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بانکیبانکیمرابحهمرابحه
بررسی فقهی کاربرديبررسی فقهی کاربردي

دعبسیدعباس موسویاناس موسویانسی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیدانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  



١١/٠٧/١۴٣٢

٢

چکیدهچکیده
بهبه  مرابحهمرابحه  قراردادقرارداد  توسعه،توسعه،  پنجمپنجم  برنامهبرنامه  قانونقانون  9898  مادهماده  مطابقمطابق  

  رباربا  بدونبدون  بانکیبانکی  عملیاتعملیات  قانونقانون  دردر  منابعمنابع  تخصیصتخصیص  شیوه هايشیوه هاي  بخشبخش
  بهبه  رارا  مرابحهمرابحه  قراردادقرارداد  آئین نامهآئین نامه  دولتدولت  هیاتهیات  آنآن  پیروپیرو  گردید،گردید،  اضافهاضافه

  نمود،نمود،  ابالغابالغ  بانکیبانکی  نظامنظام  بهبه  وو  تصویبتصویب
وو  مرابحهمرابحه  عقدعقد  اجراییاجرایی  دستور العملدستور العمل  ابالغابالغ  بابا  مرکزيمرکزي  بانکبانک  

  ابزارهايابزارهاي  مرابحه،مرابحه،  عقدعقد  اساساساس  بربر  اعتبارياعتباري  کارتکارت  صدورصدور  دستورالعملدستورالعمل
  ..کردکرد  پیشنهادپیشنهاد  بدون ربابدون ربا  بانکداريبانکداري  برايبراي  رارا  جدیديجدیدي

حقوقیحقوقی  وو  فقهیفقهی  روایی،روایی،  مبانیمبانی  بربر  مروريمروري  بابا  استاست  صددصدد  دردر  مقالهمقاله  ایناین  
  بیانبیان  وو  آنآن  اجراییاجرایی  دستورالعمل هايدستورالعمل هاي  وو  آئین نامه هاآئین نامه ها  وو  مرابحهمرابحه  قراردادقرارداد

    کاربردهايکاربردهاي  بهبه  اقساطی،اقساطی،  فروشفروش  بابا  قراردادقرارداد  ایناین  اساسیاساسی  تفاوت هايتفاوت هاي
..بپردازدبپردازد  خدماتخدمات  وو  کاالهاکاالها  خریدخرید  اعتبارياعتباري  کارت هايکارت هاي  ویژهویژه  بهبه  آنآن

تعریف قرارداد مرابحهتعریف قرارداد مرابحه
زمان هايزمان هاي  ازاز  کهکه  استاست  مرابحهمرابحه  بیعبیع  بیع،بیع،  قراردادقرارداد  انواعانواع  ازاز  یکییکی  

  استاست  بیعیبیعی  آنآن  ازاز  مقصودمقصود  وو  استاست  بودهبوده  رایجرایج  مردممردم  بینبین  قدیمقدیم
  خرید،خرید،  قیمتقیمت  ازاز  اعماعم  کاالکاال  تمام شدةتمام شدة  قیمتقیمت  فروشندهفروشنده  کهکه

    هزینه هايهزینه هاي  سایرسایر  وو  نگهدارينگهداري  وو  نقلنقل   و و  حملحمل  هزینه هايهزینه هاي
  مبلغمبلغ  افزودنافزودن  بابا  سپسسپس  می رساندمی رساند  مشتريمشتري  اطالعاطالع  بهبه  رارا  مربوطهمربوطه

..می فروشدمی فروشد  خریدارخریدار  بهبه  سودسود  عنوانعنوان  بهبه  اضافیاضافی  درصديدرصدي  یایا
  تومانتومان  هزارهزار  بهبه  رارا  کاالکاال  ایناین  می کندمی کند  اعالناعالن  مثال،مثال،  به طوربه طور  

  دهده  بابا  یایا  تومانتومان  صدصد  وو  هزارهزار  بهبه  استاست  حاضرحاضر  وو  استاست  خریدهخریده
..بفروشدبفروشد  مشتريمشتري  بهبه  سودسود  درصددرصد
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رواییروایی  متونمتون  دردر  مرابحهمرابحه  قراردادقرارداد  جایگاهجایگاه
شایدشاید  وو  استاست  رواییروایی  متونمتون  دردر  قراردادهاقراردادها  پرکاربردترینپرکاربردترین  ازاز  یکییکی  مرابحهمرابحه  قراردادقرارداد  

    دردر  است،است،  نشدهنشده  نقلنقل  روایتروایت  مقدارمقدار  ایناین  مالیمالی  قراردادقرارداد  هیچهیچ  موردمورد  دردر  گفتگفت  بتوانبتوان
  ازاز  چندچند  نمونهنمونه  عنوانعنوان  بهبه  کهکه  شدهشده  بحثبحث  قراردادقرارداد  ایناین  مختلفمختلف  ابعادابعاد  متعددمتعدد  روایاتروایات

::می کنیممی کنیم  نقلنقل  رارا  گروهگروه  هرهر
  مرابحهمرابحه  مشروعیتمشروعیت  اصلاصل  بربر  ناظرناظر  روایاتروایات
11..  بنبن  النضرالنضر  سعید،عنسعید،عن  بنبن  الحسینالحسین  محمد،عنمحمد،عن  أحمدبنأحمدبن  عنعن  یحیى،یحیى،  محمدبنمحمدبن    

    الرجلالرجل  تبیعتبیع  بأنبأن  بأسبأس  الال""::قالقال  ))عع((اهللاهللا  عبدعبد  أبیأبی  عنعن  سنان،سنان،  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  سوید،عنسوید،عن
    نفسکنفسک  علىعلى  توجبهتوجبه  ثمثم  طلبطلب  الذيالذي  نحونحو  لهله  تشتريتشتري  ثمثم  تساومهتساومه  عندكعندك  لیسلیس  المتاعالمتاع

““..بعدبعد  منهمنه  تبیعهتبیعه  ثمثم
بهبه  بفروشی،بفروشی،  نشده اينشده اي  مالکمالک  هنوزهنوز  کهکه  رارا  کاالییکاالیی  نداردندارد  اشکالیاشکالی  ::می فرمایدمی فرماید  ))عع((  صادقصادق  امامامام  

  مطالبهمطالبه  مشتريمشتري  کهکه  نحوينحوي  بهبه  رارا  کاالکاال  سپسسپس  می گذارید،می گذارید،  قرارقرار  ابتداابتدا  کهکه  صورتصورت  ایناین
..می فروشیمی فروشی  مشتريمشتري  بهبه  سپسسپس  می کنیمی کنی  خریداريخریداري  خودتخودت  برايبراي  می کندمی کند

