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  : مديريت مالي اسالمي 1فصل 

 . مقدمه 1-1

جنبش اقتصاد اسالمي ، و در نوع خاص آن نظام مالي اسالمي ، برآمده از تجربه مسلمانان از محيط هاي غير 

-74اسالمي نابرادرانه در گذشته است . نيروي محرك در اثر افزايش قيمت نفت در بحران نفتي سال هاي 

 و متعاقب با آن افزايش ثروت تعدادي از كشورهاي مسلمان و نيز موفقيت مالزي در رشد سريع ، اعتماد 1973

به نفس خاصي را براي دولت ها و شركت هاي مسلمان به منظور توسعه ابزارهاي مالي نوين بدون نياز به 

 همكاري با غرب فراهم ساخت و بستر ساز تالشي جدي به منظور اسالمي كردن اقتصاد بود.

 . پيشينه :1-2

مديريت مالي اسالمي در حقيقت روشي براي ورود اصول اسالمي در خصوص اقتصاد به واقعيت و حوزه 

عملكردي است . تالش ها به منظور توسعه نوع اسالمي اقتصاد ، بر مبناي كتاب مقدس مسلمانان (قرآن كريم) و 

قوانين مذهبي مسلمانان (شريعت) ، را مي توان در ظهور نگرش هاي اسالمي در حمايت از نوع رويكرد آنها به 

 اقتصاد در قبال نظام سرمايه داري بعد از فروپاشي كمونيسم در غرب و سوسياليست شرق دانست.

 "سيد ابوالعالمودودي"عقيده اقتصاد اسالمي در حوالي سال هاي جداسازي پاكستان از هند مطرح شد . ابتدا 

 ديدگاه هايي در اين خصوص مطرح نمود . ايجاد اقتصاد بر مبناي اصول اسالمي را همچنين 1941در سال هاي 

 در سال "نعيم صديقي" كه تحت تاثير مودودي بود و 1946 در سال هاي "انوار اقبال قريشي"در فعاليت هاي 

آيت اله " ، رهبر مسلمانان مردم مصر و "سيد قطب" مي توان يافت . 1952 در سال "شيخ احمد" و 1948

 از عراق نيز از پرچمداران توسعه اقتصاد اسالمي بودند ." محمد باقر صدر 



 3 

از ديگر عوامل انگيزشي در توسعه ديدگاه اسالمي نسبت به اقتصاد ، اعتقاد راسخ مسلمانان مبني بر عقب نگه 

داشتن تمدن اسالمي توسط جوامع اروپايي است كه اين امر سبب شد ، اسالم در حوزه اقتصاد مورد غفلت 

 واقع شود 

 . پيشينه تحوالت و مشكالت 1-3

ديدگاه هاي مختلفي در خصوص اينكه اقتصاد اسالمي بايد داراي چه خصيصه هايي براي پيشرفت باشد ، 

 ، به عنوان مشاور اقتصادي دولت پاكستان پس از استقالل ، بسيار تالش "انوار اقبال قريشي" وجود دارد . 

كرد تا بانكداري بدون بهره را معرفي نمايد و هرگز بخاطر مشكالت اجرا دست از كار نكشيد . گام مهم اين 

 به قدرت رسيد ، برداشته شد وي در 1977 ، كه در سال "محمد ضياءالحق"فرايند توسط رئيس جمهور 

 همان سال سه موسسه بدون بهره را پايه گذاري نمود . 

  . اسالم در قبال ديگر نقاط جهان4- 1

پذيرش و توسعه مديريت مالي اسالمي بدون هيچ گونه تقابلي با غير مسلمانان است . مسلمانان ارزشي بسيار 

مشتاق به پيروي از قرآن و سنت در امور جاري زندگي به نحو مطلوب در عين استفاده از معلومات و 

 دستاوردهاي ساير نقاط دنيا هستند. 

اعتقاد به اقتصاد اسالمي مي تواند در واكنش به نظامات اقتصادي استعمارگرانه ، سرمايه داري و كمونيسم مطرح 

شود . البته ايجاد بنيان اسالمي براي مديريت مالي لزوما همراه با واكنش هاي خصمانه در قبال غرب نيست . 

مسلمانان در استفاده از محصوالت مالي اسالمي كشورهاي غير مسلمان محدوديتي ندارند . عالوه بر اين 

صندوق بين المللي پول ارتباط صميمانه اي با دنياي مالي اسالمي دارد. نكته قابل توجه اينكه موسسات غير 

اسالمي در صورتي كه شرايط شرعي را رعايت نمايند امكان ارائه محصوالت مالي اسالمي مطابق با شريعت را 

 دارند . اين امر در توسعه نظامات مالي اسالمي در سراسر جهان حائز اهميت است . 
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مديريت مالي اسالمي در سطوح بااليي از اخالقيات بوده و استراتژي هاي بانكداري ، بازاريابي و در كل 

مديريت مالي اسالمي داراي سمت و سو به اخالق ، مسئوليت اجتماعي ، مشاركت و مهمتر عدالت و انصاف 

 است . 

  . نتيجه گيري 1-5

حقيقت اين است كه مسلمانان جهان تمايل به اقتصاد اسالمي دارند . اسالم تكميل كننده اديان آسماني ديگر و 

هم راستا با ساير اديان در هدايت بشر است . بسياري از مسلمانان تمايل به بهره گيري از محصوالت مالي 

  "دكتر ماهتير محمد"اسالمي دارند . مهمترين شاخصه هاي مديريت مالي اسالمي ممنوعيت بهره است . 

