
  شركت سهامي بانك غيرربوي
  متداول و بازبيني ماهيت ربوي و غيرربوي عمليات بانكي 

  2عبدالرضا هرسيني                        1دكتر بيژن بيدآباد
  چكيده

هاي گذشته ارائه گرديد ماهيت عمليات  در بررسي ربااين مقاله با استناد به تعريف مشخصي كه از در 
و فروش اسعار خارجي و اوراق  گذاري، تسهيالت دهي، خريد عمليات سپرده. نمائيم يبانكي متداول را بررسي م

تباري از جمله عناوين كلي است كه بها، دريافت و پرداخت حوالجات و عمليات اعگرانو اسناد بهادار و فلزات 
  .گيرد مورد بررسي قرار مي اا غيرربوي بودن آنهطبيعت ربوي ي

ي مركب حربو  خريد و فروش دينو  اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطيود عق ،براساس تعريف دقيق ربا
مشخصاً  .بهره به دليل عدم توانائي مديون در تأديه دين است وارد در حريم ربا هستند كه ناشي از اخذ بهره بر

ري گذا سرمايه، مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، )وام بدون بهره(وام نيك قود اعطاي تسهيالت از طريق ع
با رعايت شرايط خاص از حريم ربا خارج  اجاره و مساقات ،مزارعه ،جعاله ،معامالت سلف، مضاربه، مستقيم

جاره از قبل تعيين هره ندارد و اجاره كه نرخ مال االدر همة اين عقود به استثناي وام نيك كه ب. گردند مي
  .گردند ت ربوي ميدر غير اين صور نبايد نرخ بهره از پيش تعيين و شرط شود شود مي

، )تبديل اسعار خارجي به يكديگر( )Spot( معامالت نقديعمليات خريد و فروش اسعار خارجي در 
اوراق اختيار ، )به شرط اينكه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبديل بكار گرفته نشود( )Swap(ي معامالت تعويض

 گشايش اعتبار اسنادي، )نظر يكسان باشد به شرط اينكه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد( )Option( معامله

)Letter of Credit(  دار  معامالت آتي يا وعدهولي عمليات ارزي . ربوي استغيرقابل قبول و)Future( ،
در  (Certificate of Deposit) گواهي سپرده ارزي، )Option( اوراق اختيار معامله، )Swap( معامالت تعويضي
  .حريم ربا واردند
ف و دريافت و پرداخت حوالجات و عمليات اعتباري و معامالت صر وش اوراق و اسناد بهادارخريد و فر
   .دنشو ه حريم ربا تحليل و ارزيابي ميهاي هريك در ورود ب گيرد و ويژگي سي قرار ميربانكي مورد بر

پيشنهاد براساس مالحظات فوق و تعريف ربا به عنوان يك بنگاه اقتصادي شركت سهامي بانك غيرربوي 
توزيع سود  بارا داشته و غيرربوي توانائي عمليات اين بانك . گذاران سهامداران بانك هستند شود كه سپرده مي

و  از لحاظ دريافت سود مختلفهاي  تمايزات بين سپرده و رفعداران  بين سهاممتناسب و عادالنه سهام 
مشاركت افزايش  و )سهام(ها  اي سود سپردهه افزايش شفافيت و كارائي عمليات بانكي با تنزل تعداد نرخ

مشاركت هر شخصيت حقيقي يا حقوقي اعم از دولت قابليت  و هاي اقتصادي يتلشبكة بانكي در فعااقتصادي 
تأسيس . و تخصيص منابع را خواهد داشتتجهيز گري مالي و  واسطهدر  ي، كارائي زياديا بخش خصوصي

اعطاي تسهيالت را در قالب عقود از اهم موارد قابل توجه است كه  بورس مالي قابل تطبيق با اين بانك نيز
  . تسهيل نمايدبراي بانك مزبور غيرربوي 
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  مقدمه
بانكداري در يك نظام اسالمي و بانكداري ربا همواره يكي از نكات اساسي در ايجاد تمايز بين مالحظات 

بر حرمت ربا دارند و آسماني نيز همگي داللت  بررسي تورات و انجيل و ساير كتب .3ها بوده است در ساير نظام
اين موضوع خود . القول هستند كه ربا حرمت دارد ولي در اينكه ربا چيست اختالف فراوان است همگي متفق

دليلي است كه ما نبايد كلمه اسالمي را در عقب واژه نظام قرار دهيم و با مسلمان و اسالمي شمردن خود و 
بدانيم و و غيراسالمي سلم مـ غير هم مثل ما مسلمانندكه همه آنها  -ديان جهان رانظام خود باقي پيروان ا

فقهايي كه خريد و فروش اسكناس را با معدود شمردن آن جايز آراء  اگرفقط . بانكداري آنها را ربوي خوانيم
 هست كه سرفصل زياد هماين آراء آنقدر . بانكداري در عالم ربوي نخواهد بوددانند قبول نماييم هيچ  مي

از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه فقه و شريعت ما نوع  .4است فقه باز كردهاين باب در جديدي را در 
آمده است در فقه ولي الم است و بسياري از موارد فقهي در قرآن ذكر نشده الس متكاملي از دين موسي عليه

به طور كلي شريعت . 5مده و از آنجا اخذ شده استرجم يا سنگسار كردن در قرآن نيامده ولي در تورات آمثالً 
حضرت با عالم نمايان دين ل انيست بلكه حتي جدسلف بوده و مستقل  در تكميل شريعت انبياء) ص(محمد 

و در  است فالخداريد و اين  م شريعت را بيان مياستناد به تورات احكا دونب شمايهود بر اين بوده كه همواره 

 

مه الوصول اشتباه است زيرا اسالم به معني تسليم امر نبي يا ولي يا وصي بودن است وگرنه پيروان ه اين تمايز علي گرچه -3
 سالمِاال َريغَ غِبَتَين َم َو« :انبياء و اولياء واوصيا عليهم السالم همگي مسلمان هستند بلكه غير از اسالم ديني در عالم نيست و فرمود

شدن روش ) امر(م به اين معني كه هر كس غير از تسلي) 85آيه  ،سوره آل عمران( »َنيراِساخلَ َنه ِمَري االِخِف َوُه َو ُهنِم لَقَبن ُيلَاً فَيَنِد
 «: فرمايد در آيه قبل از اين آيه مي ،به بيان ديگر. ديگري را گزيند پس هرگز از او قبول نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران است

َو م هِبَِّر ِمن ونَيُّنَّبِال ي َويَسِع ي َووَسُم َو َما اُوِتَی باطَاالَسَو وَبعقَُي َو َقاَحإس َو يلَِعاَمسإ َو يَماِهبَرإي لََع لَنزِا اَُم ا َويَنلََع لَنزِاُ اَم َو اِهللاا بِّنَمآل قُ
حاق و سابراهيم و اسماعيل و ا هيعني بگو ما به خداوند و آنچه بر ما نازل شد و آنچه ب »ونَُمسِلُم ُهلَ حُنَن م َونُهِم ٍدَحأَ َنيَب ُقرِّفَُنال

گارشان داده شده ايمان داريم و هيچ فرقي بين هيچكدام آنها داز پرور ها و آنچه به موسي و عيسي و پيامبران يعقوب و سبط
هاي  به عبارت ديگر كليه اديان ابراهيم واسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبط. گذاريم و ما تسليم شدگان به امر او هستيم نمي

امر آنها يا صاحبان اجازه از طرف آنها موسي و عيسي و ساير پيامبران همه اسالم بوده و هركس در زمان خود تسليم  و) يعقوب(
 واِتاَمالسَّ ين ِفَم َمسلَأ ُهلََو ونَبُغَي اِهللا  ينِِد َريَغفَأ« :دفرماي تري را مي در آيه قبل از اين دو آيه موضوع كلي. شده باشد مسلمان است

ها و زمين است چه بخواهد و چه  هركس در آسمان ؟يرندگ يعني آيا جز دين خدا را مي »ونَُعرَجُي يِهلَإ َو اًرَهكَ َو اًوَعطُ رضِاالََو
اين علّت كند كه پس  مي متبادرذهن  بهدقت در مفاهيم آيات فوق اين مطلب را . گردد است و به سوي او باز مي نخواهد مسلمان

و اگر مرحله بيعت و  له اسالم قرار داريمنحفوق در  اتهاي ديني و مذهبي چيست؟ ما همه مردم كره زمين بر اساس آي همه جنگ
 .قرار خواهيم گرفتو يا اسالم تشريعي يا تكليفي االمر رسيديم در اسالم خاص  يم اوليلستبه 

هاي مصرفي و  ـ اقتصادي ربا در وام تحليل فقهي) 1382(عبدالرضا هرسيني  در اين باب نگاه كنيد به بيدآباد، بيژن و -4
 .پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران. احكام شارعهاي فقه متداول در كشف  گذاري و كاستي سرمايه

 در. كه مرتكب گناه شده بود آوردند گروهى، زنى را. در جمع مريدانش نشسته بود ع آمده است كه عيسى در انجيل يوحنا -5
ماند  ع همه رفتند، عيسى. را كندهركس از شما گناهكار نيست، حكم را اج :به آنان فرمود ع عيسى. بود حكم آن گناه رجم تورات
بنابراين من هم بر تو فتوائى ندارم، برو و : پس فرمود. نه: كسى عليه تو فتوائى ندارد؟ زن گفت: به آن زن فرمود ع عيسى. زن و آن

گمان . كنم را در ميان مردم زنده ام تا احكام تورات آمده: فرموده ع در اناجيل ديگر آمده است كه عيسى .ديگر مرتكب گناه مشو
رواج  ام تا آنها را در جامعه ميان بردارم و يا از كار اندازم و باطل سازم، بلكه آمده و صحف انبياء را از تورات ام تا نكنيد كه آمده

 .دهم

 .سورة مائده 23همچنين نگاه كنيد به تفاسير مجمع البيان و نمونه در ذيل آية   
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و د تورات را بياوريد ئيگو راست مييعني اگر  6»َنيِقاِدم َصنُتن كُإا وَهاتلُفَ اِتوَرتَّوا بالاُتفَ«: فرمايد اين باب مي
خدا پس هركس بعد از اين بر ) و با تورات مطابقت ندارد اساس است هاي شما بي حرفتا ببينيد كه (بخوانيد 

بگو خدا راست گفت  )اي پيغمبر( ست وظالم ا) يعني كالمي خالف امر خداوند در تورات بگويد(افترا بندد 
پيروي ) ام اند و من هم بر آن رويه كه در تورات آمده و پيامبران سلف بر آن بوده( يفحنپس از آيين ابراهيم 

   .7شركين نباشيدمو از  كنيد
اديان و غيره در تمامي  ، احكامحدود ،مسايل عبادات، فرايضيسياري از با نگاهي گذرا به ابواب فقه  

متناسب با عصر راه حل  طرحبه اقدام با امضا احكام قبل يا تاسيس احكام جديد  ءانبيازيرا  .باشد شترك ميم
سيسي به علت تغيير أاحكامي ت. دنشو تقسيم ميتأسيسي و امضائي اصوال احكام به دو دسته  .اند نمودهخود 

كه  احكام پيامبران سلف استضايي شود و احكام ام ميابداع توسط پيامبر عصر زماني يا مكاني مقتضيات 
ما ام کَيم الّصکُْيلَکُِتَب َع« :اتمثل آي .احكام امضائي استبه در اينجا اشاره  .نمايد آن را تأييد مي بعدي پيامبر