22..  نعالجنعالج  إناإنا  ))عع((الحسنالحسن  بیبی  ألأل  قلتقلت""::قالقال  سعدسعد  بنبن  عبدالحمیدعبدالحمید  عنعن  
  عندناعندنا  هوهو  لیسلیس  وو  البیعالبیع  یطلبیطلب  الرجلالرجل  جاءجاء  ربماربما  وو  العینهالعینه  هذههذه

  المتاعالمتاع  نشترينشتري  ثمثم  نشتریهنشتریه  أنأن  قبلقبل  سعرهسعره  علیعلی  نقاطعهنقاطعه  وو  فنساومهفنساومه
  الال  وو  شیئاًشیئاً  نزیدنزید  الال  علیهعلیه  نقاطعهنقاطعه  الذيالذي  السعرالسعر  بذلکبذلک  إیاهإیاه  فنبیعهفنبیعه
    ""..بأسبأس  الال  ::قالقال  ننقصهننقصه

دردر  ماما  ::گفتمگفتم  ))عع((  کاظمکاظم  امامامام  بهبه  می گویدمی گوید  سعدسعد  بنبن  عبد الحمیدعبد الحمید  
  قصدقصد  وو  می آیدمی آید  ماما  سراغسراغ  کسیکسی  بسابسا  چهچه  می کنیم،می کنیم،  چنینچنین  معامالتمانمعامالتمان

  قبلقبل  وو  می کنیم،می کنیم،  گفتگوگفتگو  اواو  بابا  پسپس  نداریم،نداریم،  ماما  کهکه  دارددارد  کاالییکاالیی  خریدخرید
    توافقتوافق  بهبه  اواو  بابا  قیمتقیمت  سرسر  بربر  کنیمکنیم  خریداريخریداري  رارا  کاالکاال  اینکهاینکه  ازاز

  کهکه  قیمتیقیمتی  همانهمان  بهبه  وو  می کنیممی کنیم  خریداريخریداري  رارا  کاالکاال  سپسسپس  می رسیم،می رسیم،
  می کنیممی کنیم  زیادزیاد  چیزيچیزي  نهنه  می فروشیم،می فروشیم،  اواو  بهبه  بودیمبودیم  کردهکرده  توافقتوافق  همهم  بابا
    ..نداردندارد  اشکالیاشکالی  ::فرمودفرمود  ))عع((  امامامام  می کنیم؟می کنیم؟  کمکم  چیزيچیزي  نهنه  وو
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33..  رجلرجل  عنعن""  ))عع((الصادقالصادق  سألتسألت  ::قالقال  الحجاجالحجاج  بنبن  یحیییحیی  عنعن  
    فیهافیها  اربحکاربحک  بعنیهابعنیها  وو  الدابه،الدابه،  هذههذه  وو  الثوبالثوب  هذاهذا  اشتراشتر  لیلی  قالقال
    البیعالبیع  التواجبهالتواجبه  وو  اشترهااشترها  بذلک،بذلک،  باسباس  الال  ::قالقال  کذا؟کذا؟  وو  کذاکذا
    »»..تشتریهاتشتریها  أوأو  تستوجبهاتستوجبها  أنأن  قبلقبل
کردمکردم  سوالسوال  ))عع((  صادقصادق  امامامام  ازاز  می گویدمی گوید  حجاجحجاج  بنبن  یحیییحیی::    

  حیوانحیوان  ایناین  یایا  لباسلباس  ایناین  می گویدمی گوید  منمن  بهبه  کهکه  مرديمردي  موردمورد  دردر
  اینقدراینقدر  توتو  بهبه  بفروشبفروش  منمن  بهبه  وو  کنکن  خریداريخریداري  منمن  برايبراي  رارا

  رارا  آن هاآن ها  ندارد،ندارد،  اشکالیاشکالی  ::فرمودفرمود  ))عع((  امامامام  می دهم؟می دهم؟  سودسود
  ایجابایجاب  خودتخودت  برايبراي  رارا  بیعبیع  اینکهاینکه  ازاز  قبلقبل  وو  کنکن  خریداريخریداري
    ..نکننکن  ایجابایجاب  اواو  برايبراي  نکرده اينکرده اي  خریداريخریداري  رارا  کاالکاال  یایا  نکرده اينکرده اي

نسیهنسیه  وو  نقدنقد  مرابحهمرابحه  مشروعیتمشروعیت  بربر  ناظرناظر  روایاتروایات
11..  أتاهأتاه  رجلرجل  عنعن))عع((الباقرالباقر  سألتسألت""::قالقال  مسلممسلم  بنبن  محمدمحمد  عنعن    

  نسیۀ،نسیۀ،  أوأو  بنقدبنقد  منکمنک  أشتریهأشتریه  لعلّیلعلّی  متاعاًمتاعاً  لیلی  ابتعابتع  ::فقالفقال  رجلرجل
    منهمنه  یشتریهیشتریه  إنماإنما  بأسبأس  بهبه  لیسلیس  ::قالقال  أجله،أجله،  منمن  الرجلالرجل  فابتاعهفابتاعه

""..یملکهیملکه  ماما  بعدبعد
موردمورد  دردر  ::کردمکردم  سوالسوال  ))عع((  باقرباقر  امامامام  ازاز  می گویدمی گوید  مسلممسلم  بنبن  محمدمحمد  

  منمن  برايبراي  کاالییکاالیی  می گویدمی گوید  آمدهآمده  دیگردیگر  مرديمردي  نزدنزد  کهکه  مرديمردي
    خریداريخریداري  توتو  ازاز  نسیهنسیه  یایا  نقدنقد  صورتصورت  بهبه  شایدشاید  کن،کن،  خریداريخریداري

  ))عع((  امامامام    می کند؟می کند؟  خریداريخریداري  اواو  خاطرخاطر  بهبه  رارا  کاالکاال  ويوي  پسپس  کنم،کنم،
  آنکهآنکه  ازاز  بعدبعد  می کندمی کند  خریداريخریداري  اواو  ازاز  هماناهمانا  ندارد،ندارد،  اشکالیاشکالی  ::فرمودفرمود
    ..شدشد  مالکمالک
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22..  یریدیرید  یأتینییأتینی  الرجلالرجل  عنعن""قالقال  ))عع((الصادقالصادق  عنعن  سنانسنان  ابنابن  
    وو  ایاهایاه  أبیعهأبیعه  أنأن  أیصلحأیصلح  عنديعندي  لیسلیس  وو  نسیاًنسیاً  أوبیعاًأوبیعاً  طعاماًطعاماً  منیمنی