نخست وزير سابق مالزي ، معتقد است مديريت مالي اسالمي به بهره كشي توسط بدهي ها پايان مي دهد و 

 فراهم كننده شراكت و توزيع ريسك ميان سرمايه گذار و قرض گيرنده است .

 

  »1« نمونه سئواالت فصل 

 - اهداف مديريت مالي اسالمي را نام ببريد؟1

- تفكر مديريت مالي اسالمي چه موقع ظهور كرد و پيشگامان اين تفكر چه كساني بوده اند و انگيزه توسعه 2

 آن چه بود ؟

- مهمترين شاخصه مديريت مالي اسالمي را نام برده و ديدگاه اسالم در خصوص رابطه با ساير ملل غير 3

 اسالمي چگونه است ؟

 - نظرات ماهتير محمد (نخست وزيرمالزي) در خصوص به كارگيري مديريت مالي اسالمي چيست؟4
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  : منابع قوانين مالي اسالمي 2فصل 

  معرفي 2-1

زندگي مسلمانان بوسيله قوانين مذهبي اسالمي تحت عنوان شريعت قانونمند مي شود. شريعت در لغت به معني 

راهي براي رسيدن به سعادت حقيقي است و هم چنين به راهي پاك براي پيروي نيز عنوان مي شود. قوانين 

مذهب اسالم برآمده از منابع متنوعي است كه در اين بخش به آنها اشاره شده و روش بهره گيري از آنها نيز به 

 اختصار بيان خواهد شد.

 . منابع اوليه ، ثانويه و اصول2-2

 منايع اوليه شامل : 

 ، اولين و مهمترين منبع ، كتاب آسماني است كه از طرف خداوند بر پيامبر اكرم(ص) وحي شده * قرآن كريم

 است.

 ، برگرفته از سخنان و موافقت هاي ضمني پيامبر تحت عنوان احاديث مي باشد. گاهي اوقات سنت * سنت

مفهوم وسيع تري به خود مي گيرد به طوريكه در مذهب تشيع ، اهل بيت عظيم الشان ايشان و در مذهب 

 تسنن،صحابه و خلفاي بعد از ايشان را در بر مي گيرد.

 منابع ثانويه شامل : 

، اساس اجماع به عنوان يك حكم قانوني برگرفته از اين حقيقت است كه جمعيت عالمان دين مي * اجماع 

 توانند ارائه كننده راه اصالح امور باشند.

 ، عقيده برآن است كه اگر قانوني در يك برهه از زمان مورد نياز بوده و توسط قرآن و سنت بيان نشده *  قياس

باشد ، مقايسه اي با موقعيت هاي موجود در قرآن و سنت انجام شده و دستور استنباط شود. به عنوان نمونه 

نوشيدن شراب حرام و به صراحت در قرآن اعالم شده است ، حال استفاده از ديگر نوشيدني هاي زيان آور و با 

 اثرات مشابه نيز با فرض حرمت مطروحه ممنوع استنباط مي شود.
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، همانا يك استدالل مستقل بوسيله عالمان تراز اول جوامع اسالمي است كه توسط فقهاي جامع *  اجتهاد 

الشرايط ارائه مي شود. اجتهاد نظير استانداردهاي حسابداري و حسابرسي براي نهادهاي مالي اسالمي ، كاربرد 

 دارد.

 اصول شامل :

 ، در لغت به معني نيكو شمردن و رجحان قانوني است و زماني كاربرد دارد كه قياس يا ساير *  استحسان

روش هاي گفته شده فراهم كننده جواب معيني نباشند و بيانگر اين است كه يك فقيه حسب استثناء از حكم 

مشخصه توسط قياس به حكم ديگري عدول كند يا به تعبير ديگر عمل نكند . اين اصول بيشتر در مذاهب 

 حنفي  ، مالكي ها ، حنبلي ها و زيديان شهرت داشته و شيعيان و شافعي ها با آن مخالف هستند.

  ، در لغت به معني طلب خير يا توجه به منافع عمومي است . * استصالح (مصلحت)

 ، روش خاصي است كه افراد در مسئله معيني پيروي مي كنند ، بدون آنكه در قانون ذكري از آن رفته * عرف

 باشد. عرف قانون نانوشته است .

، اصل ضرورت بيان مي دارد كه در صورتيكه تمكين يك قانون امكان پذير نباشد يا نامعقول باشد ، * ضرورت 

 سوره بقره نمونه اي از اصل ضرورت ديده مي شود كه در آن بيماران و 185مي توان از آن عدول كرد.در آيه 

مسافران را از روزه گرفتن معاف مي دارد و به جاي آن در زمان سالمت و پس از سفر ، قضاي روزه را بر آنها 

 فرض مي گرداند. 