 :10نقل شده است .9»ِهِدْعَب ْنِم ينيِبالنَّ ح َولی نُونا ِاْيوَحما اَکَ َکْينا الَْيوَحا اَّنِا« و 8»مکُبِلن قَِم َنيِذی الَّلََع َبِتکُ
و  خلع االنداد االخالص و د ويهم السالم التوحيسی عليم و موسی و عيابراه ع نوح ويشرا )ص( اعطی حممداً...«

چون انبيا سلف نسبت به «  :11فرمايند در بيان شريعت حضرت ختمي مرتبت مي »...فه املسحهيالفطره و احلن
هر  واران ناتمام بودگمنهاج آن بزر به شريعت وآنها نسبت منهاج  ناقص و شريعت و) ص( جناب ختمي مĤب

داد و شريعت هريك غير ديگري و طريقت  يك به اقتضاي وقت خداوند براي آنها شريعتي و منهاجي قرار
كرد شريعت  الحق مي بود و از اين جهت بود كه نبي الحق نسخ مي هريك و آداب سلوك آنها جدا از سابق و

مرتبه به خاتم االنبيا كه مقام آن حضرت مقام اطالق  داد آداب سلوك آن سابق را، تا رسيد سابق را و تغيير مي
پاسخ به پرسشي در مورد پيامبران اولوالعزم  در) ع( در ادامه با استناد به روايتي از جناب صادق .»...بود
شريعت و  نوح را گرفت و نوح مبعوث شد به كتابي و شريعتي و هركس بعد از نوح آمد كتاب ...«: ندنويس مي

نه از جهت كفر و كفران به  عازم شدن بر ترك كتاب نوح را،او را تا اينكه حضرت ابراهيم آورد صحف را  منهاج
  .»...كتاب نوح

تا وقتي ربا تشخيص داده نشود  بود كهموضوع اين شرح به هر حال اين توضيحات همه در جهت 
با طرح مبعث ربا و ) 1382(بيدآباد و هرسيني . مي اتالف وقت استمشاجره بر سر بانكداري اسالمي و غيراسال

تحقيق در اين باب و دقت در اصل حكمت در اصول فقه كه شريعت شارع را مبتني بر قواعد عقلي مستحكم 
تواند به عنوان فصل  مي بسياريموارد مطرح شده در آن مقاله به نظر . نمايند داند محدوده ربا را مطرح مي مي

 

 .93آيه  ،سوره آل عمران -6

 َو فَاًيَحنِ يَماِهبَرِملَِّه إوا تَّبُِعافَ اُهللا َقَدل َصقُ ونَُماِلالظَّ مُه َكِئولَاُفَ َكاِلذَ عِدن َبِم َبِذالكَ ي اِهللالَي َعَرفَتإن َمفَ«.94- 95ت ه آل عمران آياسور -7
 .»َنيِكشرِاملُ  َنِم انَا كََم

 .ه قبل از شما بودند مقرر نموديمروزه را برا يشما مقرر كرديم همانطور كه براي كساني ك. 183بقره، آيه ه سور -8

 .همانا به تو وحي كرديم همچنانكه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم) اي محمد. (163نساء، آية  هسور -9

از  ع گنابادي سلطانعليشاه به حديث مروي از جناب صادقبيدختي حاج مالسلطانمحمد  حضرتمجمع السعادات تاليف   -10
 .، تهران1378انتشارات حقيقت،  .كفر كافي كتاب ايمان و

 .، تهران1378انتشارات حقيقت، ، گنابادي سلطانعليشاهبيدختي حاج مالسلطانمحمد  حضرتمجمع السعادات تاليف   -11
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اگر نظرات مطرح شده در آن مقاله را بپذيريم تمييز عمليات ربوي و . در اين باب باشدفقهي م مشاجرات ختا
  .بندي است مالحظه زير درعمليات بانكي قابل جمع چهاربا غيرربوي 
   .گيرنده سهيم باشد دهنده در سود و زيان فعاليت اقتصادي وام وام: اول 
  .د از پيش مشخص و شرط شودنباي )بهره(نرخ دريافت مازاد : دوم
  .رفي ربا استصهاي م گرفتن بهره در قرض: سوم

  .ارز به معني تبديل پول داخلي به اسعار خارجي ربا نيستخريد و فروش : چهارم
قبل . كنيم بانكي را طراحي و تعريف كنيم كه ماهيت ربوي نداشته باشد با توجه به موارد فوق سعي مي

  .پردازيم عمليات بانكي متداول مياز شروع اين بحث به ماهيت 

  ماهيت عمليات بانكي متداول 
تواند از زمره موارد زير  بانك از لحاظ عمليات بانكي وظايف مختلفي را به عهده دارد اين وظايف مي

  :12باشد
  .گذاري سپرده -١
 .تسهيالت دهي -٢

 .خريد و فروش اسعار خارجي -٣

 .خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار -۴

 .ال و نقره و فلزات بهادارخريد و فروش ط -۵

 .دريافت و پرداخت حوالجات -۶

 .عمليات اعتباري -٧

  گذاري ـ سپرده1
هاي ديگر اقدام به  ها و همچنين با نهادن سپرده خود نزد بانك بانك با دريافت سپرده از مردم يا بانك

همان طور كه  .كنيم يها را در اين سرفصل بررسي م كليه اين فعاليت .كند هاي مالي مي اي از فعاليت مجموعه
مازاد گذاري و دريافت  سپردهنرخ بهره توسط مديون مشخص شود اگر  به طور خالصه در مصاديق ربا گفته شد

  .شرط ننمايد ،گيرنده سپردهاي را براي  گذار از قبل نرخ بهره به عبارت ديگر سپرده. باشد ميشروع م
گذاري به يك حيله  دن نرخ بهره در سپردهدر نظام بانكداري فعلي براي گريز از مشخص و شرط كر

هاي  حيلهمفصالً بحث شد اين نوع ) 1382(جويند كه همان طور كه در بيدآباد و هرسيني  شرعي توسل مي
به مدت و بلندمدت  گذاري كوتاه هاي سرمايه نحوه عمل در سپرده. شرعي نوعي كاله گذاردن سر خداوند است

شود و در پايان سال غالباً  الحساب از طرف بانك اعالم مي ن نرخ سود علياين شكل است كه نرخ بهره به عنوا
 .نمايند ميقطعي تسويه حساب پرداخت و هاي مزبور را  و بهره سپرده رقمي زير يك درصد به اين نرخ افزوده

 

ولي با توجه به اينكه در حاشيه مباحث اين . شود كه بسيار مهم است ي فعلي مشاهده ميرمسائل بسيار زياد ديگري در بانكدا -12
بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا ) 1379(توانند به ميثم موسايي  عالقمندان مي. كنيم گيرند از آنها صرف نظر مي مقاله قرار مي

 .مراجعه نمايند بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،در ايران، پژوهشكده پولي و بانكي
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 14»للقصود ةعابتالعقود «و  13»االعمال بالينات«قاعده كلي  والذكر به آن اشاره شد د قاله فوقهمان طور كه در م
  .كند به وضوح اين عمل را حيله شرعي قلمداد مي

انداز در پايان دوره جوائزي به صورت تصادفي به  الحسنه و پس هاي مشهور به قرض گذاري سپردهدر 
ولي شود  نميشخص و شرط مگرچه چون در اين روش نرخ بهره از قبل . شود ها پرداخت مي صاحبان سپرده

الحسنه كمتر از نرخ بهره الزم براي پرداخت باشد عمالً  هاي قرض سپردهبانك نسبت به ميزان جوائز  شاگر ارز
حتي فرض حال . و اگر كمتر باشد به منابع مالي بانك زيان رسانيده شدهگذار اجحاف  در مجموع به سپرده

اي باشد كه  رهكند مساوي نرخ به الحسنه پرداخت مي هاي قرض اي كه بانك به صاحبان سپرده نرخ جايزهكنيم 
اي كه از  خواهيم كرد ـ نرخ بهره بحثكه چه بايد باشد بعداً كرد ـ در باب اين نرخ  قاعدتاً بايست پرداخت مي

به عبارت ديگر . برابر اميد رياضي نرخ جايزه است كند گذار به تنهايي صدق مي لحاظ رياضي براي هر سپرده
كند كه اين تابع توزيع هر چند هم از  زيع احتمال پيروي ميكشي از يك تابع تو دريافت جايزه به دليل قرعه

وقوع اين پديده به . تواند باشد طراحي شود باز دريافت جايزه هر فرد متفاوت از ديگري مي 15نوع يكنواخت
را در بانك سپرده  مساوينفر مساوي هم و در مدت زمان مساوي وجهي  ويعني د. معني عدم عدالت است

گذاري و  توان گفت اين نوع سپرده ميبا اين استدالل . جايزه يكسان نيست يافتي آنها از بابتگذارند ولي در مي
و  16»رعالشَِّه بِ َمكَقل َحالَعِه بِ َمكَا َحَملَّكُ«كلي  يابراست و براساس كپرداخت جايزه به اين نحو غيرعادالنه 

منطقي آن يعني  صغراي توان شد ميبا كه از مباحث اصلي در اصول فقه ميشرع  تالزم بين كلمه عقل و
  .الحسنه و نامشروعيت آن را ابراز داشت هاي قرض غيرعادالنه بودن سپرده

الكترونيك يا هرگونه وسيله  ته چك يا كارتالحسنه جاري كه با اعطاي دس هاي قرض گذاري انواع سپرده
گذارد چنانچه  در اختيار او ميرا  فرد بانك منابع مالي ؛گذار صدور حواله و برداشت از حساب به سپرده

ولي در حال حاضر برخي از انواع . توان يافت اي صورت نگيرد اشكال فقهي در آن نمي هاي بهره پرداخت
باشند  الحساب مي علي) بهره(شود كه شامل دريافت سود  اي مشاهده مي الحسنه هاي جاري قرض گذاري سپرده

  .كه درباره آن قبالً گفتگو شدكند  مي پيدا گذاري را  هاي سرمايه ردهكه مصداق سپ
تواند جاي بهره را بگيرد و اين حيله شرعي نيز نبايد  بايد به اين موضوع اشاره كرد كه كارمزد نمي 

به عبارت ديگر بانك با ارائه  .تغيير يابد ميزان اسمي پولنبايد با تغيير  القاعده كارمزد علي. جايگزين بهره گردد
با رقم اسمي موضوع خدمت كند و اين فروش خدمت نبايد ارتباطي  روش آن خدمت مييك خدمت اقدام به ف

اي كه براي بانك  پول به بانك ديگر از لحاظ هزينهيا حواله براي مثال عمل دريافت و پرداخت . داشته باشد
ل قبول است نقض اين موضوع در زماني قاب. هاي دريافت يا پرداخت حواله يكسان است براي رقم كند ايجاد مي

كه بانك مستدالً داليلي مبني بر اين موضوع داشته باشد كه مثالً حواله پول بيشتر هزينه بيشتري را براي 
  .17نمايد بانك ايجاد مي

 

 .اصالت عمل به نيت عامل است -13

 .عقدها تابع قصدهاي آنان است -14
15- Uniform Distribution Function 

 .ترديد شرع نيز حكم خواهد كرد حكم كند بيعقل  كهبر چيزي   - 16

ارد ومجزا از كارمزد است زيرا مخاطرات تأثيرگذار بر وجوه مالي بر ميزان مبلغ اسمي آن  ،وجوه مهارائه خدماتي نظير بي  -17
 .شود مي
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ت آن بيشتر دح باشد بلكه شدت و بانك نزد بانك ديگر نيز شامل موارد مذكور در فوق مي گذاري دهسپر
شرط شود كه به اي از قبل طي قراردادهايي  بهرههاي  ريز پرداختمام بايست ت القاعده مي چون علي .است