    ::قالقال  إلیه؟إلیه؟  فأدفعهفأدفعه  آخرآخر  مکانمکان  منمن  أشتریهأشتریه  ثمثم  سعرهسعره  لهله  أقطعأقطع
    ""بهبه  البأسالبأس

سوالسوال  ایشانایشان  ازاز  کهکه  می کندمی کند  نقلنقل  ))عع((  صادقصادق  امامامام  ازاز  ابن سنانابن سنان    
  قصدقصد  یایا  طعامطعام  معاملهمعامله  قصدقصد  وو  می آیدمی آید  منمن  سراغسراغ  مرديمردي  ::شدشد

  استاست  جایزجایز  آیاآیا  ندارم،ندارم،  منمن  رارا  کاالکاال  آنآن  وو  دارد،دارد،  نسیهنسیه  بیعبیع  انجامانجام
  قیمتقیمت  کهکه  صورتصورت  ایناین  بهبه  بفروشم،بفروشم،  اواو  برايبراي  رارا  کاالکاال  آنآن  منمن  کهکه
  بعدبعد  کنمکنم  خریداريخریداري  دیگردیگر  جاییجایی  ازاز  سپسسپس  کنم،کنم،  تمامتمام  اواو  بابا  رارا
  ..نداردندارد  اشکالیاشکالی  ::فرمودفرمود  ))عع((  امامامام  بپردازم؟بپردازم؟  اواو  بهبه

وکالتیوکالتی  مرابحهمرابحه  مشروعیتمشروعیت  بربر  ناظرناظر  روایاتروایات
11..  منمن  یتعینیتعین  أنأن  یریدیرید  الرجلالرجل""  ::))عع((للصادقللصادق  قلتقلت  ::قالقال  حازمحازم  بنبن  منصورمنصور  عنعن    

    أشتريأشتري  حتیحتی  فأعطنیفأعطنی  منکمنک  بحاجتیبحاجتی  أبصرأبصر  أناأنا  الرجلالرجل  لهله  فیقولفیقول  عینهعینه  الرجلالرجل
    فیدفعهفیدفعه  المالالمال  لهله  الذيالذي  الرجلالرجل  إلیإلی  بهابها  یجئیجئ  ثمثم  حاجته،حاجته،  فیشتريفیشتري  الدراهمالدراهم  فیأخذفیأخذ

    شاءشاء  إنإن  وو  باعهباعه  البایعالبایع  شاءشاء  إنإن  وو  تركترك  شاءشاء  إنإن  وو  اشترياشتري  شاءشاء  إنإن  ألیسألیس  ::فقالفقال  إلیهإلیه
""..البأسالبأس  ::قالقال  نعم،نعم،  ::قلتقلت  یبع؟یبع؟  لملم
دیگردیگر  فردفرد  ازاز  فرديفردي  گاهیگاهی  ::گفتمگفتم  ))عع((  صادقصادق  امامامام  بهبه  می گویدمی گوید  حازمحازم  بنبن  منصورمنصور    

    بهبه  منمن  ::می گویدمی گوید  وو  می آیدمی آید  ويوي  سراغسراغ  کهکه  صورتصورت  ایناین  بهبه  دارددارد  عینهعینه  معاملهمعامله  قصدقصد
    رارا  خودخود  مایحتاجمایحتاج  تاتا  بگذاربگذار  منمن  اختیاراختیار  دردر  پولیپولی  هستم،هستم،  توتو  ازاز  آگاه ترآگاه تر  خودمخودم  نیازنیاز

    می کند،می کند،  خریداريخریداري  رارا  خودخود  مایحتاجمایحتاج  وو  می گیردمی گیرد  رارا  دراهمدراهم  پسپس  کنم،کنم،  خریداريخریداري
  امامامام  می فروشد؟می فروشد؟  ويوي  بهبه  رارا  کاالکاال  اواو  پسپس  می آوردمی آورد  پولپول  صاحبصاحب  پیشپیش  رارا  آن  هاآن  ها  سپسسپس

  بخواهدبخواهد  اگراگر  وو  کندکند  خریداريخریداري  بخواهدبخواهد  اگراگر  دارند؛دارند؛  اختیاراختیار  دودو  ایناین  آیاآیا  ::فرمودفرمود  ))عع((
    بلهبله  ::گفتمگفتم  کند؟کند؟  تركترك  بخواهدبخواهد  اگراگر  وو  بفروشدبفروشد  بخواهدبخواهد  اگراگر  همهم  بایعبایع  وو  کندکند  تركترك

      ..نداردندارد  اشکالیاشکالی  ::فرمودفرمود  ))عع((  امامامام  دارند،دارند،  اختیارياختیاري  چنینچنین
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22..  رجلرجل  منمن  طلبطلب  رجلرجل  عنعن""))عع((الصادقالصادق  سألتسألت  حازمحازم  بنبن  منصورمنصور  عنعن  
  فأخذهافأخذها  فاشتربها،فاشتربها،  فخذهافخذها  دراهمدراهم  هذههذه  عندي،عندي،  لیسلیس  قالقال  بعینۀبعینۀ  ثوباًثوباً

  إنإن  ألیسألیس  ::فقالفقال  منه؟منه؟  أیشتریهأیشتریه  بهبه  جاءجاء  ثمثم  یرید،یرید،  کماکما  ثوباًثوباً  بهابها  فاشتريفاشتري
  شاءشاء  إنإن  ::قالقال  بلی،بلی،  ::قلتقلت  الدراهم،الدراهم،  أعطاهأعطاه  الذيالذي  مالمال  فمنفمن  الثوبالثوب  ذهبذهب

..""بهبه  البأسالبأس  ::قالقال  نعم،نعم،  ::قلتقلت  یشتر؟یشتر؟  لملم  شاءشاء  إنإن  وو  اشترياشتري
موردمورد  دردر  ::کردمکردم  سوالسوال  ))عع((  صادقصادق  امامامام  ازاز  می گویدمی گوید  حازمحازم  بنبن  منصورمنصور  

    رارا  لباسلباس  آنآن  منمن  وو  دارددارد  منمن  ازاز  رارا  معینیمعینی  لباسلباس  معاملهمعامله  تقاضايتقاضاي  کهکه  مرديمردي
  کن،کن،  خریداريخریداري  رارا  لباسلباس  آنآن  وو  بگیربگیر  رارا  دراهمدراهم  ایناین  می گویم،می گویم،  اواو  بهبه  ندارم،ندارم،