 ركن 5هم چنين اسالم داراي اركاني است كه به عنوان وظايف مسلماني اطالق مي شود . در مذهب اهل تسنن 

 اصلي شامل موارد زير است : 

 اعتقاد به توحيد ، نبوت و معاد  •
 نماز •
 زكات  •
 روزه  •
 حج •

 در مذهب شيعه اركان دين ، به اصول و فروع به شكل زير تقسيم بندي مي شوند.
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 در اصول : توحيد ، نبوت ، معاد ، عدل و امامت  •

 در فروع : نماز ، روزه ، حج ، جهاد ، خمس ، زكات ، امر به معروف و نهي از منكر ، تولي و تبري  •

 . مذاهب حقوقي اسالمي 2-3

مسلمانان در كاربرد اصول متنوع و ثانويه منابع قوانين اسالمي با يكديگر متفاوتند . در اين بخش به مذاهب 

 حنفي ، مالكي ، شافعي و حنبلي و در نهايت شيعه اشاره اي مختصر خواهد شد.

مذهب حنفي ها ، قديمي ترين مذهب بوده و بنيانگذار آن ابوحنيفه مي باشد. اين مذهب انعطاف  •

پذيرتر از چهار مذهب ديگر بوده و امروزه در كشورهاي تركيه ،آسياي ميانه ، بالكان ، عراق ، 

 افغانستان ، اندونزي و پاكستان پيروان بيشتري دارند.

مذهب مالكي ، اين مذهب توسط مالك ابن انس پايه گذاري شده است . مالكي ها به شدت وابسته  •

به احاديث و اجماع فقهاي مدينه هستند. پيروان اين مذهب بيشتر در كشورهاي مصر، تونس ، 

 الجزاير ، ليبي ، كويت ، بحرين و دبي زندگي مي كنند.

مذهب شافعي ، اين مذهب توسط محمد ابن ادريس شافعي پايه گذاري شده است . پيروان اين  •

 مذهب بيشتر در كشورهاي اندونزي ، فيليپين ، سومالي و يمن زندگي مي كنند. 

مذهب حنبلي ، توسط پيروان احمد حنبل پايه گذاري شده است . در اين مذهب منبع اصلي قرآن  •

و سنت مي باشد. اين مذهب بر خالف مذاهب فوق كه يكديگر را در راه مسلماني راستين شناخته 

و يكديگر را تائيد مي كردند ، تنها مكتب حنبلي را كه برگرفته از ديدگاه فرقه وهابيت مي باشد را 

 مشروع مي داند . اين فرقه بيشتر در كشور عربستان و قطر ديده مي شود.

مذهب شيعه ، اين مذهب به طور عمده در ايران ، عراق ، افغانستان ، كويت و لبنان و برخي از  •

كشورها ديده مي شود . مذهب شيعه جعفري (اثني عشري) گسترده ترين نوع در پيروان اين 

 مذهب است . در اين مذهب اجماع پذيرفته شده و بر مبناي سنت پيامبر و اهل بيت ايشان است.
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  »2« نمونه سئواالت فصل 

 - زندگي مسلمانان بوسيله چه چيزي قانونمند مي شود ، توضيح دهيد؟1

 - منابع قوانين مالي اسالمي را نام برده و در مورد هركدام توضيح مختصري دهيد؟2

 - اصولي و اركاني را  كه مذاهب اهل تسنن و تشيع در آن مشترك هستند ، نام ببريد ؟3

 - مذاهب حقوقي اسالمي را نام برده و در هرمورد توضيح مختصري دهيد؟4

 - كداميك از منابع و يا اصول اسالمي داللت بر منافع عمومي دارد ؟5

 - كداميك از منابع اسالمي ، مترادف با استانداردهاي حسابداري و حسابرسي به كار مي رود؟6

 - براساس اين اصل ، در صورتيكه تمكين از يك قانون امكان پذير نباشد مي توان از آن عدول كرد؟7
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  : اقتصاد اسالمي 3فصل 

  . معرفي 3-1

اقتصاد اسالمي در خصوص قوانيني است كه بايد توسط مسلمانان پيروي شود . اقتصاد اسالمي يك اقتصاد 

ارزشي است كه بدين ترتيب نياز به فلسفه ديگري ندارد . اقتصاد اسالمي اولين و بهترين كاربرد سازي اصول 

اخالقي برآمده از قوانين الهي است . شريعت در اينجا به عنوان نظامي در تبيين وظايف است. اين وظايف 

 داراي اصول محدودي شامل :

  توحيد و برادري ، توحيد به معني يكتايي خداوند است . بشريت به عنوان جانشين خداوند برروي

زمين داراي الزاماتي در بهره برداري صحيح از منابع دارد كه اين اصول در ديگر مذاهب شناخته شده 

 نيست.

  انصاف در پرداخت حقوق ، پرداخت حقوق بايد متناسب با بهره گيري و كار انجام شده باشد . منابع

موجود متعلق به خداوند است و كساني كه از آن سوء استفاده و يا سوء برداشت نمايند ، محكوم به بي 

 عدالتي هستند.

  باز توزيع ثروت اشخاص ، براي جامعه حقي براي توزيع مجدد درآمد اشخاص وجود دارد. از اين

 اصل مي توان به پسنديده بودن اهداي صدقات و الزام به پرداخت زكات به نيازمندان اشاره كرد.

  . زكات 3-2
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زكات يكي از مهمترين اصول اسالمي است . معني لغوي زكات به معني تزكيه ، پاكي يا خالص سازي است و 

اعتقاد بر اين است كه خالص سازي قلب همراه با ثروت شخص بوسيله قرار دادن قسمتي از ثروت وي براي 

 افراد نيازمند ايجاد خواهد شد. زكات در دو شكل زكات فطره و زكات مال است .