  .كند نيز كمك مي صشرط پرداخت بهره با نرخ مشخ كردنِتر  محكم

  دهي ـ تسهيالت2
القاعده بر اساس تعاريفي كه از مصاديق  علي. باشد ا پرداخت وام مييعمليات بانكي اعطاي تسهيالت اهم 
هاي  هاي مصرفي و وام توان در دو طبقه مهم وام ها را مي تسهيالت اعطايي بانك بر اخذ مازاد شداطالق ربا 

گيري  اين نتيجه) 1382(براساس استنتاجات انجام شده در بيدآباد و هرسيني . بندي نمود گذاري طبقه سرمايه
مي نبايد بانكداري اسالاالصول  شوند و علي مشمول ربا ميهاي مصرفي همگي  به وضوح بيان گرديد كه وام

هاي قانون بانكداري بدون ربا نيز در باب اعطاي  نامه آيين .ل اخذ مازاد شودقبمرتكب اعطاي وام مصرفي در ِ
الحسنه براي دفع احتياجات  قرضالحسنه به جزئيات اين موضوع را ملحوظ دارد كه پرداخت وام  هاي قرض وام

يماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي و كمك هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان ب افراد شامل هزينه
  .18شود براي ايجاد مسكن در روستاها مي
ها  گونه وام مازادي از بابت اينهاي مصرفي در اين است كه اگر هيچگونه  نكته قابل توجه در باب وام
در رفع اين . يافتاش فزوني خواهد  د و با افزايش فعاليتش زيان انباشتهگرد دريافت نشود بانك دچار زيان مي

اي  با مشخصه -هاي مصرفي كارمزد اول اينكه بانك در قبال پرداخت وام. توان در نظر گرفت معضل دو راه مي
شخصي را براي جبران مدريافت نمايد و دوم اينكه منبع مستقلي نظير دولت منابع  -كه براي كارمزد ذكر شد
 -جهت رفع زيان بانك ناشي از ارائه خدمات وام مصرفي - ها اينگونه پرداختمنابع . زيان بانك در نظر گيرد

ل دريافت وجوه شرعي باشد كه در موارد مشخصي نيز قابل هزينه حمند از توا براي حكومت اسالمي مي
  .19است

و عدم شرط كردن نرخ  ،شراكت در سود و زيان فعاليت ،شرط دوگذاري وجود  هاي سرمايه مورد وامدر 
   .تمايز معامالت مالي ربوي و غيرربوي است ترين وجه مازاد اساسي

اين عقود در . گيرد اعطاي تسهيالت در قالب عقود اسالمي صورت مي ؛هاي فعلي بانكداري بر اساس شيوه
نامه اجرايي قانون  آيين. كتب فقهي به طور مشروح آمده است و در اينجا فقط مروري بر آنها خواهيم داشت

  .نمايد يات اين عقود را در عمليات بانكي بدون ربا مشخص ميخصوص 20عمليات بانكي بدون ربا

  الحسنه تسهيالت قرض
تسهيالت در نظر گرفته شده هايي كه در عمليات بانكي بدون ربا به عنوان روش اعطاي  روشيكي از 

 الحسنه عقدي است كه به موجب آن قرض«نامه عمليات بانكداري بدون ربا  از لحاظ آيين. الحسنه است قرض
 

 .ها الحسنه اعطايي بانك اجرايي قرض دستورالعمل 3بند ج ماده   -18

حاج مال سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، چاپ  ، حضرته في مقامات العبادهدسعالا د به تفسير بياننگاه كني -19
ترجمة محمد رضاخاني و حشمت اهللا رياضي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، . 1346دانشگاه تهران، 

 .سوره انفال 41سوره توبه و آيه  6در ذيل آيه 

، پژوهشكده پولي و بانكي )1381(نژاد  هاي اعتباري، مرتضي والي ها و مؤسسه عه قوانين و مقررات ناظر بر بانكمجمو  -20
 .177-235صفحات 
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گيرنده مثل و يا در صورت  كند كه قرض گيرنده تمليك مي دهنده مقدار معيني از مال خود را به قرض قرض
و قطع كردن يا قيچي كردن معني شده قرض در لغت به بريدن، . »نمايد رد دهنده امكان قيمت آن را به قرض

طلح ال برگشت اصل مال مصه را در قبالحسن فقها قرض .ك استمليامقطع بخشي از در اصطالح فقهي آن 
لحسنه پرداخت بالعوض و بدون برگشت  ا شود كه قرض ولي از بررسي آيات قرآن اينگونه استنباط ميدانند  مي

الحسنه ذكر شده است كه همه اين آيات پشت سر آياتي هستند  يات متعددي در قرآن كريم قرضر آد .است
توان اين تفسير را نمود كه  ت ميحكنند و به ص ميات يا قتال تكليف كه در مورد انفاق، صدقه يا زك

بريدن و (مال يا جان   باشد كه به معني لغوي قرض هاي بالعوض از مال يا جان مي همان پرداخت  الحسنه قرض
ج مراه خدا است كه حسنه آن در آن منددر  قتال صرف نظر كردن از بدن خود در با) قطع كردن مال از خود

در راه خدا قتال كنيد و بدانيد كه خدا شنواي : فرمايد سوره بقره مي 244-245يات آدر . باشد مي ؛است
حسنه پس به چند برابر بر او اضافه خواهد شد و خداوند است  كسي كه به خدا قرض دهد قرض) هب(داناست 

پا داريد و زكات خداوند گفت اگر نماز ب: فرمايد سوره مائده نيز مي 12آيه در . 21كه تنگنا يا فراخي دهنده است
حسنه به خداوند قرض دهيد محققاً من با  يها دهيد و به رسوالن من ايمان آوريد و ياري آنها نمايند و قرض

شود كه در راه خداوند انفاق  شما را چه مي: فرمايد سوره حديد مي 11و  10در آيات . 22شما خواهم بود
از شما قبل از فتح انفاق و  كه خداوند است و كسي ها و زمين از آن ميراث آسمان) در حالي كه(كنيد  نمي

آنها از درجه برتري نسبت به كساني كه بعداً انفاق و قتال كردند برخوردارند و  ،ستيقتال كرد مساوي ن
 ندست به خداوكي. كنيد آگاه است خداوند به هر دوي آنها نيكويي وعده كرده و خداوند به آنچه عمل مي

 18در آيه  .23افه خواهد شد و براي او پاداشي بزرگ خواهد بودضو به چند برابر ادهد پس بر ا حسنهقرضي 
دهند دو  دهنده و آنها كه به خداوند قرض نيكوئي قرض مي همانا مردان و زنان صدقه: فرمايد همين سوره مي

و نماز بپا داريد  :فرمايد سوره مزمل مي 20ه در آي .24برابر براي آنها خواهد شد و براي آنها پاداش بزرگي است
يشتر نسبت به خودتان پو آنچه خوبي نزد خدا كنيد  حسنهو زكات دهيد و قرض دهيد به خدا قرضي 

  .25كنيد و آن خوبي و پاداش برتري است مي
توان به معناي ايثار مال و جان تفسير  الحسنه را از لحاظ قرآني مي به هر حال با اين وصف كلمه قرض

در عبارات آن » وام نيك«شايد استعمال كلمه  .كه خيلي منوط به مسماي وام باشد رسد نمود و به نظر نمي
ر اسمي از لحاظ بانكي هال اين نوع اعطاي وام تحت عنوان به هر ح. كمتر آسيب تشريعي به فقه وارد آورد

كند زيرا نه تنها تواند بانك را دچار زيان  همانطور كه در اعداد منابع مالي بانك ذكر شد از لحاظ اقتصادي مي
  .بر است القاعده هزينه نمايد كه علي سودي براي بانك ندارد بلكه زمان و منابع مالي بانك را نيز صرف مي

  
  

 

 .»بُسطَُي َو ُضقبَِي اُهللا َو ٍهَريِثاً كَافَضَعأ ُهلَ ُهفَاِعَضُيفَ ناًَسَحرضاً قَ اَهللا ُضقرِي ُيِذالَّذَ َمن يٌمِلَع ٌعيِم َساَهللا نَّأوا ُماعلَ َو اِهللا يلِبِي َسوا ِفلُاِتقَ َو« -21
 .»ُتُم الزَّکَوَه َو آَمنُتم بُِرُسِلی َوَعزَّرُتُموُهم َو اَقَرضُتُم اَهللا قَرَضاً َحَسناًيقَالَ اُهللا إنِّی َمَعکُم لَِئن أقَمُتُم الَصلَوَه و آَت« -22
سَتوِی ِمنکُم َمن أنفََق ِمن قَبلِ الفَتَح َو قََتلَ اُولَِئَک اَعظَُم َدَرَجًه ِمَن َياثُ السََّماَواِت َواالَرضِ الَريلَِّه ِملِ اِهللا َوِليَوَما لَکُم اَلَُّا ُتنِفقُوا ِفی َسبِ« -23
 .»ٌميَضاِعفَُه لَُه َو لَُه اَجٌر کَرُِيُض اَهللا قَرَضاً َحَسناً فَقرُِيَمن ذَا الَِّذی *ٌريَن اَنفَقُوا ِمن َبعِد َو قَاَتلُوا َوکُلّاً َوَعَد اُهللا احلُسَنی َواُهللا بَِما َتعَملُونَ َخبِيالَِّذ
 .»ٌميٌر کَرِاَْج مَو لَُه مُف لَُهَضاَعُياَهللا قَرَضاً َحَسناً  واُضقَرالُْمصَّدِّقاِت َواَ َوِانَّ الُْمصَِّدقَني « -  24
 .»اً َو اَعظََم اَجَراًَري َتجُِدوُه ِعنَداِهللا ُهَو َخريٍقَرَضاً َحَسناً َو َما ُتقَدُِّموا ِلأنفُِسکُم ِمن َخُموا الصَّلَوَه َو آُتوا الزَّکَوَه َو اَقَرُضوا اَهللا يَواَِق« -  25
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  مشاركت مدني
الشركه دو شخص به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق  مشاركت مدني عقدي است كه از درآميختن سهم

يكي از طرفين اين عقد بانك باشد اين عقد بانك را به مثابه  چنانچه. شود شروط قبلي و قرارداد حاصل مي
. گردد نتيجتاً با توجه به موارد مطرح شده در مورد ربا از حريم ربا خارج مي مي نمايد گذار تبديل بانك سرمايه

  .ك يا شراكت از قبل مشخص نشوديشرط اين عقد اين است كه به هيچ وجه نرخ بازده انتظاري شر

  يمشاركت حقوق
هاي سهامي اعم از تأسيس آنها يا مشاركت در خريد  اين عقد به معناي تأمين بخشي از سرمايه شركت

اين مشاركت برمبناي مالحظات ربا غيرربوي است و بانك را به . باشد هاي سهامي مي سهام صادره قبلي شركت
  .كند گذار تبديل مي بانك سرمايه

  گذاري مستقيم سرمايه
. شود گذاري مستقيم ناميده مي هاي اقتصادي توسط بانك سرمايه جهت اجراي پروژهتأمين سرمايه الزم 

  .باشد گذار است و ماهيت عمليات غيرربوي مي همانطور كه گفته شد بانك در اين عقد به عنوان بانك سرمايه

  مضاربه
ام به تجارت نموده شود و طرف ديگر با آن منابع اقد يدار تأمين مالي سرمايه م هدر عقد مضاربه بانك عهد