  می کند،می کند،  خریداريخریداري  میخواهدمیخواهد  کهکه  رارا  لباسیلباسی  گرفتهگرفته  رارا  دراهمدراهم  همهم  اواو  پسپس
    ایناین  می تواندمی تواند  مشتريمشتري  آیاآیا  حالحال  می آورد،می آورد،  دراهمدراهم  صاحبصاحب  پیشپیش  سپسسپس
  ایناین  نهنه  مگرمگر  ::فرمودفرمود  ))عع((  امامامام  کند؟کند؟  خریداريخریداري  پولپول  صاحبصاحب  ازاز  رارا  لباسلباس
  است؟است؟  شدهشده  تلفتلف  دراهمدراهم  صاحبصاحب  مالمال  ازاز  شودشود  تلفتلف  لباسلباس  اگراگر  کهکه  استاست
..نداردندارد  اشکالیاشکالی  ::فرمودفرمود  بلی،بلی،  ::گفتمگفتم

درصديدرصدي  سودسود  بابا  مرابحهمرابحه  مشروعیتمشروعیت  بربر  ناظرناظر  روایاتروایات
معاملهمعامله  موردمورد  دردر  ))عع((  کاظمکاظم  امامامام  ازاز  می گویدمی گوید  خالقخالق  بنبن  اسماعیلاسماعیل    

  معامالتمعامالت  امروزهامروزه  ماما  تجارتجار  ازاز  بسیاريبسیاري  گفتمگفتم  ::کردمکردم  سوالسوال  عینهعینه
  کارکار  چهچه  کهکه  می دهم،می دهم،  توضیحتوضیح  شماشما  براسبراس  منمن  وو  دارنددارند  عینهعینه

  پیشپیش  معامله گريمعامله گري  گفتمگفتم  بده،بده،  توضیحتوضیح  ::فرمودفرمود  ))عع((  امامامام  می کنیم،می کنیم،
  حالیحالی  دردر  می کنیممی کنیم  گفتگوگفتگو  همهم  بابا  می خواهدمی خواهد  رارا  کاالییکاالیی  وو  می آیدمی آید  ماما
  أقولأقول  وو  یازده،یازده،  دهده  أربحکأربحک««  ::می گویدمی گوید  ماما  بهبه  نداریم،نداریم،  رارا  کاالکاال  ماما  کهکه
  بهبه  دهده  می گویممی گویم  یازده،یازده،  بهبه  دهده  می دممی دم  سودسود  توتو  بهبه  »»دوازدهدوازده  دهده  ::أناأنا

  ازاز  بعدبعد  می کنیم،می کنیم،  توافقتوافق  نرخینرخی  بهبه  تاتا  می زنیممی زنیم  چانهچانه  همهم  بابا  دوازده،دوازده،
  برایتبرایت  تاتا  داريداري  قصدقصد  رارا  کاالییکاالیی  چهچه  می پرسممی پرسم  سود،سود،  تعیینتعیین  ازاز  فراغفراغ

..نمی بینمنمی بینم  معاملهمعامله  ایناین  دردر  اشکالیاشکالی  ::فرمودفرمود  ))عع((  امامامام  ......  بخرم؟بخرم؟
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امامیهامامیه  فقهفقه  دردر  مرابحهمرابحه  بیعبیع
طوالنیطوالنی  بسیاربسیار  سابقهسابقه  ازاز  شیعهشیعه  فقهفقه  مباحثمباحث  خاللخالل  دردر  مرابحهمرابحه  بیعبیع  

  ملحقاتملحقات  یایا  بیعبیع  مباحثمباحث  ضمنضمن  دردر  شیعهشیعه  بزرگواربزرگوار  فقهايفقهاي  وو  استاست  برخورداربرخوردار
  وو  شیعهشیعه  فقهايفقهاي  قدمايقدماي  کتبکتب  بهبه  مراجعهمراجعه  وو  انداند  پرداختهپرداخته  بحثبحث  ایناین  بهبه  آنآن

  گسستیگسستی  آنکهآنکه  بدونبدون  کهکه  استاست  حقیقتحقیقت  ایناین  مثبتمثبت  آنانآنان  آرايآراي  دردر  تتبعتتبع
  موردمورد  دوراندوران  ایناین  تمامیتمامی  دردر  مرابحهمرابحه  بیعبیع  شودشود  واقعواقع  امامیامامی  فقهفقه  ادوارادوار  بینبین

  شکلشکل  دوراندوران  دردر  کهکه  گونه ايگونه اي  بهبه  ..نگشته اندنگشته اند  غافلغافل  آنآن  ازاز  وو  بودهبوده  فقهافقها  توجهتوجه
  شیخشیخ  وو  ))هـهـ  329329  --260260((  کلینیکلینی  شیخشیخ  شیعه،شیعه،  فقهفقه  دردر  اجتهاداجتهاد  گیريگیري
  ابوالصالحابوالصالح  وو  ))  هـهـ  413413  --336336((  مفیدمفید  شیخشیخ  وو  ))هـهـ  381381  --306306((  صدوقصدوق
  دردر  ))هـهـ  410410  - - 385385((  طوسیطوسی  شیخشیخ  باالخرهباالخره  وو  ))هـهـ  447447  - - 374374((  حلبیحلبی

    یایا  روایتروایت  قالبقالب  دردر  خودخود  خاصخاص  سبکسبک  بهبه  هریکهریک  وو  نیاوردهنیاورده  کمکم  بحث،بحث،  ایناین
  بحثبحث  نیزنیز  بزرگانبزرگان  ایناین  ازاز  بعدبعد  وو  شده اندشده اند  مزبورمزبور  معاملهمعامله  حکمحکم  متعرضمتعرض  فتوافتوا

..استاست  کردهکرده  پیداپیدا  ادامهادامه

امامیهامامیه  فقهفقه  دردر  مرابحهمرابحه  بیعبیع  حکمحکم    
11..  اقتصاداقتصاد  دردر  یعنییعنی  شودشود  فروختهفروخته  مشتريمشتري  بهبه  سپسسپس  خریداريخریداري  کاالکاال  بایستیبایستی    

..دهددهد  رخرخ  پدیده ايپدیده اي  بایدباید  واقعیواقعی
22..  قبلقبل  وو  گیردگیرد  انجامانجام  اواو  تملکتملک  وو  بایعبایع  خریدخرید  ازاز  بعدبعد  مرابحهمرابحه  قراردادقرارداد  بایستیبایستی    

    نشدهنشده  واقعواقع  مرابحهمرابحه  بیعبیع  هنوزهنوز  باشدباشد  بودهبوده  همهم  خریدخرید  بربر  تعهديتعهدي  نوعنوع  هرهر  آنآن  ازاز
..استاست

33..  باشدباشد  نسیهنسیه  صورتصورت  بهبه  یایا  نقدينقدي  می تواندمی تواند  مرابحهمرابحه  بیعبیع..
44..  وکالتیوکالتی  صورتصورت  بهبه  یایا  اصالتیاصالتی  وو  مستقیممستقیم  صورتصورت  بهبه  می تواندمی تواند  مرابحهمرابحه  بیعبیع    