 به منزله الزام مسلمانان مبني بر ارائه اقالمي به افراد نيازمند در پايان ماه مبارك رمضان هرسال * زكات فطره

 به شكرانه توفيق روزه داري در اين ماه است .

 درصد مقدار دارايي ها با عنايت به حدنصاب 5/2 به عنوان ماليات بر ثروت در اغلب موارد * زكات مال

 خاص آنهاست.

زكات مال به افراد بالغ ، عاقل و آزاد بر دارايي هاي مالي بهره ور نگه داري شده به مدت حداقل يكسال قمري ، 

 وضع مي شود و بطور كلي به موارد تعلق مي گيرد:

  طال و نقره 
  دارايي هاي مالي نظير پول ، چك ، سپرده بانكي و سهام 
  منفعت و كسب 
  درآمد حاصل از اجاره 

 زكات مخصوص فقرا و مساكين و كاركنان (جمع آوران) آن و براي (آزادي) بردگان ، (اداي دين) بدهكاران ، «

 »و در راه تقويت دين خدا و واماندگان در راه يك فريضه (مهم) الهي است ؛ و خداوند دانا و حكيم است ! 

 60قرآن كريم سوره توبه آيه 

زكات به اوالد پيامبر(ص) و همچنين والدين ، فرزندان و همسر قابل پرداخت نيست و حتي مصرف زكات 

 براي دفاع ، جز در مواقعي كه بالد مسلمين در دستخوش تعدي است جايز نمي باشد . 

 فقهاي مسلمان با پرداخت زكات به غير مسلماناني كه داراي شرايط تهيدستي هستند را مجاز نمي دانند .

در برخي از كشورها اهداي زكات داوطلبانه است اما در كشورهائي نظير پاكستان ، سودان ، يمن ، مالزي و 

 عربستان سعودي پرداخت زكات همانند ماليات اجباري است .
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  . ربا 3-3

  . ممنوعيت ربا 3-3-1

ربا عامل اصلي تمايز ميان اقتصاد اسالمي و اقتصاد متداول است . ربا در لغت به معني افزايش ، زياده يا مازاد 
است . در شريعت مفهوم ربا يك اصل اساسي معامالت است و به معني مازاد ثابتي از اصل است كه از قبل 

 شرط شود. 

 / سوره آل 278 و 276 و 275ممنوعيت ربا بر مبناي شمار متعددي از سوره هاي  قرآن باالخص سوره بقره آيه 
  مطرح شده است . 161 / سوره نساء آيه 39 / سوره روم آيه 130عمران آيه 

  ممنوعيت ربا در ديگر اديان آسماني 3-3-2

محكوميت استفاده از ربا تنها محدود به اسالم نيست . براساس متون برآمده از انجيل ، كليساي مسيحي در 

زمان هاي مختلف در قبال دريافت و پرداخت بهره همواره مخالفت كرده است ، همچنين در كتاب تورات 

 گرفتن بهره از هم كيشان ممنوع اعالم شده است .

  . غرر و ميسر و ممنوعيت آن 3-4

فعاليت هاي تجاري در اسالم مجاز است اما مشروط به رعايت حرمت ربا هستند . فعاليت هاي تجاري همچنين 

داراي محدوديت ديگري تحت عنوان ممنوعيت غرر و ميسر نيز مي باشند . غرر در لغت به معني ريسك يا 

 عدم اطمينان و ميسر به معني قمار بازي يا سفته بازي است . 

ممنوعيت غرر بيان كننده اين است كه شركاي تجاري بايد از هم ارزي كاال و قيمت تراكنش با يكديگر مطلع 

باشند . كلمه غرر در زبان عربي معادل ريسك و در معناي ضمني به معني تقلب و فريب است . البته اجتناب از 

ريسك هرگز امكان پذير نيست و هم فعاليت تجاري يا هر فعاليت بهره ور بدون وجود درجه خاصي از ريسك 

نمي تواند وجود داشته باشد . ممنوعيت غرر به منظور شفاف سازي و ايجاد انصاف در مبادالت است . براي 

 اجتناب از وجود غرر در قراردادها طرفين بايد به نكات زير توجه نمايند :
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  طرفين قرارداد از موضوع و قيمت فروش هاي مشابه اطالع داشته و طرفين قادر به تحويل تعهد خود را

 داشته باشند.

 .خصوصيات به طور كامل تبيين شده و مقدار ارزشگذاري شود 

 .كيفيت ، كميت و درصورت تحويل در آينده ، تاريخ تحويل مشخص باشد 

 » پرندگان در آسمان يا ماهي درآبممنوعيت غرر برآمده از احاديث بوده و درآنها از غرر به فروختن « 

 و...تعبيه شده است.همه اينها داللت بر تراكنش هاي نامطمئن دارد.

و ، به آساني ، چون قمار باز  هر قسم قمار را شامل مى شود از كلمه «يسر» به معنى آسانى گرفته شده، ميسر 

 .بدون رنج كسب و كار، مال مردم را به چنگ مى آورد

  . نظام اقتصادي 3-5

محمد احمد ، توصيفي مختصر و مفيد از تفاوت ميان ساختار اقتصاد سرمايه داري ، سوسياليست و اسالمي 

ارائه كرده است . نظام سرمايه داري سود و بهره راپذيرفته است . نظام سوسياليست هر دو را رد كرده و نظام 

اسالمي سود را پذيرفته است اما بهره را رد مي كند . قرآن ديدگاهي منفي نسبت به فعاليت هاي اقتصادي و 

 به طور صريح فعاليت هاي تجاري مجاز عنوان شده است  275توسعه بازار ندارد . قرآن كريم در سوره بقره آيه 

 در عين حال خديجه (س) ، همسر اول پيامبر اكرم(ص) ، يك بازرگان بود .