اين عقد در صورت عدم تعيين و . شود و عامل تسهيم مي) بانك(و سود حاصله به نسبتي معين بين مالك 
داشت كه در صورتي كه  نظر در اين مالحظه را بايد. يابد كردن نرخ سود از قبل ماهيت غيرربوي مينشرط 

البته اين تعهد در همه . دار شود ان را عهدهياز زقاعده بايد سهم خود ال عامل دچار زيان شود مالك نيز علي
  .باشد الرعايه مي عقود غيرربوي التزام دارد و الزم

  معامالت سلف
تواند  براي اين عقد توليدكننده مي. شود خريد نقدي كاالها به قيمت معين معامله سلف خوانده مي پيش

 .تأمين نمايد يند توليدآر قبل از پايان فركسري منابع مالي خود را با فروش كاالي توليدي آينده خود د
دانند ولي به نظر مي رسد كه خالف آن باشد و معامالت سلف  رغم اينكه فقها اين معامله را غيرربوي مي علي

ن كار يازيرا با . گردد شود وارد حريم ربا مي مي صشخمبه دليل اينكه قيمت كاال در تاريخ پايان دوره از قبل 
براي . اي به نرخ بهره يا مازاد نشود توان دقيقاً در تاريخ قرارداد محاسبه نمود هرچند كه اشاره نرخ بهره را مي

و فروشد  به بانك مي pواحد كاالي توليدي در پايان سال خود را با قيمت  qمثال فردي در ابتداي سال تعداد 
از انجام اين معامله سودي  است در غير اين صورت بانك R<pqدارد كه مسلماً  ريال دريافت مي Rمبلغ 

  :بر اين اساس نرخ بهره اين قرارداد برابر رقم زير خواهد بود. شود نخواهد داشت و فقط متحمل هزينه مي
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ت ميقحال اگر . ت معامله ربوي خواهد بودسيسود و زيان اين معامله سهيم ندر با توجه به اينكه بانك 
پس لزوماً براي اينكه معامالت سلف ماهيت . نشود معامله غيرربوي خواهد شد فروش كاال معين و شرط

غيرربوي داشته باشند بايد قيمت كااليي كه بانك قصد خريد و تحويل آن را در پايان دوره دارد در قرارداد 
ظ دارد هاي خود ملحو البته كه بانك محق است پيش بيني الزم براي قيمت آن كاال را در بررسي. شرط نشود

  .ولي حق تعيين كردن آن در قرارداد را ندارد

  فروش اقساطي
باشد بطوريكه بهاي كاال در سررسيدهاي معين  فروش اقساطي واگذاري عين به بهاي معلوم به غير مي

آالت مورد نياز يك  براي مثال فرض كنيد بانك ماشين. در اين عقد نيز شبهه ربا وجود دارد. دريافت گردد
قسط   mدهد تا توليد كننده در  اي قرار مي ريال را خريداري و در اختيار توليدكننده vبه ارزش  توليدكننده

  اگر . را به بانك مسترد نمايد v1,...,vmمبالغ 
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آالت خريداري شده باشد بانك از انجام اين عمل سودي  باشد يعني سرجمع اقساط مساوي ارزش ماشين
  :پس الزاماً بايد. فقط متحمل هزينه خواهد شد نخواهد برد و
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اي كه توزيع اقساط به صورت مقادير و  در اين حالت نرخ بهره از قبل مشخص شده و براي حالت ساده. باشد
  .هاي مساوي پرداخت شود در طول دوره برابر خواهد بود زمان

v

vv
r

m

i
i

2
1




  

نامه اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا شامل  انواع فروش اقساطي مطرح در آئيناين مالحظات در مورد 
  .شود وسايل حمل و نقل، تأسيسات و مسكن مي ،آالت، كاالهاي مصرفي ماشين گردشتأمين سرمايه در 

ولي اگر تورم . بر اين بود كه اقتصاد دچار تورم قيمت نيست ضمنيايد اضافه نمود در اين تحليل فرض ب
اضافه نمود  دايبولي . شود اگر مساوي نرخ تورم باشد بحث از لحاظ موضوعي متفاوت مي rنظر باشد و نرخ  مد

توسط  (Probabilistic)بيني نيست و بطور احتمالي  قابل پيش )Deterministic(كه نرخ تورم به صورت قطعي
تواند هنگام عقد قرارداد مأخذ قرار  ها نمي بيني االصول پيش بيني است و علي هاي اقتصادسنجي قابل پيش روش

گيرد چه كه يك عامل از عوامل گوناگون داخلي و خارجي متأثر بر نرخ تورم اگر تغيير كند نرخ واقعي در 
  .شود التفاوت مجدداً در حريم ربا وارد مي بيني انجام شده فاصله خواهد گرفت و مابه آينده با پيش

  
  



  پژوهشكده پولي و بانكي                                                                                                                                                         10

  اجاره به شرط تمليك
. شود اي است كه مستأجر در پايان مدت اجاره عين مستأجره را مالك مي تمليك عقد اجارهاجاره به شرط 

توان محاسبه  از قبل مي را زيرا نرخ بهره. شود بر اساس توضيحات داده شده اين عقد نيز داخل در حريم ربا مي
نمايد و مستأجر با  ي ميريال خريدار vبراي مثال بانك از محل منابع خود كاالي بادوامي را به مبلغ . كرد

كند همانند حالت فروش  هاي مقرر به بانك پرداخت مي را در تاريخ v1,...,vmقسط اجاره  mاجاره آن مبلغ 
 پس. گردد ها باشد بانك متضرر مي جارهاقساطي اگر كل ارزش كاالي مورد اجاره مساوي ارزش كل اقساط ا

اگر چنين باشد مجدداً نرخ بهره بر اساس فرمول فوق به . شدها با بايد ارزش مستأجره كمتر از جمع كل اجاره
باشد و وارد در حريم  پس اجاره به شرط تمليك نيز از مصاديق معامالت ربوي مي. شود ه ميبراحتي محاس

  .رباست

  جعاله
 در مقابل انجام عمل معين توسط عامل) جعل(به اداي اجرت معلوم ) كارفرما(جعاله به معناي التزام جاعل 

باشد و در صورتي كه  در اين عقد نرخ تواند هم جاعل و هم عامل  ك ميندر عقد جعاله با. باشد مي) پيمانكار(
  .گردد و شرط نشود وارد به حريم ربا نمي بهره مشخص

  مزارعه
دهد تا زراعت كند و حاصل بين  در عقد مزارعه، مزارع زمين مشخصي را براي زمان مشخص به عامل مي

هيم سود حاصل از اين عقد نيز خارج از حريم ربا قرار دارد و شرط اصلي آن تس. ل تقسيم گرددمزارع و عام
هاي  توانند زمين ها مي توسط اين عقد بانك. د نرخ بازده يا بهره از قبل مشخص گردديزراعت است و نبا

  .مزروعي را خريداري و در اختيار مزارع قرار دهند

  مساقات
. شود رخت و مشابهات آن با عامل در مقابله حصه مشاع معين از ثمره واقع ميعقد مساقات بين صاحبان د

  .كردن نرخ بهره غيرربوي استناين عقد نيز با رعايت شرط عمومي عدم تعيين و شرط 

  خريد دين
هاي بهره در  وقتي تنوع نرخ. رود ها يكي از ابزارهاي بسيار كارآمد مالي در غرب به شمار مي مديريت بدهي

ها  مديريت بدهينوع ساده از ابزارهاي مالي . هاي زيادي نمود توان استفاده اد زياد باشد از اين ابزار مياقتص
اين روش در حال حاضر نيز در ايران . باشد كه به تنزيل اسناد و اوراق بهادار نيز شهرت دارد خريد دين مي

 صورت گيرد شبيه به عقد فروش اقساطي هاي خريدار كاال رايج است و چنانچه اين عمل برمبناي تنزيل سفته
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همينطور چنانچه عمليات تنزيل بدون توجه به خريد . خواهد شد و همانطور كه گفته شد ماهيت ربوي دارد
  .شود كاال و فقط با تنزيل اوراق و اسناد بهادار صورت گيرد ربوي تلقي مي

  مركب حرب
به عبارت . باشد مركب يا گرفتن ربا از ربا مي حي ربمشاهده در نظام بانكداري فعلهاي قابل  يكي از پديده

شود چنانچه وي در سررسيد مقرر موفق به  تسهيالتي اعطا مي% 24ديگر در نظام فعلي به فردي با نرخ بهره 
به نام جريمه % 6اين . يابد افزايش مي% 24 +%6 =% 30اي كه بايد بپردازد به  پرداخت دين نشد نرخ بهره

اً افَْضعا اَوبا الرِّلُوأكُالَتمركب است يعني همان چيزي كه در قرآن به  حشود ولي در اصل رب مي تأديه اخذ تأخير
تواند صحيح باشد بطور مثال  البته از لحاظ اصولي جريمه تأخير تأديه در مورد دين مي .است آمده 26ةًفَضاَعُم

برد و  بخرد در واقع از اين پول سود ميگيرد تا منزلي  گيرد تا ساختماني بسازد يا وام مي كسي كه وامي مي
دي چند از فايده صاين سهم ممكن است . كامالً منطقي است كه سهمي از اين سود را به وام دهنده بپردازد

باشد و يا اين كه در اول كار به صورت عقد صلح اين سهم به مبلغ مقطوعي يا صدي چند مقطوعي از سرمايه 
به اين . توان مورد عقد صلح قرار داد وقي را كه هنوز تحقق نيافته است نيز ميزيرا حق. مورد توافق قرار گيرد

. 27المثل عقد مضاربه و عقد صلح است گيرنده تركيبي از مقررات في دهنده و وام طريق در اين حالت روابط وام
جديدي پيش ولي در حالتي كه فقط وام به قصد ربا داده شده و وام گيرنده در تأديه تأخير نموده شرايط 

جام گذاري را به ان گذاري مصرف كرده ولي نتوانسته است سرمايه گيرنده وام را براي سرمايه اگر وام. آيد مي
از طرف ديگر . گيرنده حرام است از وام دازامشود و لذا اخذ  مصرفي تلقي مي ويبرساند بطور خودكار وام 

ت بايد در سود و زيان با ساك يگيرنده شر صادي با وامفعاليت اقت دردهند با عقود شرعي به نحوي  وامچنانچه 
فرض كنيد . مركب قابل محاسبه است حدر مثالي كه ذكر شد نرخ اضافه مضاعف يعني رب. وي شريك باشد

نرخ بهره ) شود دريافت مي الكه عم(جريمه تأخير تأديه % 6و ) داولمت% (24ريال وام با نرخ بهره  100براي 
 :يعني. است%) 6-%76/5 =% 24/0به ميزان  شتر يحتي كمي ب(ضاعف به معني اضافه م% 6
6%#76/5%=24%×24 %  

  اجاره
اين عقد به تصريح در . توانند از آن استفاده نمايند اجاره است يكي از مواردي كه صاحبان سرمايه مي

يگر بانك به عبارت د. باشد بانكداري بدون ربا مطرح نيست ولي در عقود مختلف بطور ضمني مطرح مي
آالت بادوام و ساير كاالهاي بادوام آنها را  گذاري خود در خريد ساختمان، زمين، ماشين تواند با سرمايه مي

جر است و مستأجره متعلق به ؤدر اين حالت بانك م. ابتياع و در اختيار ديگران درازاء دريافت اجاره قرار دهد
  .اجاره دريافتي غيرربوي است وباشد  بانك و مستأجر هر شخصيت حقيقي يا حقوقي مي