..باشدباشد
55..  شودشود  تعیینتعیین  درصددرصد  یایا  مبلغمبلغ  صورتصورت  بهبه  می تواندمی تواند  مرابحهمرابحه  قراردادقرارداد  سودسود  نرخنرخ..
66..  بگویدبگوید  دروغدروغ  مربوطهمربوطه  هزینه هايهزینه هاي  یایا  خریدخرید  قیمتقیمت  بیانبیان  دردر  بایعبایع  چنانچهچنانچه    

می کندمی کند  پیداپیدا  فسخفسخ  خیارخیار  مشتريمشتري
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مرابحهمرابحه  قراردادقرارداد  قلمروقلمرو
ازاز  است،است،  مطرحمطرح  بیعبیع  به صورتبه صورت  عرفعرف  میانمیان  کهکه  خدماتخدمات  وو  منافعمنافع  فروشفروش  موضوعموضوع  

    ..استاست  اختالفاختالف  محلمحل  شیعهشیعه  فقیهانفقیهان  دیدگاهدیدگاه
بربر  بیعبیع  صدقصدق  خوییخویی  اهللاهللا  آیتآیت  وو  جواهرجواهر  صاحبصاحب  انصاري،انصاري،  شیخشیخ  چونچون  فقیهانفقیهان  ازاز  برخیبرخی  

  معتقدندمعتقدند  وو  کنندکنند  میمی  حملحمل  تسامحتسامح  بربر  رارا  عرفعرف  تکلّمتکلّم  وو  انکار،انکار،  رارا  معامله هاییمعامله هایی  چنینچنین
    ..استاست  مصالحهمصالحه  نوعینوعی  یایا  بودهبوده  جعالهجعاله  یایا  اجارهاجاره  قالبقالب  دردر  نافعنافع  انتقالانتقال  عرفعرف  مقصودمقصود
  اشتراطاشتراط  مکارم شیرازيمکارم شیرازي  اهللاهللا  آیتآیت  وو  خمینیخمینی  امامامام  چونچون  فقیهانفقیهان  ازاز  دیگردیگر  برخیبرخی

  دردر  رارا  خدماتخدمات  وو  منافعمنافع  توانتوان  میمی  کهکه  باورندباورند  ایناین  بربر  ندانسته،ندانسته،  الزمالزم  رارا  بیعبیع  عین بودنعین بودن
    بربر  بیعبیع  عرفیعرفی  صدقصدق  بربر  افزونافزون  فقیهانفقیهان  ازاز  گروهگروه  ایناین  ..کردکرد  منعقدمنعقد  بیعبیع  قراردادقرارداد  قالبقالب

..کنندکنند  میمی  استداللاستدالل  نیزنیز  روایت هاییروایت هایی  بهبه  منافعمنافع  وو  خدماتخدمات  فروشفروش
گروهیگروهی  بلکهبلکه  نمی دهندنمی دهند  معاملهمعامله  بطالنبطالن  بهبه  فتوافتوا  گروهگروه  دودو  ازاز  یکیک  هیچهیچ    بنابراینبنابراین    

  وو  استاست  فروشفروش  وو  خریدخرید  می کنندمی کنند  تلفظتلفظ  مردممردم  کهکه  همانگونههمانگونه  خدماتخدمات  معاملهمعامله  معتقدندمعتقدند
    قصدشانقصدشان  امااما  می برندمی برند  بکاربکار  فروشفروش  وو  خریدخرید  واژهواژه  مردممردم  گرچهگرچه  معتقدندمعتقدند  دیگردیگر  گروهیگروهی

    ..استاست  صلحصلح  یایا  وو  جعالهجعاله  یایا  اجارهاجاره  قراردادقرارداد  مفادمفاد  موردمورد  تناسبتناسب  بهبه

رباربا  بدونبدون  بانکیبانکی  عملیاتعملیات  قانونقانون  دردر  مرابحهمرابحه
9898  مادهماده  استناداستناد  بهبه  وو  مرکزيمرکزي  بانکبانک  پیشنهادپیشنهاد  بهبه  بنابنا  وزیرانوزیران  هیئتهیئت  

  ایرانایران  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  توسعهتوسعه  پنجمپنجم  پنج سالهپنج ساله  برنامهبرنامه  قانونقانون
  موارديمواردي    مرابحهمرابحه  بابا  ارتباطارتباط  دردر  کهکه  نمودنمود  تصویبتصویب  ،،13891389مصوبمصوب
  رباربا  بدونبدون  بانکیبانکی  عملیاتعملیات  قانونقانون  سومسوم  فصلفصل  آیین نامهآیین نامه  ««  بهبه  زیرزیر  بشرحبشرح
:: شود شود  والحاقوالحاق  اضافهاضافه

عرضه کننده؛عرضه کننده؛  آنآن  موجبموجب  بهبه  کهکه  استاست  قرارداديقراردادي  مرابحهمرابحه  --  8181  مادهماده  
  وو  می رساندمی رساند  متقاضیمتقاضی  اطالعاطالع  بهبه  رارا  خدماتخدمات  وو  اموالاموال  تمام شدهتمام شده  بهايبهاي

  بهبه  رارا  آنآن  سود،سود،  عنوانعنوان  بهبه  اضافیاضافی  درصديدرصدي  یایا  مبلغمبلغ  افزودنافزودن  بابا  سپسسپس
  یایا  وو  مساويمساوي  اقساطاقساط  بهبه  اقساطی،اقساطی،  یایا  دفعیدفعی  نسیهنسیه  نقدي،نقدي،  صورتصورت

  واگذارواگذار  متقاضیمتقاضی  بهبه  معینمعین  سررسیدهايسررسیدهاي  یایا  سررسیدسررسید  دردر  غیرمساويغیرمساوي
..می کندمی کند
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تولیدي،تولیدي،  واحدهايواحدهاي  نیازهاينیازهاي  رفعرفع  منظورمنظور  بهبه  می توانندمی توانند  هاها  بانکبانک  ــ  8282مادهماده    
    کار،کار،  ابزارابزار  یدکی،یدکی،  لوازملوازم  اولیه،اولیه،  موادمواد  تهیهتهیه  برايبراي  بازرگانیبازرگانی  وو  خدماتیخدماتی

    ایناین  احتیاجاحتیاج  موردمورد  خدماتخدمات  وو  سایرکاالهاسایرکاالها  وو  زمینزمین  تأسیسات،تأسیسات،  ماشین آالت،ماشین آالت،
  وو  مصرفیمصرفی  وو  بادوامبادوام  مسکن،کاالهايمسکن،کاالهاي  تهیهتهیه  برايبراي  خانوارهاخانوارها  نیازهاينیازهاي  وو  واحدهاواحدها
    ایناین  تملکتملک  وو  تهیهتهیه  بهبه  مبادرتمبادرت  متقاضیمتقاضی  درخواستدرخواست  وو  سفارشسفارش  بهبه  خدماتخدمات