 . نتيجه گيري 3-6

مسلمانان از قرآن و سنت به عنوان منابع اصلي براي استنتاج احكام ، مسائل عبادي و مسائل معامالتي استفاده 

مي كنند . دستورات عبادي و معامالتي در روابط اجتماعي تصريح بر حرمت غرر ، ميسر و ربا با تاكيد خاص 

 دارند .

  »3« نمونه سئواالت فصل 

 - مجموعه اصول و وظايفي را كه شريعت در اقتصاد اسالمي با اهميت مي داند را نام ببريد؟1
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 - زكات چيست و اقسام آن را نام برده و به چه اقالمي زكات تعلق مي گيرد؟2

 - مصرف زكات در چه اموري جايز نمي باشد؟3

 عامل اصلي تمايز بين اقتصاد اسالمي و غير اسالمي را نام برده و در مورد آن توضيح مختصري دهيد ؟  -4

 غرر و ميسر را توضيح داده و در هنگام عقد قرار داد چه نكاتي بايد مورد توجه قرار گيرد؟ -5

 نگاه اسالم و ساير نظامهاي موجود در دنيا به موضوع اقتصاد چگونه است ؟ -6

 

******************** 

 

  : ابزارهاي مالي اسالمي 4فصل 

تعداد زيادي از ابزارهاي مالي كه مطابق با شريعت پذيرفته شده اند وجود دارند و تعدادي نيز پذيرفته 

شده نيستند . همچنين در اين ميان ناحيه اي خاكستري وجود دارد و شامل محصوالتي است كه به ديد 

 عده اي حرام و به ديد عده ديگر حالل است .

آرمان مديريت مالي اسالمي موقعيتي است كه در آن سرمايه گذار ، در ريسك تجاري قرض گيرنده 

سهيم شود كه اين به معني مشاركت در سود حاصل از فعاليت و هم چنين زيان احتمالي برآمده از آن 

است. حتي در برخي مواقع زيان بطور كامل توسط وي تحمل مي شود. اين مفهوم تحت عنوان 

مشاركت در سود وزيان ناميده مي شود و ابزارهاي مبتني بر آن كه از نوع حالل هم مي باشند مشتمل 

 بر دو نوع است :

  مضاربه (قرارداد تامين مالي) ، بانك ها يا هر نوع تامين كننده مالي ، كه به عنوان مالك سرمايه

خوانده مي شود ، تمامي احتياجات سرمايه اي مربوط به يك پروژه را فراهم مي كند . طرف 

ديگر ، مضارب يا نماينده ، كسب و كار را مديريت كرده و تخصص و نيروي كار خود را به 

سرمايه اضافه مي كند . فراهم كننده سرمايه تنها مالك سرمايه است و در امور فعاليت دخالتي 

ندارد . طرفين قبل از فعاليت طي قراردادي از پيش تعيين شده  ، نسبت توزيع سود را 

مشخص مي كنند. زيان به طور انحصاري توسط فراهم كننده سرمايه تحمل مي شود . مضارب 
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در هيچ گونه زياني شريك نيست زيرا مطابق با شريعت وي تنها مجري كار بر روي سرمايه 

 است.

قرارداد مضاربه يك قرارداد مشاركت در سود است . در بخش كشاورزي نوع خاصي از مضاربه تحت عنوان 

مضارعه وجود دارد . بانك فراهم كننده سرمايه يا زمين ، يا فراهم كننده زمين و بذر مي شود و محصول ميان 

 كشاورز و بانك يا مالك تقسيم مي شود. 

  مشاركت ، مشاركت يك نوع تامين مالي اشتراكي است . به نوعي مي تواند به قراردادهاي

مشترك سرمايه نيز اطالق شود . سود و زيان مطابق با فرمول از پيش تعيين شده اي تسهيم مي 

 شود و معموال نسبت توزيع سود و زيان  ميان طرفين قرارداد به نسبت سرمايه آنهاست .

 

 ساير ابزارهاي مالي حالل به  شرح ذيل مي باشند :

مرابحه ، يا تامين مالي افزايش قيمتي ؛ يكي از معروفترين ابزار مالي اسالمي بوده كه بر مبناي  •

سود تجاري يا قرارداد افزايش در نرخ فروش است . قرارداد مرابحه يك قرارداد تجاري است 

كه يك طرف تعهد مي كند كااليي را به حساب خود خريداري نموده و آن را به طرف ديگر 

به قيمت خريد به عالوه يك مبلغ افزايشي به عنوان سود كه طرفين بر آن اتفاق نظر دارند 

 بفروشد.