  

 

 .، ربا را به اضافه مضاعف نخوريد130آيه  ،سوره آل عمران -  26
 ،115ت فقهي و اجتماعي ص جريمه تأخير تأديه، مجموعه مقاال) 1380(عليشاه مجذوبجناب آقاي دكتر حاج نورعلي تابنده  -27

 .1380چاپ اول،  ،انتشارات حقيقت
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  خريد و فروش اسعار خارجي- 3
همانطور كه قبالً ذكر شد تبديل . باشد يكي از اقسام عمليات بانكي خريد و فروش ارز يا اسعار خارجي مي

اي را بايد در نظر گرفت و آن عدم  پول كشورها به يكديگر ربوي نيست ولي در اين باب يك نوع مالحظه
به عبارت ديگر معامالت در بازار ارز به سه دسته . باشد دار مي رخ بهره و انجام معامالت مدتاستفاده از ن

  .شوند بندي مي دار و معامالت تعويضي طبقه معامالت نقدي، معامالت آتي يا وعده
افق براي انجام معامله تو حويل و تسويه آنها در همان زمانمعامالتي است كه ت (Spot)معامالت نقدي 

  .گيرد ت ميصور
تاريخ و عبارت از خريد و فروش همزمان مبلغ معيني ارز با نرخ معين  )Future(دار معامالت آتي يا وعده 

پوشش  و اينگونه معامالت براي ايجاد اطمينان از نوسانات نرخ ارز در آينده. باشد در آينده ميمعين تحويل 
 اژرربيتآو بورس بازي و تبديالت مكرر يا  هريسك معامالت آتي و همچنين به منظور عمليات سوداگران

)Arbitrage( گيرد صورت مي.  
توافق براي خريد و فروش ميزان مشخصي از دو ارز در برابر يكديگر براي دو  (Swap) يمعامالت تعويض
  .توان اثر پوشش ريسك و همچنين نرخ بهره را مشاهده نمود در اين معامالت مي. باشد تاريخ متفاوت مي

نكه يا قبل از. هاي خاص خود را دارا هستند ادهاي فوق هركدام از لحاظ ربوي بودن يا نبودن ويژگيقرارد
وارد اين بحث شويم بايد نسبت به برخي نظريات و فتاوا كه كشورهاي مسلمان نشين را متمايز از ساير 

فتن ربا از كافر و باالخص قول مشهور بر اين است كه گر. دانند توضيح داده شود كشورها در مورد اخذ ربا مي
رسد كه مقبوليت زيادي در اجماع عقالء داشته  اين حكم به نظر نمي. كافر حربي براي مسلمان مجاز است

كه در قرآن اصل و در صورتي . زيرا اين مسئله به معني برتر قراردادن مسلمانان از ساير ملل عالم است. باشد
داند و  را مايه اعتبار و افتخار و تمايز بين افراد مردم نمي …و  ازيدن به پدران و مادرانننصب و قوميت و 

اي مردم ما شما را از يك مرد و زن خلق «: فرمايد سوره حجرات مي 13در آيه . دهد امتياز را بر تقوا قرار مي
ا ترين شما نزد خد همانا گرامي. هاي مختلف قرار داديم تا بشناسيد كرديم و  شما را در تبار و قبيله

تواند خطاب به ايرانيان و ساير ملل مسلمان  كه مي -راباعدر آيه بعدي خطاب به  .28»پرهيزكارترين شماست
ايد بلكه بگوييد اسالم آورديم و  اعراب گفتند ايمان آورديم بگو هرگز ايمان نياورده«: فرمايد مي -هم باشد

به كه مؤمنين فقط كساني هستند « :مايدفر يه بعدي ميآو در  .29»هاي شما وارد نشده هرگز ايمان در قلب
خدا و رسول او ايمان آورند پس هرگز در اين باره شك نكردند و در راه خدا با اموال خود و جان خود جهاد 

بايد انصاف داد آيا ما نيز از راستگويانيم و از ملل ديگر عالم برتريم يا همه ما نيز  .30»كردند و آنها راستگويانند
ه مسلمان تشريعي نيستيم ك هن شويم و ما اعراب هستيم يا شايد هنوز هم مشمول آن نميمشمول خطاب به 

پيوندد  چون اسالم تشريعي همانطور كه گفته شد زماني به وقوع مي .ن قرار داريمنات مسلماامو له نحبلكه در 

 

 .»ٌريٌم َخبِيلَ ِلَتَعاَرفُوا إنَّ اَکَرَمکُم ِعنَداهللاِ اَتقَاکُم إنَّ اَهللا َعِليَها النَّاُس إنَّا َخلَقَناکُم ِمن ذَکَرٍ َو اُنثَی َو َجَعلَناکُم ُشُعوَباً َو قََبايُّا اََي«  -28
ئَاً إنَّ يِلتکُم ِمن اَعَماِلکُم َشَيَرُسولَُه ال اَهللا َو ُعوايانُ ِفی قُلُوبِکُم َوإن ُتِطَميدُخلِ اِالَياُب آَمنَّا قُل لَم ُتوِمُنوا َولِکن قُولُوا أسلَََََمَنا َولَم قَالَِت االَعَر«-29

 .»ٌمياَهللا غَفُوٌر َرِح
 .»لِ اِهللا اُولَِئَک ُهُم الصَّاِدقُونَيرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بِاَمَواِلهِم َوأنفُِسهِم ِفی َسبَِيِه ثُمَّ لَم َن آَمُنوا بِاِهللا َوَرُسوِليإنََّما املُوِمُنونَ الَِّذ«  -30
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 الاله اال اهللاوينده شرط ورود به اسالم تشريعي است وگرنه گ 31كه بيعت با ولي خدا صورت گيرد و شرط بيعت
باشد و با استناد به اين آيه  نيز ايمن از هرگونه تعرض مي وي به تعبيري مسلمان است و جان و مال و ناموس

توان به مال كسي تعرض نمود  نمي 32كه هيچ چيزي در عالم نيست كه به تسبيح و ستايش خدا مشغول نباشد
تواند باستناد اينگونه فتاوا از ديگر  مسلمان نمي. ه باطل خوردو اموال او را باستناد به اينكه وي كافر است ب

كنند بلكه همه به نحوي از انحا  از طرفي هيچيك از ملل عالم خود را كافر معرفي نمي. ملل عالم ربا بگيرد
  .دانند اء سلف مييخود را از امت انب

. گيرد اردادهاي مختلفي صورت ميدار در قالب قر معامالت وعده. معامالت نقدي ارزي ماهيت ربوي ندارد
ان مبادله ميزان مشخصي از دو ارز را مطرف با توافق در يك نرخ، ز ارز دو (Forward)در قراردادهاي سلف 

. شود منعقد مي )Over the Counter(صخشرارداد ربوي نيست و بين دو طرف ماين ق. نمايند مشخص مي
ست با اين تفاوت كه طرفين قرارداد براي هم شناخته شده همان قرارداد سلف ا )Future(قراردادهاي آتي 

اين قرارداد گرچه به . نمايند ها يا كارگزارهاي فعال در بازار ارز اقدام به معامله مي نيستند و تنها از طريق بانك
 يا تسويه) Reverse Transaction(باشد و با معامله بر عكس عنوان خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار مي

تواند تسويه گردد ولي با توجه به اصل حكمت در اصول فقه مبني بر اين  مي) Cash Settlement(نقدي
بازان كه صرفاً قصد انجام معامله دارند و نه خريد ارز و سپس كاال  بورسها براي  ق كه اين خريد و فروشمصدا

فروشند و از اختالف قيمت سود  ر ميخرند و در بازار ديگ كه از يك بازار مي )Arbitrager(ها رربيتراژآو 
شد  حرامتواند به همان حكمتي كه ربا  مي شود هندگان ريسك مورد استفاده واقع ميد برند و بعضاً پوشش مي

شرح داده شد و بايد ) 1382(مفصل در بيدآباد و هرسيني  رها به طو اين حكمت .در حريم ربا قرار داشته باشد
  .و قمار و ايجاد نوسانات ارزي را نيز اضافه نمود موال الناس بالباطلاكل ابه آن مضاميني از جمله 

همانند قرارداد سلف ارزي است با اين تفاوت كه خريد يا فروش يك ميزان ارز ) Swap( قراردادهاي سواپ
ت ميقبا ارز در زماني ديگر در آينده  خارجي در تاريخ مشخص در مقابل فروش يا خريد دوباره همان ميزان

دهند ولي به دليل  اين قراردادها گرچه ريسك زيادي را پوشش مي. باشد يين شده در تاريخ عقد قرارداد ميتع
اگر عمليات سواپ بدون . دنكن محاسبه بهره در محاسبه ميزان پرداخت ارز در سررسيد ماهيت ربوي پيدا مي

  .باشد براي پوشش ريسك ميارزي بسيار خوبي  -فاق افتد يكي از ابزارهاي ماليتمحاسبه نرخ بهره ا
به اين ترتيب كه خريدار . باشد دار مي از انواع ديگر قراردادهاي وعده) Option( قراردادهاي اختيار معامله
اي و با نرخ  شود در تاريخ مشخص ميزان مشخصي از يك ارز را تحت شرايط ويژه بدون هيچ تعهدي محق مي

معامله خود را عملي كند يا نكند اما فروشنده حق اختيار وي مختار است كه حق . مشخص بخرد يا بفروشد
اختيار «و  »اختيار خريد«اين قراردادها به اشكال مختلف . مكلف به انجام معامله است) كه غالباً بانك است(

خريدار حق خريد ميزان مشخصي از يك ارز را در يك زمان  ،در نوع اختيار خريد. شود منعقد مي »فروش
را در معيني ارز مقدار ده و با نرخي معين دارد و در نوع اختيار فروش خريدار حق فروش مشخصي در آين

 

قُتلَن أوالَدُهنَّ َي َو الَنيزنَِيسرِقَن َو الَيئَاً َو اليشرِکَن بِاِهللا َشُيعَنَک َعلَی أن اليَِباُيَها النَّبِیُّ إذَا َجاَءَک املُوِمَناُت يُّا اََي«: سوره ممتحنه12در آيه  -31
: سوره فتح 10، و در آيه »ٌميعُهنَّ َو إسَتغِفرلَُهنَّ اَهللا إنَّ اَهللا غَفُوٌر َرِحَيَنَک ِفی َمعُروٍف فََبايعِصَيُهنَّ َو أرُجلَُهنَّ َو الَيِدي اََنيَنُه َبيفترَي بُِبهَتان َنيأِتَيَو ال

 »ًمايَعظ اًِه أجَريوِتُيِه اَهللا فََسينکُثُ َعلَی َنفِسِه َو َمن أوِفی بَِما َعاَهَد َعلََيهِم فََمن َنکَثَ إنََّما يِديُداِهللا فَوَق أَيُعونَ اَهللا يَِباُيَما ُعوَنَک إنَّيَِباُيَن يإنَّ الَِّذ«
 و عملي از اعمال و گيرد يدا است كه بيعت با دست صورت ميپبه وضوح  مردان به صراحت مي فرمايد و درباره بيعت با زنان و

 .امت اسالمي فراموش شده است بيناحكامي مشخص دارد كه متاسفانه در 
 .»...و إن من شَيء الَّا يسبح بِحمده و لَكن ال تَفقَهونَ تَسبِيحهم ... « سوره اسراء 44آيه  -32
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همانطور كه گفته شد اين حق براي دارنده اختيار معامله . زمان مشخصي در آينده با نرخ مشخصي دارد
ادها اهميت دارد آنچه كه در معامله اين قرارد. آن تعهدآور است) Writer( آور نيست ولي براي فروشنده الزام