  واگذارواگذار  متقاضیمتقاضی  بهبه  مرابحهمرابحه  قالبقالب  دردر  رارا  آنآن  سپسسپس  وو  نمودهنموده  خدماتخدمات  وو  اموالاموال
..نمایندنمایند

کهکه  نمایندنمایند  حاصلحاصل  اطمیناناطمینان  مرابحهمرابحه  انعقادانعقاد  ازاز  قبلقبل  مکلفندمکلفند  هاها  بانکبانک  ــ  8383مادهماده    
..می باشدمی باشد  برگشتبرگشت  قابلقابل  قرارداد،قرارداد،  مدتمدت  طولطول  دردر  متعلقهمتعلقه  سودسود  وو  منابعمنابع  اصلاصل

وو  شدهشده  تمامتمام  بهايبهاي  بهبه  توجهتوجه  بابا  مرابحهمرابحه  قالبقالب  دردر  تسهیالتتسهیالت  اعطاياعطاي  ــ  8484مادهماده    
..خواهدشدخواهدشد  تعیینتعیین  بانکبانک  سودسود

وو  ابزارهاابزارها  ازاز  استفادهاستفاده  برايبراي  رارا  الزمالزم  تمهیداتتمهیدات  مکلفندمکلفند  هاها  بانکبانک  ــ  8585مادهماده  
..نمایندنمایند  فراهمفراهم  مرابحهمرابحه  قالبقالب  دردر  الکترونیکیالکترونیکی  کارت هايکارت هاي

اقساطیاقساطی  فروشفروش  وو  مرابحهمرابحه    تفاوتتفاوت
  11..  وو  محدودمحدود  کاالهايکاالهاي  برايبراي  فقطفقط  موضوعیموضوعی  کاربردکاربرد  لحاظلحاظ  بهبه  اقساطیاقساطی  فروشفروش    

    وو  نیستنیست  خاصیخاصی  کااليکاالي  بهبه  منحصرمنحصر  مرابحهمرابحه  حالیکهحالیکه  دردر  استاست  استفادهاستفاده  قابلقابل  معینیمعینی
    خانوارها،خانوارها،  نیازنیاز  موردمورد  دوامدوام  بابا  وو  مصرفیمصرفی  کاالهايکاالهاي  تمامیتمامی    برايبراي  آنآن  ازاز  می توانمی توان

    ..نمودنمود  استفادهاستفاده  بازرگانیبازرگانی  وو  صنعتیصنعتی  تولیدي،تولیدي،  موسساتموسسات
22..  نیازنیاز  موردمورد  خدماتخدمات  خریدخرید  برايبراي  کاالهاکاالها  گستردهگسترده  پوششپوشش  بربر  عالوهعالوه  مرابحهمرابحه    

  دردر  است،است،  استفادهاستفاده  قابلقابل  نیزنیز  بازرگانیبازرگانی  حتیحتی  وو  صنعتیصنعتی  تولیدي،تولیدي،  موسساتموسسات  خانوارها،خانوارها،
..نداشتنداشت  وجودوجود  امکانیامکانی  چنینچنین  اقساطیاقساطی  فروشفروش  دردر  حالیکهحالیکه

33..  اقساطیاقساطی  پرداختپرداخت  شیوهشیوه  عموماعموما  اقساطیاقساطی  فروشفروش  پرداخت،پرداخت،  شیوهشیوه  لحاظلحاظ  ازاز    
    پرداختپرداخت  شیوه هايشیوه هاي  سایرسایر  مرابحهمرابحه  حالیکهحالیکه  دردر  استاست  دادهداده  قرارقرار  توجهتوجه  موردمورد  رارا  تدریجیتدریجی

    دردر  رارا  اقساطیاقساطی  نسیهنسیه  بیعبیع  وو  دفعیدفعی  نسیهنسیه  بیعبیع  نقدي،نقدي،  بیعبیع  ازاز  اعماعم  بیعبیع  عقدعقد  دردر
..برمی گیردبرمی گیرد

  44..  مرابحهمرابحه  اوراقاوراق  انتشارانتشار  وو  طراحیطراحی  امکانامکان  بهبه  می توانمی توان  مرابحهمرابحه  هايهاي  قابلیتقابلیت  دیگردیگر  ازاز    
..نمودنمود  اشارهاشاره  آنآن  اساساساس  بربر  ))مرابحهمرابحه  صکوكصکوك((
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طراحی کارت اعتباري براساس قرارداد مرابحهطراحی کارت اعتباري براساس قرارداد مرابحه
مؤسسهمؤسسه  یایا  بانکبانک  کارت،کارت،  ناشرناشر  اعتبارياعتباري  مؤسسهمؤسسه  یایا  بانکبانک  عنصر؛عنصر؛  چهارچهار  راهکارراهکار  ایناین  دردر    

  کارتکارت  پذیرندهپذیرنده  خدماتیخدماتی  مرکزمرکز  یایا  فروشگاهفروشگاه  وو  کارتکارت  دارندهدارنده  کارت،کارت،  پذیرندهپذیرنده  اعتبارياعتباري
  ..دارنددارند  حضورحضور  اعتبارياعتباري  کارتکارت  معامله هايمعامله هاي  دردر
دردر  اعتبارياعتباري  کارتکارت  ويوي  اعتباراعتبار  بابا  متناسبمتناسب  مشتريمشتري  اعتبارسنجیاعتبارسنجی  ازاز  بعدبعد  ناشرناشر  بانکبانک    

    وسیلهوسیله  بهبه  خریدخرید  دردر  وکیلوکیل  رارا  کارتکارت  دارندهدارنده  قرارداد،قرارداد،  طبقطبق  وو  می گذاردمی گذارد  ويوي  اختیاراختیار
    خریدخرید  برايبراي  الزمالزم  منابعمنابع  اعتبار،اعتبار،  سقفسقف  تاتا  می شودمی شود  متعهدمتعهد  وو  می کندمی کند  بانکبانک  برايبراي  کارتکارت
  دردر  کارتکارت  دارندهدارنده  کهکه  زمانیزمانی  ،،بپردازدبپردازد  رارا  کارتکارت  دارندهدارنده  نیازنیاز  موردمورد  خدماتخدمات  وو  کاالهاکاالها
  فروشفروش  پایانهپایانه  دستگاهدستگاه  دردر  رارا  کارتکارت  می کند،می کند،  اقداماقدام  کاالکاال  خریدخرید  بهبه  بانکبانک  وکیلوکیل  جایگاهجایگاه