اجاره ، به شكل اجاره و نيز اجاره و اغتناء (اجاره به شرط تمليك) ؛ اجاره قراردادي است كه  •

در آن تامين كنندگان مالي ، موارد مورد نياز مشتريان را خريداري كرده و به آنها به صورت 

اجاره واگذار مي كند. در پايان مدت اجاره ، ممكن است موضوع اجاره به مستاجر فروخته 

شود . طرفين مي توانند بر سر فروش آن در قرار داد جداگانه اي توافق كنند . در اجاره و اغتناء 

، اقساط دوره اي به نسبت هاي مشخصي پرداخت شده تا در نهايت مالكيت كاال به مستاجر 

 منتقل شود.  
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بيع سلم (سلف)،؛ پيش خريد نقدي محصوالت توليدي به قيمت معين ؛ در واقع سلف نوعي  •

خريد از قبل با تحويل آينده است . كاال در زمان انعقاد سلف توليد نشده است اما بايد توليد 

 پذير بوده ، كيفيت و كميت آن ، تاريخ و مكان تحويل كاال نيز مشخص باشد.

قرض الحسنه ؛ وام قرض الحسنه يا وام نيكو ، در آن وضع هر گونه بهره و يا سود وجود  •

ندارد . اگر چه به آن كارمزد توسط قرض دهنده تعلق مي گيرد . اين وام براي افرادي كه در 

وضعيت معيشتي خاصي هستند نظير كشاورزان ، دارندگان كسب و كارهاي كوچك و مصرف 

 كنندگان فقير اهدا مي شود .

استصناع ، قرارداد توليدي با تامين مالي تدريجي و پيش رونده ؛ قرارداد استصناع تمركز به  •

كاالهايي دارد كه در حال حاضر وجود ندارد . معموال از اين نوع قرارداد براي ساختمان يا 

 توليدات در حال تكميل استفاده مي شود. 

صكوك ، گواهي يا اوراق قرضه اسالمي ؛ اين اوراق متنوع بوده و نرخ بهره از پيش تعيين  •

 شده ، همانند اوراق قرضه ،  ندارد . 

 كارت اعتباري اسالمي ؛  •

 قوانين قراردادهاي اسالمي 

تراكنش هاي مالي اسالمي به طور مشخص تابع قوانين قراردادهاي اسالمي هستند. بدين معني كه قراردادها بايد 

از ممنوعيت رباء ، غرر و ميسر و فعاليت هاي حرام و نظاير آن تبعيت كنند . حال نگاهي مختصر به اصول مهم 

 قراردادها به شرح زير خواهيم داشت :

- عدم اطمينان ، نبايد عدم اطمينان در خصوص مشخصات يك كاال، قيمت و تاريخ تحويل آن وجود داشته 1

 باشد . به همه اينها بايد در زمان عقد قرارداد توجه كرد.

- قراردادهاي مركب ، سنت ، قراردادهاي الزم و ملزوم يا به هم پيوسته را مجاز نمي داند . يك قرارداد نبايد 2

بيش از يك تراكنش راپوشش دهد . به عنوان مثال يك قرارداد فروش و توافق اجاره نمي تواند در يك قرارداد 

 تركيب شود. 
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- حالت قانوني قرارداد ، در قوانين اسالمي برخالف قوانين غربي يك تعهد هم ارز با يك قرارداد نيست . 3

تعهد به خريد و فروش در قرارداد مرابحه الزام قانوني ندارد بلكه يك الزام اخالقي است . تعهداتي كه قابليت 

مطرح شدن در دادگاه قانوني را نداشته باشد ، مي توانند قرارداد مرابحه را براي بانك پرمخاطره سازند لذا 

 قراردادهايي كه بر موضوع آينده داللت دارند توسط قوانين شرعي به رسميت شناخته نمي شوند .

- توافق طرفين ، قوانين شرعي ملزم مي دانند كه پيشنهاد و قبول بايد متصل به يكديگر بوده و در طول 4

 جلسه اي يكسان صورت پذيرد. 

 - الزامات مالكيتي ، در قوانين اسالمي مالك دارايي ، ماليات مرتبط را پرداخت مي كند . 5

- شروط جريمه ، همانطور كه رباء ممنوع است ، احتساب جريمه بهره وار در مورد تاخير در پرداخت نيز 6

 ممنوع است .

  »4« نمونه سئواالت فصل 

 - ابزارهاي مالي اسالمي را نام برده و در هر مورد توضيح مختصري دهيد ؟1

 - تفاوت بين مضاربه ، مضارعه و مشاركت را بيان نمائيد ؟2

 -  تفاوت بين قرارداد مبتني بر مرابحه و سلف را توضيح دهيد ؟3

 - قرارداد مبتني بر استصناع ، بيشتر در چه زمينه هايي كاربرد دارد ؟4

- مجموعه اصولي را كه قوانين اسالمي به هنگام عقد قراردادها ملزم دانسته را نام برده و در هر مورد توضيح 5

 مختصري دهيد؟ 
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  : بانكداري اسالمي 5فصل 

  . ابزارهاي مالي ارائه شده توسط بانكها 5-1

ابزارهاي مالي ارائه شده توسط بانكها به مشتريان به منزله وسيله تامين وجوه براي بانك است . بانك هاي 

اسالمي ملزم به پيروي از فرامين مديريت مالي اسالمي هستند . بدين ترتيب نه تنها قرض دادن آنها ، بلكه 

تامين وجوه بانك هاي اسالمي بايد با استفاده از ابزارهاي مالي حالل صورت گيرد . بانك هاي اسالمي در انتشار 

 اوراق آزادند اما حق انتشار اوراق ربوي مشتمل بر بهره را ندارند .