هاي  التفاوت مربوطه ارزش مابهو اين قيمت . باشد بازاري ارز مي و لتفاوت نرخ اسمي قراردادا قيمت اوليه و مابه
به عبارت ديگر نرخ ريسك در طول زمان از  .باشند نيستند و تابع زمان مي )Extrinsic Value( واقعي

هاي بهره  اگر بين دو ارز متفاوت نرخ. باشد و قيمت اوليه ميالتفاوت دو نرخ ارز  مهمترين عوامل تعيين مابه
طول عمر . مؤثر خواهد بودمعامله  رياالتفاوت قرارداد اخت متفاوت باشد اين امر نيز در تعيين قيمت اوليه و مابه

مل مؤثر در ها در آينده از ساير عوا هاي ارز و انتظارات نسبت به تغييرات اين نرخ اختيار معامله و نوسانات نرخ
در اين بازار خريداران و فروشندگان اختيار معامله خريد و اختيار معامله . باشد تعيين قيمت اختيار معامله مي

ها هم همچنان در اين بازار رژآربيترا. باشند ها واسطه مي اين گروه بينفروش فعال هستند و كارگزاراني نيز 
  .33برند ها سود مي ن در بازار ديگر از تفاوت قيمتآد يك اختيار معامله و فروش ند كه با خريفعال

 كمتر الًنوع ارز مساوي فرض نماييم كه عم واگر در قراردادهاي اختيار معامله نرخ بهره را براي هر د
هاي مالي ارزهاي مختلف اقدام به خريد و فروش حق اختيار  بيني ريسك اين قراردادها با پيشبا  ،محتمل است

تواند ريسك نهايي را براي خريدار با فروشنده اصلي ارز در  لذا گرچه مي .نمايند اي مختلف ميه معامله در زمان
در دست بورس بازان به گردش و معامله ) اختيار معامله(بپوشاند ولي چون اين اوراق بهادار  ،تاريخ سررسيد

مي تحريم ربا كَزمره موارد ح شود و همانطور كه ذكر شد در افتد و همچنين باعث تشديد نوسانات بازار مي مي
هاي بهره نيز در مورد دو نرخ ارز متفاوت باشد ماهيت ربوي آن  اگر نرخ. شود ربوي تلقي مي ،گيرد قرار مي

مجدداً الزم به تذكر است كه اختيار معامله با انتقال ريسك از خريدار به صادركننده در . گردد تشديد مي
ش بعدي اوراق اختيار وفرو  زيابي شود ولي خريدرا مثبتتواند از لحاظ كاهش ريسك اقتصادي  معامله اول مي

شود و بدون اينكه كاال يا خدمت حقيقي مد نظر باشد نوعي  معامله در بازار منجر به عمليات سوداگري مي
  .كند بازي قمار بين بورس بازان ايجاد مي

  34گواهي سپرده ارزي
بانك منتشر  اي است كه باشد كه سند قابل معامله دار گواهي سپرده ارزي مي از ديگر قراردادهاي وعده

كند و معرف ميزان سپرده ارزي صاحب آن در آن بانك است كه در تاريخ مشخص در آينده به دارنده سند  مي
نرخ بهره و روش محاسبه نرخ  د،رسيتاريخ سر ،در اين سند ميزان سپرده ارزي، نرخ آن .باشد ميقابل پرداخت 

كارگزاري و  اتاقهاي بازار دست دوم از طريقالع ناشر در طتواند بدون ا است و اين سند ميمشخص ه بهر
. شود و با نام و غيرقابل معامله هستند ها به نام خريدار صادر مي برخي از اين گواهي. ها به فروش برسد بانك

  .هاي سپرده ارزي به دليل استعمال نرخ بهره بر آنان ماهيت ربوي دارند گواهي
  

 

 Average Rate يا Knock- in Option معامله ياراخت يا Knock-out Option :نظير ديگري خاص هاي گونه معامله اختيار -33

Option  از دو نوعAverage Spot Rate Option وAverage Strike Rate Option   وBasket Option توان مي هاآن درباره كه دارد 
 .نمود مراجعه مربوطه تبك به

34-  Certificate of Deposit 
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  خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار -4
ق و اسناد بهادار در بازارهاي مالي در سطح جهاني بسيار متنوع و گسترده است و در اغلب بازارهاي اورا

. گيرد صورت ميمختلف بورس اعم از داخلي يا خارجي، سنتي يا مدرن معامالت زيادي بر اوراق و اسناد بهادار 
عامله، اوراق قرضه، سهام، فته، گواهي سپرده، اوراق اختيار مبرات، س  ن اوراق شامل تضمين، چك،اي

شود كه هر كدام از آنها طبيعت مالي و معامالتي خاص  مي …ها، اوراق مشاركت و  قراردادهاي آتي، حواله
چه از لحاظ شرعي كه خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار است سؤال اساسي در اين . خود را دارا هستند

بايد گفت  -و نه مورد اوراق و اسناد خاص -به طور كلي ؟آيا اين بازارها ربوي است يا خير ؟وجهي دارد
چنانچه خريد و فروش سند يا ورقي التزام پرداخت وجه آن در سررسيد را بازاء وجهي مازاد بر ارزش اسمي 

براي مثال فرض كنيد اگر . شود آن مرتبط با طول زمان سررسيد بنمايد به نحوي وارد در حريم ربا مي
ريال  900ريال است ولي تاريخ سررسيد آن در آخر سال است و به مبلغ  1000زش آن اي در امروز ار سفته

ريال در تاريخ سررسيد فروخته  1000ولي اگر اين سفته به مبلغ . فروخته شود وارد در حريم ربا شده است
ن باب مالحظات تورم نيز در اي. شود عمل تنزيل بر آن صورت نگرفته و خريد و فروش آن منع ربوي ندارد

بيني نيست لذا  بل پيشقبالً ذكر شد كه در شرايطي كه اقتصاد تورمي باشد چون نرخ تورم به صورت قطعي قا
بيني نمود و متغيرهاي  توان نرخ تورم را پيش كه نمي راچ .باشد ناك مي ي بر نرخ تورم شبهنمبتاين تنزيل 
بيني نرخ تورم مد نظر  ست هنگام پيشكه ممكن انرخ تورم را تحت تأثير قرار دهندتوانند  زيادي مي

براي مثال خريد و . گيرد خريد و فروش باقي اوراق نيز در همين راستا قرار مي .اقتصادسنج قرار نگرفته باشد
ريال از فرد ديگري به  1000توان سهامي را به ارزش بازاري  فروش سهام از لحاظ فقهي اشكال ندارد ولي نمي

 يراخمل ه فروشنده پرداخت نمود، عريال ب 900اري كرد كه در پايان سال مبلغ ريال خريد 900قيمت مثالً 
ربوي نيست ولي خريد  قدي اسناد و اوراق بهادار طبيعتابه عبارت ديگر خريد و فروش ن .ورود به حريم رباست

اوراق و  بايد اضافه نمود كه. شود و فروش اين اوراق با درج زمان سررسيد و تنزيل آن وارد حريم ربا مي
النفسه سررسيد زماني دارند همانند اوراق اختيار معامله، گواهي سپرده، قراردادهاي آتي چه  اسنادي كه في

شوند چه برسد به معامله ثانويه و  ارزي و چه ريالي همگي مشكل اساسي ورود به حريم ربا را ذاتاً شامل مي
  .نمايد تنزيل آن كه اضعاف ربا را مضاعف مي

سهام به عنوان . نمود كه خريد و فروش سهام متفاوت از خريد و فروش اوراق بهادار استبايد دقّت 
در صورتي كه اوراق بهادار فقط نمايندگي ارزش يك دارائي را حمل . اي از يك فعاليت اقتصادي است نماينده

هاي ملي  ي حساببه معنا -لذا خريد و فروش سهام به معني شركت در عمليات توليد ارزش افزوده. نمايد مي
   . است و ماهيت ربوي ندارد -كلمه

  ريد و فروش طال و نقره و ساير فلزات گرانبهاخ - 5
در بيع صرف . شود رف آورده ميباالخص طال و نقره در فقه در مبحث بيع ص ريد و فروش فلزات گرانبهاخ

هاي  راه. مكيل و موزون هستندجنس و مچون هر دو ه. استنقره به نقره به مازاد ربوي  ،معامله طال با طال
آباد و هرسيني  شود كه همانطور كه در بيد ربوي بودن اينگونه معامالت ذكر مياز اي هم براي فرار  حيله

ه غيرجنس خود باعث مبراي مثال ضم ضمي. هاي شرعي همگي ناصحيح و ناصوابند ذكر شد حيله) 1382(
كند كه حيله ضم ضميمه غيرجنس ناصواب  از حكم ميولي عقل ب. شود خروج معامله صرف ربوي از ربا مي
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از لحاظ جنس بودن به تن طال به عالوه يك مثقال نقره گرچه  2/1براي مثال معاوضه يك تن طال با . است
و صدق نمايد ولي قابل پسند عقل  نس طال نيست آن را از حريم ربا خارج ميجه نقره كه هممدليل ضم ضمي

  .نيست و حيله است
كنند يعني فلزات با عيار مختلف را با يكديگر  ها در معامالت صرف به شكل سنتي عمل نمي انكالبته ب

دهند يا به نحوي  كنند بلكه با خريد و فروش آنها تركيب و ميزان ذخاير خود را تغيير مي معاوضه نمي
به اين طريق آزاد  كنند و يا منابع مالي خود را هاي تأثير بر قيمت فلزات در بازار را دنبال مي سياست

خريد و فروش فلزات گرانبها به شرط عدم . رفي در زمان حاضر رايج نيستبه هرحال معامالت ص. نمايند مي
ورود زمان و تنزيل نرخ آن به دليل مالحظات زماني از لحاظ فقهي دچار اشكال نيست ولي اجاره دادن آن به 

گرم طال  100براي مثال اجاره دادن . اند محل ترديد باشدتو نمايد مي دليل اينكه مالحظه زمان را مشمول مي
ربا را تقويت  ةتواند شبه ريال در پايان سال به عنوان اصل و اجاره مي 000/100گرم طال به عالوه  100و اخذ 

شد يعني به مضاربه يا نوعي مشاركت رفته بود پس نرخ  گرم طال براي زرگري داده مي 100چرا كه اگر . كند
نمايد و ربوي است و اگر به عنوان سرمايه به  ريال ثابت دريافتي نرخ بهره را از پيش تعيين مي 000/100

ريال به آن نرخ بهره از پيش قابل  000/100نسبت  و ريالي روز آن شداده شده بود باز با محاسبه ارز غيرزرگر
  .شود شد كه در هر صورت وارد حريم ربا مي تعيين و محاسبه مي

  و پرداخت حوالجات دريافت -6
. ها است تر حوالجات از عمليات بسيار مهم شعب بانك يا بطور كلي) ا صندوقي(عمليات دريافت و پرداخت 

وجوه نقد واريز آن  دهد و شامل دريافت ها را روزانه به خود اختصاص مي بانكفعاليت اعظم  اين عمليات سهم
از حسابي به هاي مورد نظر يا حواله  حساب به افراد ازكننده و يا پرداخت  هاي مورد نظر پرداخت به حساب