))POSPOS((  بانکبانک  راهراه  ازاز  اعتبار،اعتبار،  تاییدتایید  وو  شناساییشناسایی  ازاز  بعدبعد  ناشرناشر  بانکبانک  می دهد،می دهد،  قرارقرار  
  کارتکارت  پذیرندهپذیرنده  خدماتیخدماتی  مرکزمرکز  یایا  فروشگاهفروشگاه  بهبه  رارا  خدماتخدمات  وو  کاالهاکاالها  قیمتقیمت  پذیرنده،پذیرنده،

  فروشگاهفروشگاه  جایگاهجایگاه  دردر  ناشرناشر  بانکبانک  سپسسپس  می کند،می کند،  تملکتملک  رارا  کاالکاال  وو  می پردازدمی پردازد
  به صورتبه صورت  کارتکارت  دارندهدارنده  بهبه  رارا  شدهشده  خریداريخریداري  خدماتخدمات  وو  کاالهاکاالها  اعتباري،اعتباري،  الکترونیکیالکترونیکی

می فروشد،می فروشد،  معینمعین  سودسود  نرخنرخ  بابا  وو  معینمعین  مدت زمانمدت زمان  برايبراي  نسیهنسیه  مرابحه مرابحه   بیعبیع

بهبه  درصددرصد  1010  سودسود  نرخنرخ  احتساباحتساب  بابا  رارا  شدهشده  خریداريخریداري  خدماتخدمات  وو  کاالهاکاالها  مثال،مثال،  به طوربه طور    
    خدماتخدمات  وو  کاالهاکاالها  کارتکارت  دارندهدارنده  می فروشد،می فروشد،  کارتکارت  دارندهدارنده  بهبه  ماهماه  شششش  سررسیدسررسید
  بانکبانک  بدهکاربدهکار  کارتکارت  دارندهدارنده  آن،آن،  ازاز  بعدبعد  می گیرد،می گیرد،  تحویلتحویل  کردهکرده  تملکتملک  رارا  شدهشده  خریداريخریداري

::دارددارد  بدهیبدهی  پرداختپرداخت  برايبراي  گزینهگزینه  چندچند  وو  بودبود  خواهدخواهد  ناشرناشر
11..  نسیهنسیه  وو  نقدنقد  قیمتقیمت  مابه التفاوتمابه التفاوت  صورتصورت  ایناین  دردر  ::تنفستنفس  مهلتمهلت  دردر  پرداختپرداخت    

می پردازد؛می پردازد؛  رارا  خدماتخدمات  وو  کاالهاکاالها  نقدنقد  قیمتقیمت  فقطفقط  کارتکارت  دارندهدارنده  وو  می شودمی شود  دادهداده  تخفیفتخفیف
22..  قیمتقیمت  ازاز  بخشیبخشی  یایا  کلکل  می تواندمی تواند  کارتکارت  دارندهدارنده  ::اقساطیاقساطی  به صورتبه صورت  پرداختپرداخت  

    ایناین  دردر  بپردازد،بپردازد،  مقررمقرر  سررسیدسررسید  تاتا  اقساطاقساط  به صورتبه صورت  رارا  شدهشده  خریداريخریداري  خدماتخدمات  وو  کاالهاکاالها
می شود؛می شود؛  دادهداده  تخفیفتخفیف  تناسبتناسب  بهبه  نسیهنسیه  وو  نقدنقد  قیمتقیمت  مابه التفاوتمابه التفاوت  ازاز  بخشیبخشی  صورتصورت

33..  وو  کاالهاکاالها  نسیهنسیه  قیمتقیمت  کارتکارت  دارندهدارنده  صورتصورت  ایناین  دردر  ::درسررسیددرسررسید  دفعیدفعی  پرداختپرداخت    
  می پردازد؛می پردازد؛  رارا  خدماتخدمات

44..  وو  کاالهاکاالها  نسیهنسیه  قیمتقیمت  بربر  افزونافزون  صورتصورت  ایناین  دردر  ::سررسیدسررسید  ازاز  بعدبعد  پرداختپرداخت    
..بپردازدبپردازد  نیزنیز  التزامالتزام  وجهوجه  به صورتبه صورت  مبلغیمبلغی  بایدباید  خدماتخدمات
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رت اعتباريرت اعتباري  کاکامدل عملیاتی مدل عملیاتی 
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رت اعتباريرت اعتباري  کاکامبانی فقهی و حقوقی مبانی فقهی و حقوقی 
    مرابحه،مرابحه،  قراردادقرارداد  اساساساس  بربر  اعتبارياعتباري  کارتکارت  معامالتمعامالت  ساماندهیساماندهی  دردر

    شرعیشرعی  وصحتوصحت  می شودمی شود  استفادهاستفاده  قراردادقرارداد  چندچند  ترکیبترکیب  ازاز
  ..استاست  آن هاآن ها  همههمه  صحتصحت  بهبه  منوطمنوط  اعتبارياعتباري  باکارتباکارت  معاملهمعامله

  خرید؛خرید؛  دردر  وکالتوکالت  ..11
  وکالتی؛وکالتی؛  خریدخرید  ..22
    نسیه؛نسیه؛  مرابحه ايمرابحه اي  فروشفروش  ..33
  بدهی؛بدهی؛  دردر  تخفیفتخفیف  ..44
..تاخیرتاخیر  جریمهجریمه  ..55
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قصد خرید وکالتیقصد خرید وکالتی
خدماتخدمات  وو  کاالهاکاالها  خریدخرید  دردر  بانکبانک  وکیلوکیل  کارتکارت  دارندهدارنده  راهکارراهکار  ایناین  دردر  

    دردر  کندکند  وکالتیوکالتی  خریدخرید  قصدقصد  بایدباید  خریدهاخریدها  صحتصحت  برايبراي  بنابراینبنابراین  می گرددمی گردد
  کماکما  است،است،  وکالتیوکالتی  خریدخرید  ازاز  غافلغافل  کارتکارت  دارندهدارنده  زیاديزیادي  مواردموارد  دردر  کهکه  حالیحالی
  ازاز  اطالعیاطالعی  آنانآنان  وو  می کندمی کند  واگذارواگذار  دیگراندیگران  بهبه  رارا  کارتکارت  مواردي،مواردي،  دردر  اینکهاینکه

