهد زيان حاصله را به 
حساب كارفرما نخواهد گذاشت مگر اينكه كارفرما كوتاهي يا بي 

  .كفايتي كرده باشد

  مزارعه
muzarah 

 براي درختكاري ، مغارسه؛   اين روش همتاي سنتي عقد مضاربه در كشاورزي است

 مشاركت
musharaka 

  قرارداد مشاركت در سرمايه
بلكه دو تنها فراهم كننده وجوه براي تأمين مالي يك پروژه نيست بانك 

.يا چند شريك در تإمين سرمايه يا سرمايه گذاري مشاركت مي كنند   
از اين نوع قرارداد .نسبت به سرمايه مربوطه تقسيم مي شود) زيان(سود

استفاده مي پروژه هاي سرمايه گذاري بلندمدت معموال براي تأمين مالي 
.شود   

بانكها مي توانند مطابق با سهم خود در سرمايه شركت حق راي داشته 
باشند نماينده هاي آنها مي توانند در مقام هيئت مديره شركت . باشند

كليه شركا به نسبتهاي مختلف سرمايه گذاري مي كنند و داراي حق 
.مشاركت در مديريت واحد را دارند  
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 مساقات
musagat 

بين  در باغداري محصولاين روش همتاي سنتي عقد مشاركت است 
.مي شودشركا به نسبت شركاي آنها تقسيم    

سرمايه گذاري 
 مستقيم
Direct 

Investment 

اين روش معادل همان مفهومي است كه در بانكداري متعارف معمول و 
رايج است بانك نمي تواند در توليد خدماتي سرمايه گذاري كند كه مغاير 

.با ارزش الگوي اسالمي مي باشد مثل قمار   

بانكها مي توانند مطابق با سهم خود در سرمايه شركت حق رأي داشته 
.نماينده هاي آنها مي توانند در مقام هيأت مديره شركت باشند. باشند  

 روش
NON-PLS 

اين مدل در مواردي مورد استفاده قرار مي گيرد كه نتوان از مدل   مدل عدم مشاركت در سود و زيان
PLS مقياس كوچك وام گيرندگان و وامهاي استفاده كرد مثالً در موارد 

 مصرفي

الحسنهقرض   
QARD 

AL HASANAH

 وامهاي بدون بهره 
اين وامها بدون بازده هستند، بانكها مجاز هستند از وام گيرندگان كارمزد 

خدمات براي پوشش هزينه هاي اداري و ضبط و ربط امور وام دريافت 
.مبلغ كارمزد ارتباطي با مبلغ يا سررسيد وام دارند. كنند   

 فروش اقساطي
Bai’Mua’jjal 

   )فروش اقساطي(فروشهاي با پرداخت معوق 

فروشنده مي تواند يك محصول را بر مبناي پرداختهاي آتي به شكل 
محصول قيمت . بفروشد) مقطوع(اقساط يا  به صورت يك مبلغ كلي 

بين فروشنده و خريدار در زمان فروش مورد توافق قرار مي گيرد و 
  .هيچگونه هزينه اي بابت پرداختهاي معوق دريافت نمي شود

، مدلهاي مثل اجاره، خريد PLSبه عكس قراردادهاي بر مبناي اصل 
يك نرخ بازده ثابت و از داراي ) نرخ افزوده(  mark up اجاره، 

در واقع بانكها يك درصد . پيش تعيين شده و وابسته به وثيقه است
معيني به قيمت خريد اضافه مي كنند يا هزينه هاي اضافي مرتبط 
با اين معامالت را به عنوان حاشيه سود اضافه مي كنند  با داراييهاي 

همچنين . خريداري شده به عنوان يك تضمين برخورد مي شود
  .را ملزم به ارائه وثيقه كنند ممكن است بانكها مشتري

خريد سلم يا خريد 
 سلف

Bai’salam 
Bai salaf 

   )تحويل در دوره هاي آتي(خريد با تحويل معوق 

خريدار كل قيمت به توافق رسيده يك محصول را كه فروشنده قول 
. تحويل آن را در تاريخي درآينده داده است به فروشنده مي پردازد

در مورد محصوالتي كه كيفيت و كميت آن را بتوان اين مدل تنها 
معموال اين . در زمان عقد قرارداد كامال مشخص كرد، كاربرد دارد
 . مدل در مورد محصوالت توليدي يا كشاورزي كاربرد دارد