بانكي و  المللي اعم از بانكي يا بين شهري و چه بين بينو چه  ه شهريچابي ديگر چه ريالي و چه ارزي و حس
بدون  هادر اين عمليات بانك. باشد مي ،گيرند بسياري از عمليات مشابه كه در اين رديف عمليات بانكي قرار مي

همانطور كه ذكر آن رفت كارمزد عبارت از هزينه خدمت ارائه . توانند كارمزد دريافت كنند  كلي ميهيچ مش
ها زياد شود  ها يا دريافت و پرداخت مبالغ حواله ناالصول نبايد با كم و زياد شد شده به مشتري است و علي

و همانطور كه تصريح شد اين . مگر اينكه بزرگي رقم باعث افزايش هزينه بانك در انجام خدمت مربوطه شود
به عبارت ديگر بانك نبايد براي مثال كارمزد حوالجات خود را . موضوع بايست مستدل توسط بانك اثبات شود

رعايت . ريال را براي حواله نوع مشخصي بستاند 2000م رقرقم حواله دريافت كند بلكه بايد مثالً % 2بر اساس 
دهد و وظيفه بانك اخذ ماليات و باج يا خراج نيست و بايد بر  افزايش مي رساني را اين مالحظات كارايي خدمت
موارد خاص بايد قبالً تصريح و تعريف شوند كه بانك . دهد جبران خدمت شود اساس خدمتي كه ارائه مي

  .بتواند متناسب با رقم اسمي حواله كارمزد دريافت كند
ها استفاده از اين منابع در حين انجام عمليات  اي بانكيكي از منافع عمليات دريافت و پرداخت و حواله بر

المللي حتي از مبالغ مانده در  اين انتفاع در بانكداري فعلي بسيار رايج است و در بانكداري بين. انتقال است
شود و آنها را براي استفاده در ساعات  نيز استفاده مي )Overnight Withdrawal Deposit(انتهاي روز در شب 

به عبارت ديگر مانده حوالجات به عنوان سرمايه گردشي همواره . نمايند ل ميقبه بانك ديگر منت كيلي بانتعط
ها است  نمايد مفيد به حال بانك اين عمل از لحاظ اينكه منابع بانك را اضافه مي. شود به منابع بانك اضافه مي
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باشد لزوماً در تضاد با كارايي  ت مالي ميتر شدن زمان تسويه نقل و انتقاال ولي چون ميل بانك به طوالني
از لحاظ جايگزيني اين امتياز يعني استفاده از منابع موقت ايجاد شده توسط بانك . دبوسيستم بانكي خواهد 

شخص نمود ماهيت ربوي حاسبه و ماي براي اين منبع م توان نرخ بهره به جاي كارمزد مشخص چون مي
سيم و در قن خدمت را بر متوسط ارزش اسمي هر انتقال تآمزد منتسب به به عبارت ديگر نرخ كار. يابد مي

اي  نرخ بهره مكند تقسيم كني منابع استفاده مي نسبت تعداد روزهاي سال به تعداد روزهايي كه بانك از آن
ر گذاران د اگر سپرده. نمايد شود اين عمل را در حريم ربا وارد مي كه چون از قبل مشخص مي. آيد بدست مي
  .به اين موضوع در بخش بعدي خواهيم پرداخت. سهيم باشند اين مسئله از بين خواهد رفت ككل سود بان

ي لمنبع ما ،يابد كه به جاي دريافت كارمزد بايد متذكر شد كه اين تحليل فقط در اين بحث مصداق مي
. در اختيار بانك قرار دهيمكي بانرا در روزهاي انجام عمليات نقل و انتقال ) پول پرداختي براي حواله(جديد 

در حالتي كه كارمزدي براي خدمت نقل و انتقال دريافت ولي  .شود در اين حالت است كه مصداق ربا پيدا مي
  .گردد شود جبران خدمات بانك تلقي مي مي

  عمليات اعتباري بانكي -7
هيالت بطور كلي عمليات اعطاي تس. ها رايج است هاي مختلفي از عمليات اعتباري بانكي در بانك گونه

همه اين عمليات در . گيرد هاي مختلف صورت مي اعتباري بانكي است كه به انحاء مختلف و با تضمين
ت اعتباري بيشتر مدنظر اين بخش از ايباشند ولي نوعي از اين عمل هاي اعطاي تسهيالت قابل بررسي مي قالب

به عبارت ديگر اين اعتبار به صاحبان . شود مي مقاله است كه به مشتريان پرمعامله و خوش حساب اعطا
يش از موجودي حساب جاري خود از بانك بتوانند  شود و با اين اعتبار مشتريان مي هاي جاري داده مي حساب

هاي بانكي بازاء اين برداشت بيشتر مبلغ بهره براساس زمان و ميزان برداشت  در نظام. پول برداشت نمايند
  .اين ترتيب استفاده از اعتبار حساب جاري ماهيت ربوي دارد. گردد ار ميمحاسبه و مشتري بدهك

  سهامي بانك غيرربوي شركت
يا فعاليت بانكي در مجموع در يك حكومت چه اسالمي و آنكه بانك دولتي باشد يا خصوصي و فارغ از اي

اي خواهيم  مشخصات ويژهچه غيراسالمي بايد در اختيار حكومت باشد يا نه به بحث در مورد نظام بانكي با 
به عبارت ديگر هدف ما در اين بخش تعريف بانكي است كه . پرداخت كه معيارهاي عدم ربا را ملحوظ دارد

  .غيرربوي باشد و بتواند عمالً از عهده وظايف يك واسطه مالي هم برآيد
هاي خود را نزد بانك  گذاران با مقاصد مختلف سپرده در اين نمودار سپرده. به نمودار زير توجه نماييد

ساير عمليات . هاي مختلف اقتصاد فعال هستند گذاراني طرف است كه در بخش گذارند و بانك نيز با سرمايه مي
  .شوند هاي بانك تصريح مي بانكي نيز در زمره فعاليت
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به آنها  گذاران تخصيص منابع گذاران تجهيز منابع از آنها و نسبت به سرمايه وظيفه بانك نسبت به سپرده

به عبارت . شود گذاران تأسيس مي حال بانكي را در نظر بگيريد كه همانند يك شركت بين سپرده .باشد مي
گذار  گذاران هستند و هر سپرده ديگر بانك را يك شركت سهامي در نظر بگيريد كه صاحبان سرمايه آن سپرده

هاي  كل بانك برابر است با مجموع سپردهسرمايه . است ه خود در سرمايه بانك شريكبه نسبت سپرده روزان
تعداد سهام اين . گذار سپرده خود را در بانك نگهداشته است بانك به نسبت تعداد روزهايي كه هر سپرده

. شود فرض كنيد نگهداشته مي كبرابر تعداد روزهايي كه ارزش هر واحد سهام در بانرا  يشركت سهامي بانك
داران مالك و صاحبان سرمايه اين بانك  ر نظر گرفته شود كليه سهاماگر چنين بانكي يك شركت سهامي د

ن اين نحوه شراكت محاس. برند هاي خود كه سپرده آنها است از بانك سود مي خواهند بود و متناسب با سرمايه
  :گذاري از قرار ذيل است از لحاظ سپرده

 سب و عادالنه خواهد بود و تمام داران متنا اگر چنين بانكي تعريف شود توزيع سود سهام بين سهام
ديداري از لحاظ دريافت سود از بين خواهد و انداز  دار و پس مدت و مدت هاي كوتاه تمايزات بين سپرده

  .رفت
 م شدن در سود بانك است و خود نوعي مضاربه و مشاركت اقتصادي تلقي يگذاري سه اين نوع سپرده

  .باشد رعي بسيار ممدوح نيز مياز لحاظ ش نه تنها ربا نيست بلكه  شود كه مي
 بانكي را افزايش و كارائي عمليات يابد و شفافيت  ها همگي به يك نرخ تنزل مي هاي سود سپرده نرخ

  .دهد مي
 دار در شركت سهامي بانك غيرربوي وجود  مدت و انداز هاي مختلف ديداري، پس تمايزي بين سپرده

  .باشند ر ميندارد همانطور كه ذكر شد همگي سهام شركت مزبو
 تواند با خريد سهام اين  مشاركت هر شخصيت حقيقي يا حقوقي اعم از دولت يا بخش خصوصي مي

  .گذاري در اين شركت صورت پذيرد شركت يا به عبارت ديگر سپرده
  اين شركت بانكي از لحاظ تجهيز منابع نه تنها مشكلي نخواهد داشت بلكه به دليل بازدهي باالي آن و

  .تر خواهد بودآهاي فعلي نيز كار ه سود از بانكنتوزيع عادال
تعداد سهام . تواند هم دولتي و هم خصوصي و هم تركيبي از هر دو آنها باشد ماهيت مالكيت اين بانك مي

  :براساس ارزش هر سهم به شكل زير قابل محاسبه است
  q                            ارزش اسمي هر سهم

  
  

 سپرده
انب  گذاران

  ك

  
  

 سرمايه
  گذاران

  تجهيز منابع

  ساير عمليات بانكي

  بانكي هيم سودتس

 تخصيص منابع

  ساير عمليات بانكي

  گذاري تسهيم سود سرمايه
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  m                          گذار تعداد افراد سپرده
 i                                      Diسپرده فرد 

 ti       گذاري در سال مزبور مدت زمان سپرده

i                        itتعداد سهم فرد 
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   :كند را مشخص مي )(سود بانك  (C)اش يك بنگاه اقتصادي منهاي هزينهبه عنوان  (R)كل درآمد بانك 
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  :آيد از رابطه زير به دست مي (r)سود هر سهم 
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  :آيد از رابطه زير به دست مي iپرداختي به هر فرد بابت سود سهام 

q

tDr ii
i   

   .شود گردد يا به وي پرداخت مي كه به موجودي سپرده اول سال بعد سهامدار اضافه مي
االصول كدام يك از عقود فعلي  در عمليات بانكداري بدون ربا بررسي نموديم كه با تعريف مشخص ربا علي

غيرربوي عمل كند و در  سهامي بانك غيرربوي كامالً شركت براي اينكه. باشند در اعطاي تسهيالت ربوي مي
اين عقود به شرح . حريم ربا وارد نشود مشخصاً بايد فقط از طريق عمليات زير اقدام به اعطاي تسهيالت نمايد

  :باشند زير مي
  وام بدون بهره -با مشروح توضيحاتي كه در مورد آن داده شد(وام نيك(.  
  بل مشخص نشودبه شرطي كه نرخ بازده انتظاري شراكت از ق(مشاركت مدني(.  
  هاي سهامي غيرربوي ديگر هاي سهامي يا بانك تأمين بخشي از سرمايه ساير شركت(مشاركت حقوقي(.  
 هاي اقتصادي تأمين سرمايه پروژه(گذاري مستقيم  سرمايه(.  
  شودنبه شرطي كه نرخ بهره از پيش شرط و معين (مضاربه(.  
  ل از قبل معين و شرط نشودبه شرطي كه قيمت كاال در زمان تحوي(معامالت سلف(.  
  به شرطي كه نرخ بهره از قبل معين و شرط نشود(جعاله(.  
  رخ بازده از قبل معين و شرط نشودنبه شرطي كه (مزارعه(.  
  به شرطي كه نرخ بازده از قبل معين و شرط نشود(مساقات(.  
  آالت همانند كاالهاي بادوام، زمين، ساختمان، ماشين(اجاره(.  