 بانك هاي اسالمي تمايل به تامين وجوه با استفاده از انتشار يا فروش ابزارهاي زير را دارند :

 . حساب سرمايه گذاري يا حساب مشاركت در سود زيان 1

حساب سرمايه گذاري يا حساب مشاركت در سود زيان در عمل به معني تامين وجوه به طريق مضاربه است ، 

به طوريكه سپرده گذار نقش مالك سرمايه يا تامين كننده مالي و بانك نقش مضارب را ايفا مي كند . اگر زياني 

 رخ دهد بايد توسط سپرده گذار تحمل شود . 

 -   حساب پس انداز 2

بانك هاي  اسالمي ارائه كننده تضمين اصل مبلغ اسمي حساب هاي پس انداز و فراهم كننده بازده براي اين 

حساب ها هستند . ضمانت اصل سپرده در اين حالت مي تواند شكل قانوني به خود گيرد زيرا وجوه مشتريان 

به شكل وديعه يا امانت در قالب حساب پس انداز نزد بانك گذاشته مي شود .در خصوص اين حسابها ، بانك 

گستره عملي وسيعي در استفاده از وجوه اين حساب ها نداشته و همچنين بانك ها مجاز به پرداخت بهره به اين 

سپرده ها نيستند . هركسي آزاد است هديه اي به ديگري ببخشد و اين موضوع در خصوص بانكها نيز مصداق 

 دارد.

 - حساب جاري 3

حساب جاري يا تراكنشي ، بهره پرداخت نمي كند اما مبلغ اسمي موجود در آنها به شكل رسمي تضمين 
 مي شود . 
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اين حساب نيز به شكل وديعه يا امانت نگهداري مي شود . اگر چه بانك هاي متعارف به اين حسابها ممكن 

 است بهره تعلق دهند اما بانك هاي اسالمي به دارندگان اين حسابها خدمات رايگان بانكي ارائه مي كنند . 

 - حساب قرض الحسنه 4

حساب قرض الحسنه بهره اي پرداخت نمي كند و به معني تامين وجوه بانك براي وام هايي است كه در مصارف 

قرض الحسنه نظير ازدواج ، درمان ، اشتغال به نيت خيرخواهانه و خداپسندانه به افراد نيازمند و شايسته اهدا 

 مي شود. 

  . مشكالت دارايي هاي اسالمي 5-2

بانك هاي اسالمي بايد وجوه خود را در ابزارهاي حالل سرمايه گذاري كنند كه در فصول قبل توضيح داده شد. 

 ترازنامه يك بانك اسالمي به شكل ساده شبيه جدول زير است . 

 بدهي و سرمايه               دارايي ها 

 حساب سرمايه گذاري نقد
 حساب پس انداز قرارداد هاي مضاربه
 حساب جاري قراردادهاي مشاركت
 حساب قرض الحسنه قراردادهاي مرابحه

 *صكوك سرمايه گذاري
 سرمايه 

 

، نوشته بدهكار، سفته و قبض بدهي است و به  اصطالح صكوك برگرفته از واژه عربي صك به معناي چك *

 .طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسالمي تعريف مي شود

تمايزي كه ميان اين دو تعريف از صكوك وجود دارد، اساسي و مهم است، چرا كه با تاكيد بر اين تفاوت، 

هدف از به كارگيري صكوك به عنوان ابزاري جديد در بانكداري اسالمي، تقليد از اوراق قرضه مبتني بر بهره 

 .در بانكداري معمول نيست، بلكه ايجاد ابزاري ابتكاري است كه منطبق بر قوانين شريعت اسالم باشد



 19 

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

براساس فعاليت هاي سفته بازي و سوداگرانه و در واقع فعاليت هايي كه بدون خلق ارزش و كار صورت 

 .مي گيرند، سودآوري داشته باشد

بانك هاي اسالمي با مشكالتي برخورد مي كنند كه رقباي متعارف آنها چنين مشكالتي ندارند . يكي از اينها در 

مورد خصوصيات دارايي هاي مالي اسالمي است . به طورمثال ،  قرارداد مشاركت در سود و زيان و همچنين 

 اعتبارات مرابحه ، در قالب و فرم وضع شده توسط ناظران بانكي يا نهادهاي بين المللي نيست .

  . مقايسه هزينه هاي بانك هاي اسالمي با بانك هاي متعارف 5-3

الزامات شرعي ، رويه هاي پر خرجي را مي تواند به بانك  تحميل كند . اول اينكه ، پرسش  از هيات هاي  شرعي 

براي يك فتوا در زمان ارائه محصول جديد داراي هزينه است . بعد اينكه بانك هاي اسالمي انتظار مي رود 

هزينه هاي بيشتري در خصوص ارزيابي نسبت به بانك هاي متعارف داشته باشند . عالوه بر اين قراردادهاي 

جداگانه بيشتري با توجه به قوانين شرعي نسبت به نظام بانكداري متعارف وجود دارد كه اين امر موجب 

افزايش هزينه هاست . براي مثال در تامين مالي مبتني بر مرابحه رايج ، بانك بايد كاال را خريداري كرده و 

دوباره به مشتري بفروشد كه اين اين امر به طور مشخص مستلزم صرف نيروي كار بيشتر نسبت به نوع ربوي و 

 نيز هزينه هاي بيمه و انبارداري خواهد شد.