را مي توان بيشتر مرتبط با ريسك گريزي در نظر گرفت  اين ابزارها
م بانكداري متعارف بكار مي و اساسا اين روشها با آنهائي كه در نظا

روند، به جز از نظر واژه شناسي و برخي نكته هاي فني حقوقي 
اين روشها از آنجائي كه نرخ بازده هر معامله متناسب . تفاوتي ندارند

. با آن معامله است، مطابق با اصول اسالمي در نظر گرفته مي شود
ر يك البته برخي محققان مسلمان، استفاده مشخص تر و كاملت

 . چنين روشهائي را توصيه مي كنند

اجاره ؛ اجاره به 
 شرط تمليك

Ijara’Ijara 

wa Iqtina 

شخص يك محصول مشخص را براي يك دوره مشخص و به  يك
  . يك قيمت مشخص اجاره مي دهد

در اجاره به شرط تمليك پرداخت وجه نقد شامل بخشي است كه به 
  .سوي خريد نهائي و انتقال مالكيت محصول مي رود

 



 اظهارنظر توصيف نوع

  مرابحه
Morabaha 

   Mark upافزايش قيمت 
خريدار را از بهاي تمام شده تحصيل يا توليد يك  فروشنده،

آگاه مي كند سپس حاشيه سود بين خريدار و محصول ويژه 
كل بهاي تمام شده معموال به . فروشنده به توافق مي رسد

  .صورت اقساطي پرداخت مي شود

كاال تحصيل يا فروش باشد استصناع و اگر كاال توليدي  اگر
 . باشد مرابحه است

  جعاله
Jo’alah 

  خدمات بانكي  كارمزد
مبلغ معيني را به عنوان يك شخص قبول مي كند يك 

دستمزد در ازاي انجام خدمات معيني طبق مضمون قرارداد 
اين مدل معموال در . بين دو شريك، به شخص ديگر بپردازد

مورد معامالتي مثل مشاوره و خدمات حرفه اي، بازاريابي 
 .وجوه و خدمات اماني مورد استفاده قرار مي گيرد
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در نظام مالي كشور كه عده اي نياز به تأمين مالي و گروهي تمايل به سرمايه گذاري دارند و براي ايجاد 

از روشي متناسب با موازين شرعي توليد، اشتغال و دستيابي به رشد اقتصادي بايد مبالغ هنگفتي سرمايه 
امروزه انواع مختلف بازار . تأمين و سرمايه گذاري شود، نياز به يك نظام جامع مالي اسالمي احساس مي شود

مالي و نهاد مالي در جهان وجود دارد كه ابزارهاي مالي متنوعي را مبادله مي كنند اساس طراحي برخي از آنها 
و در چارچوب نظام مالي اسالمي قرار مي گيرند كه منعي از لحاظ دين  باشدمشاركت در سود و زيان مي

 .مقدس اسالم براي مبادله آنها وجود ندارد

تعدادي ديگر نيز با اعمال محدوديتهايي قابليت استفاده در نظام مالي اسالمي را دارا مي باشند و براي بر 
المي بازارها، ابزارها ونهادهايي را باكمك طرف كردن ساير نيازها مي توان براساس اصول نظام مالي اس

 .مهندسي مالي طراحي و در ممالك اسالمي تأسيس نمود

     

  

  

  

  

  



  :فهرست منابع و مĤخذ

رهنماي رودپشتي، فريدون و هيبتي، فرشاد و نيكومرام، هاشم، بازارها و نهادهاي مالي، انتشارات  .1
 1387دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، 

 1385موسويان، سيدعباس، اصول و مباني فقهي و اقتصادي ابزارهاي مالي اسالمي، تهران،  .2

، محصوالت زه تابيان ، مصطفي و سعيدي، عليو مهدي ، عسگري، محمد مترجمان، سلمان، سيدعلي .3
    1386ها و چالشها، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، بازار سرمايه اسالمي ؛ توسعه

مالي مديريت ريسكهاي ، زه تابيان ، مصطفي و سعيدي، علي، مترجمان، علي، ارسالن طريق .4
    1387، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، صكوكاختارهاي س

 www.irbourse.com      سايت اينترنتي .5

  و دكتر سيد عباس موسويان مصاحبه آقايان دكتر علي سعيدي .6