  :د زير در حريم ربا واردندعقود و موار
 فروش اقساطي.  
 اجاره به شرط تمليك.  
 خريد و فروش دين.  
 براساس توضيحاتي كه داده شد(مركب  حرب(.  
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ت عمده بانكداري بدون ربا پس از تصريح شرط عمومي عدم تعيين و ايشود عمل همانطور كه مالحظه مي
اند و فقط معدودي از عمليات  كداري آورده شدهمشخص نمودن نرخ بهره از قبل در اعداد عمليات مشروع بان

  .اند بانكي به دليل ربوي بودن حذف شده
توان بازار مالي ضعيف و  ري بودن اين عمليات را ميوبانكي بدون ربا و ص يكي از علل عدم موفقيت عمليات

با عمليات بانكداري  چنانچه يك بازار مالي متناسب. متناسب با عمليات بانكي بدون ربا در كشور قلمداد نمود
هاي اقتصادي  ون ربا وجود داشته باشد قوانين و بسترهاي حقوقي براي ارتباط فعاليتددر كنار بانكداري بربا 

براي موفقيت . توان بهتر بانكداري بدون ربا را به مقصد خود نزديك كرد مي شودد اجايبه دو بازار مالي و پولي 
بطور مثال بايد بانك به راحتي بتواند در . چنين تمهيداتي فراهم نمودبايد نيز شركت سهامي بانك غيرربوي 

جعاله،  ،هاي حقوقي و مدني يا ساير عقود مضاربه يا مشاركت ،هاي اقتصادي تأمين منابع مالي و سرمايه پروژه
مندان  هتا عالق. براي اين منظور بايد ترتيبات حقوقي خاصي ايجاد شود. مزارعه، مساقات به راحتي شركت كند

به اين عقود در بازار مالي متشكل همانند بورس اوراق بهادار وارد شوند و از آن طريق تنظيمات، نظارت و 
آنها را براي استفاده از تمهيدات و منابع مالي بانك آماده نمايد و بانك با طيب خاطر به  مزبور ترتيبات بورس

هاي مطرح شده در فوق  عطاي تسهيالت بنابر ويژگيا. وام دهددر چهارچوب غيرربوي اين فعاالن اقتصادي 
  .تواند تخصيص منابع شركت سهامي بانك غيرربوي را كامل نمايد بنابر عقود غيرربوي ذكر شده مي

عمليات خريد و فروش اسعار خارجي در شركت سهامي بانك غيرربوي براساس مالحظاتي كه در بخش 
  :ربوي استغير هاي زير قابل قبول و فعاليتقبل ذكر شد در 

 معامالت نقدي )Spot( )تبديل اسعار خارجي به يكديگر(.  
 ي معامالت تعويض)Swap( )به شرط اينكه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبديل بكار گرفته نشود(.  
 اوراق اختيار معامله )Option( )به شرط اينكه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر يكسان باشد(.  
 گشايش اعتبار اسنادي )Letter of Credit(  

  :شوند معامالت زير در حريم ربا واقع مي
 دار  معامالت آتي يا وعده)Future.(  
 معامالت تعويضي )Swap.(  
  اوراق اختيار معامله )Option.(  
 گواهي سپرده ارزي.  

خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار در شركت سهامي بانك غيرربوي همانطور كه ذكر شد مشمول اين 
اين قاعده كلي . زمان و مرتكب تنزيل به دليل زمان شود متضمنكه عمليات خريد و فروش نبايد  ه استقاعد

همانطور كه گفته شد كليه اوراق  شرح بيشتر اين موضوع در قبل آمد و. در قالب اوراق بهادار قابل تعميم است
د همانند اوراق اختيار معامله، النفسه سررسيد زماني دارن بهاداري كه به نحوي متضمن زمان هستند و في

  .شوند گواهي سپرده، قراردادهاي آتي چه ارزي و ريالي همگي به حريم ربا وارد مي
نيست ولي اجاره دادن  لرف و خريد و فروش فلزات گرانبها در قبال وجه ريالي آنها دچار اشكامعامالت ص

رگر و بدون مشخص كردن نرخ اجاره وارد در ز شود ولي مشاركت با گرفتن آنها وارد حريم ربا مياجاره يا 
  .حريم ربا نخواهد بود
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عمليات دريافت و پرداخت حوالجات بدون هيچ مشكلي در شركت سهامي بانك غيرربوي قابل انجام است 
 و همانطور كه ذكر شد بايست برمبناي كارمزد باشد و مشخصاً ذكر شد كه خصوصيات كارمزد چيست و

موارد خاصي بايد قبالً . ها متناسب باشد مبلغ اسمي عمليات دريافت و پرداخت و يا حوالهالقاعده نبايد با  علي
  .تعريف و مشخص شوند

اين منابع همانطور كه . تواند از منابع آزاد بانك تلقي شود ها مي منابع عمليات دريافت و پرداخت و حواله
نظر نماييم و درعوض از منابع جديد  ذكر شد چنانچه كارمزدي براي خدمات احتساب كنيم و از آن صرف

به اين ترتيب اگر بانك  .ايم ايجاد شده به عنوان منابع آزاد بانك استفاده نماييم به نحوي وارد حريم ربا شده
ع آزاد ايجاد كرده در سود بانك شريك گذاران بر اساس ميزان منب سپرده شركت سهامي باشد به دليل اينكه

در اين حالت فرض بر اين است كه درآمد بانك . شود گذاران پيدا نمي براي سپرده هستند ديگر ماهيت اخذ ربا
  .كند از طريق تخصيص منابع غيرربوي عمل مي

فرض كنيد . باشد عمليات اعتباري بانكي از جمله عمليات قابل تسري به شركت سهامي بانك غيرربوي مي
سؤال اين . گذاري كرده بود اعتبار دهد قبالً سپرده اي كه خواهد به مشتري خود براساس ميزان سپرده بانك مي

  آن اعتبار داده شده را تسويه نمايد چه بايد باشد تا دچار ربا نشود؟ راساساي كه بايد ب است كه نرخ بهره
در حساب خود در شركت سهامي ) ماه 12كمتر از (ماه  tريال به مدت  Aفرض كنيد يك مشتري مبلغ 

گذاران  ري كرده است و هنوز زمان تسويه حساب و پرداخت سود سهام به سپردهگذا بانك غيرربوي سپرده
ماه  sريال به مدت  Bمشتري قصد دارد مبلغ . نرسيده يا به عبارت ديگر سال مالي به پايان نرسيده است

  :يماگر داشته باش. توانيم بررسي كنيم عالوه بر سپرده خود از بانك اعتبار دريافت كند شرايط زير را مي
                                                           sBtA  

  :اگر رابطه فوق به شكل زير باشد. گذار پرداخت نمايد نبايد بهره سپرده به سپرده بانك
sBtA   

  :ا به مشتري بپردازدمقدار بهره زير ر (r)ها  سپرده اسبانك بايست با محاسبه نرخ سود سهام براس
r×)sBtA(   

  :اگر رابطه مندرج در فوق به شكل زير باشد
sBtA   

  :بانك بايد مقدار زير را از مشتري دريافت نمايد
tAsB   

ساس شركت سهامي بانك غيرربوي از لحاظ اجرايي بايد طبق اساسنامه آن زير نظر هيأت مديره و بر ا
مصوبات مجمع شركت و با آراء سهامداران مديريت شود و از لحاظ ضوابط و قوانين پولي و ارزي تحت نظارت 

  .بانك مركزي باشد
حقوقي اين شركت سهامي با مفاد قانون تجارت قابل تطبيق است ولي چنانچه  كليات عمليات اجرايي و

تجارت و قانون بانكداري بدون ربا و  انوناين طرح پذيرفته شود همراه با اصالحات و تدوين مجدد ق
  . توان اين گونه اصالحات را نيز در اين راستا وارد نمود هاي اجرايي آن مي نامه آئين

تواند توسط دولت يا بخش خصوصي يا به طور مشترك اتفاق  تأسيس شركت سهامي بانك غيرربوي مي
ي را نيز براي مؤسسين تعريف نمود كه البته اگر اين توان سهام ممتاز و سهام عاد افتد و براساس اساسنامه مي
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سهام عادي مند شوند و سود  امتيازات در نظر گرفته نشود و مؤسسين از حقوق مديريت و كارفرمايي خود بهره
  .تر خواهد بود و تجهيز منابع و عدالت نزديك جذبدريافت كنند به كارايي 

  :بندي شود نوع زير طبقهسه  د درتوان اين بانك همانطور كه ذكر شد مي
 شركت سهامي بانك غيرربوي خصوصي.  
 شركت سهامي بانك غيرربوي دولتي.  
 شركت سهامي بانك غيرربوي مختلط.  

صادي توجيه ندارد ولي در دو نوع حاظ اقتليا تسهيالت بدون بهره از  »وام نيك«در دو مورد اول اعطاي 
الحسنه ياد  نكداري بدون ربا از آن به عنوان تسهيالت قرضكه در متن قانون با »وام نيك«توان اعطاي  آخر مي

هاي  بايد وام تاًاعدقبه هيچ طريقي نبايد متضمن بهره باشد اين وام  »وام نيك«اصوالً . شده سخن به ميان آورد
) وام نيك(بانك با اعطاي وام بدون بهره . مصرفي را مشتمل شود اگر كل سهام بانك متعلق به دولت باشد

مشخصي از موارد مستحق  هاي گونههمانطور كه گفته شد . دهد هاي مصرفي را پوشش مي يان واممتقاض
  .دريافت اينگونه تسهيالت در قانون بانكداري بدون ربا مشخص شده است

اگر شركت سهامي بانك غيرربوي به صورت مختلط بود يعني هم دولت و هم بخش خصوصي در آن سهيم 
پردازد  براي متقاضيان تسهيالت مصرفي مي »وام نيك«با ميزان وامي كه به صورت بودند، دولت بايد متناسب 

  :به عبارت ديگر فرض كنيد. از سود سهام خود كسر نمايد
 Dg                                                                                                                سپرده دولت 

  tg                                                                      گذاري دولت در سال مورد نظر ان سپردهمدت زم
  q                                                                                                       ارزش اسمي هر سهم 

  m                                                                                         صيگذار خصو تعداد افراد سپرده
     i                                                                                                                 Diسپرده فرد 

  ti                                                                            مزبور در سال iگذاري فرد  مدت زمان سپرده

                                                                                                iتعداد سهم فرد 
q

tD
n ii

i   

                                                                                               تعداد سهام دولت
q

tD
n gg

g   

)tDtD(                                                           كل تعداد سهام   
q

nnn ggiigi 
1  

)(سود بانك CR                                   (C)بانك  و هزينه (R)حاصل تفاوت درآمد بانك     
                                                                          سود هر سهم       

ggii tDtD

q

n
r







  

  L                                                                                  ميزان وام نيك پرداختي توسط دولت
  t                                                                                          هاي پرداخت وام نيك تعداد ماه

  :اگر داشته باشيم
    L t = Dg tg  

است پس از تسهيم  تخصيص داده و پرداخت نموده »وام نيك«اي خود را به  يعني دولت كل منابع سپرده
 :شود و سود هر سهم برابر خواهد بود با سود چيزي نصيبش نمي
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iiggii tD

q

LttDtD

q
r





  

هاي دولت باشد ارزش سود هر  باشد يعني ارزش وام نيك پرداختي كمتر از ارزش سپرده L t< Dg tgاگر 
  :سهم برابر خواهد بود با

LttDtD

q
r

ggii 



 

  :شود با بت سود سهام وي برابر ميو پرداختي به دولت با
r×(Dgtg - Lt)  

  .شود كه بايد پرداخت نمايد باشد دولت به مقدار فوق به بانك بدهكار مي  L t > Dgtgچنانچه
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