  »5« نمونه سئواالت فصل 

 - ابزارهاي مالي تامين وجوه در بانك هاي اسالمي را نام برده و در هر مورد توضيح دهيد؟1
 - تفاوت بين حسابهاي قرض الحسنه و جاري را در نظام بانكداري اسالمي بيان نماييد؟2
 - دارايي هاي موجود در ترازنامه بانك هاي اسالمي شامل چه مواردي مي باشند؟3
 - صكوك چيست و مشابه آن در نظام بانكي متعارف چه نام دارد؟4
 - داليل افزايش هزينه ها در بانكداري اسالمي نسبت به بانكداري متعارف را بيان نمائيد؟5
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  : مديريت مالي اسالمي از منظر تجربي 6فصل 

 از منظر متخصصين غير مسلمان ، كاربرد اصول اسالمي در مديريت مالي موجب تسليم فعاليت هاي اقتصادي

به تعدادي محدود مي شود. به عقيده آنها اين امر مي تواند موجب اثرات منفي باشد . اثرات مثبت متعددي در 

 اين خصوص وجود دارد كه ما به ترتيب بيان خواهيم كرد . 

 بدليل مشاركت در سود و زيان خطر ورشكستگي كمتر ،  

 سيستم هاي بانكي مبتني بر مديريت اسالمي موجب كاهش مشكالت ناشي از بحران هاي مالي ، 

خطرات اخالقي شده و با رويكردي محافظه كارانه به نظارت بر فعاليت بانكي مي پردازد . در سيستم 

مشاركت در سود وزيان نظم بيشتري در سيستم بوجود مي آيد . سپرده گذاران بايستي عالقمند تر به 

صحت و سالمت بانك از منظر دارايي هاي آن باشند تا از بروز بازده منفي حتي براي خود جلوگيري 

 بعمل آورند .

 منافع بانكداري مبتني بر مشاركت در سود وزيان در جلوگيري از مشاركت در نظام هاي مالي رسمي ، 

بروز ورشكستگي و نيز بحران هاي مالي موجب شده است تا نهادهاي بين المللي و حتي ساير 

 كشورها ي غير اسالمي بدين سازوكار كنجكاو شوند .

 از ديگر ويژگي هاي مديريت مالي اسالمي اين است كه اساسا فعاليت هاي سفته بازي را سفته بازي ، 

كاهش مي دهد . گسترش اعتبار جدا از توليد و تجارت در غير كاالهاي حقيقي و خدمات مشروع طبق 

اصول امكان پذير نيست . اصوال مديريت مالي اسالمي بايد همواره شامل كاالهاي حقيقي و خدمات 

 .بوده و كاربرد مشتقات در آن كمتر مالحظه مي شود 
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 چالش هاي مديريت مالي اسالمي 

چالش هاي مديريت مالي اسالمي در مقابل مزاياي آن از وزن كمتري برخوردار است ، اين چالش ها زيان آور 

براي رشد اقتصادي نبوده و توسط متخصصان مسلمان در حال تحليل به منظور بهبود مي باشند. برخي از آنها به 

 شرح زير مي باشد:

 ، اصول مشاركت در سود وزيان باعث كاهش ورشكستگي بانكها و افزايش ريسك - ريسك سپرده گذاران1

 سپرده گذاران مي شود.

- بهاي تمام شده باالتر، مديريت مالي اسالمي در برخي موارد داراي هزينه هاي بيشتري نسبت به نوع ربوي 2

است . گسترده ترين نوع تامين مالي بانكي در حال حاضر مرابحه است ، اين قرارداد شامل دو تراكنش بوده و 

فرايند آن مشتمل بر هزينه هاي حمل و نقل ، انبارداري و بيمه نيز است . به طور كلي قانون قراردادهاي اسالمي 

بيان مي دارد كه هر تراكنشي نياز به يك قرارداد مجزا دارد كه همين امر منجر به تحميل بهاي تمام شده باالتر 

 مي شود . 

- تامين مالي ناكافي بنگاه هاي كوچك زود بازده ، اين موضوع در مراحل ابتدايي برنامه هاي بانك هاي اسالمي 3

 قرار دارد .

- عرضه محدود اعتبارات مصرفي ، اعتبارات مصرفي جهت خريد كاالهاي بادوام ، قراردادهاي مرابحه و 4

 اجاره يك راه حل طبيعي مي باشد ، اما براي كاالهاي مصرفي ، كاربرد اين ابزارها گران تمام مي شود .

 - بيمه با مخاطره ، بيمه اسالمي تحت عنوان تكفل مطالبه كننده خسارت كمتري از كل زيان وارده است .5

 - قلمرو محدود براي تنوع بخشي و مصون سازي و تاثير آن بر رشد ، 6
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  »6« نمونه سئواالت فصل 

 - نظر متخصصين غير مسلمان در خصوص كاربرد ابزارهاي مديريت مالي اسالمي چيست؟1

 - اثرات مثبت كاربرد ابزارهاي مديريت مالي اسالمي را نامبرده و در هرمورد توضيح مختصري دهيد؟2

 - چالش هاي مديريت مالي اسالمي در اقتصاد را  نام برده و براي هرمورد توضيح مختصري ارائه دهيد؟3

 - داليل افزايش بهاي تمام شده در خدمات مبتني بر نظام بانكي اسالمي چيست ؟4

 

 

 

 

 

 

 موفق و پيروز باشيد
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