..ندارندندارند  وکالتوکالت  قراردادقرارداد
گفتگفت  می توانمی توان  مشکلمشکل  ایناین  درحلدرحل::  
می کندمی کند  کفایتکفایت  ارتکازيارتکازي  توجهتوجه  وکالتیوکالتی  خریدخرید  قصدقصد  درتحققدرتحقق  اوال؛اوال؛،،  
دیگراندیگران  می گذارد،می گذارد،  دیگريدیگري  اختیاراختیار  دردر  رارا  کارتکارت  کهکه  همهم  موارديمواردي  دردر  ثانیا؛ثانیا؛  

    ..هستندهستند  وکالتیوکالتی  خریدخرید  برايبراي  ويوي  ابزارابزار  وو  وسیلهوسیله
وکالتیوکالتی  خریدخرید  خرید،خرید،  دردر  وکالتوکالت  قصدقصد  نبودنبود  جهتجهت  بهبه  کهکه  فرضفرض  بربر  ؛؛لثالثاثاثا  

  کهکه  شدشد  خواهدخواهد  نسیه اينسیه اي  وو  نقدنقد  فضولیفضولی  بیعبیع  بهبه  تبدیلتبدیل  معاملهمعامله  باشد،باشد،  باطلباطل
  ..کرده اندکرده اند  اعالماعالم  رارا  خودشانخودشان  رضایترضایت  قراردادقرارداد  طرفینطرفین  پیشاپیشپیشاپیش

تخفیف در بدهیتخفیف در بدهی
فرصتفرصت  دردر  دفعیدفعی  صورتصورت  بهبه  رارا  خودخود  بدهیبدهی  بخواهدبخواهد  کارتکارت  دارندهدارنده  اگراگر  

  مبلغمبلغ  بهبه  نسبتنسبت  بانکبانک  بپردازد،بپردازد،  سررسیدسررسید  تاتا  تدریجیتدریجی  صورتصورت  بهبه  یایا  تنفستنفس
است؟است؟  جایزجایز  تخفیفیتخفیفی  چنینچنین  آیاآیا،،می دهدمی دهد  تخفیفتخفیف  بدهیبدهی

  ت دار  معامالتمعامالت  دردر  می گوییم؛می گوییم؛  پاسخپاسخ  دردرت دارمدوو  سلفسلف  نسیه،نسیه،  بیعبیع  مانندمانند  مد  ......  
  بپردازد،بپردازد،  معینمعین  زمان بنديزمان بندي  طبقطبق  رارا  خودخود  بدهیبدهی  استاست  متعهدمتعهد  مدیونمدیون  کهکه

  دیندین  بدهی،بدهی،  ازاز  بخشیبخشی  کم کردنکم کردن  مقابلمقابل  دردر  دارددارد  عالقهعالقه  مدیونمدیون  گاهیگاهی
  دوستدوست  طلبکارطلبکار  گاهیگاهی  چنان کهچنان که  بپردازد؛بپردازد؛  مقررمقرر  موعدموعد  ازاز  زودترزودتر  رارا  خودخود
    صرف نظرصرف نظر  بدهیبدهی  ازاز  بخشیبخشی  ازاز  سررسیدسررسید  ازاز  زودترزودتر  دریافتدریافت  برابربرابر  دردر  دارددارد
  مثبتمثبت  پاسخپاسخ  ائمهائمه  وو  بودهبوده  سوالسوال  محلمحل  امامانامامان  زمانزمان  ازاز  موضوعموضوع  ایناین  ..کندکند

    ..داده اندداده اند
مقابلمقابل  دردر  بدهیبدهی  مبلغمبلغ  کاهشکاهش  اصلاصل  بابا  روایاتروایات  استناداستناد  بهبه  شیعهشیعه  فقیهانفقیهان  

  آنآن  فقهیفقهی  تصویرتصویر  دردر  وو  هستندهستند  موافقموافق  سررسیدسررسید  ازاز  زودترزودتر  پرداختپرداخت
  خریدخرید  وو  هبههبه  ،،ابراءابراء  ه،ه،لحلحااصصمم  ::مانندمانند  ،،می دهندمی دهند  پیشنهادپیشنهاد  راهکارهاییراهکارهایی

  ..دیندین
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))وجه التزاموجه التزام((بررسی فقهی جریمه تاخیر بررسی فقهی جریمه تاخیر 

مدت،مدت،  تمدیدتمدید  مقابلمقابل  دردر  بدهیبدهی  مبلغمبلغ  افزایشافزایش  نوعنوع  هرهر  نیستنیست  شکیشکی  
  بودبود  جاهلیجاهلی  ربايرباي  مسلّممسلّم  مصادیقمصادیق  ازاز  رباربا  نوعنوع  ایناین  وو  استاست  حرامحرام  وو  رباربا
..برآمدبرآمد  آنآن  تحریمتحریم  درصدددرصدد  قرآنقرآن  کهکه
قراردادقرارداد  دردر  طلبکارطلبکار  آیاآیا  کهکه  استاست  ایناین  دارددارد  وجودوجود  اینجااینجا  کهکه  بحثیبحثی    

  موقعموقع  بهبه  پرداختپرداخت  بهبه  بدهکاربدهکار  الزامالزام  برايبراي  تواندتواند  میمی  آنآن  غیرغیر  یایا  قرضقرض
کند؟کند؟  پرداخت،پرداخت،  دردر  تأخیرتأخیر  جریمهجریمه  شرطشرط  بدهیبدهی

  بهبه  چندچند  هرهر  زیادهزیاده  نوعنوع  هرهر  گرفتنگرفتن  خمینی،خمینی،  امامامام  مانندمانند  فقهافقها  مشهورمشهور    
  برخیبرخی  مقابلمقابل  دردر  داننددانند  میمی  رباربا  مصادیقمصادیق  ازاز  رارا  کردکرد  دیردیر  جریمهجریمه  عنوانعنوان

..می شمارندمی شمارند  مجازمجاز  رارا  التزامالتزام  وجهوجه  گرفتنگرفتن  فقهافقها  ازاز

))وجه التزاموجه التزام((بررسی حقوقی جریمه تاخیربررسی حقوقی جریمه تاخیر
أخذأخذ  کردنکردن  قانونیقانونی  پیپی  دردر  ،،دیوندیون  تاخیرتاخیر  رفعرفع  برايبراي  اعتباراعتبار  وو  پولپول  شورايشوراي  

    کهکه  کردکرد  تهیهتهیه  رارا  طرحیطرحی  رورو  ایناین  ازاز  د؛د؛بوبو  آنآن  شرعیشرعی  تأییدتأیید  وو  تأخیرتأخیر  جریمهجریمه
  سررسیدسررسید  دردر  رارا  بدهیبدهی  اگراگر  پذیرفت،پذیرفت،  میمی  شرطشرط  صورتصورت  بهبه  بدهکاربدهکار  آنآن  دردر

  کهکه  کردکرد  تصویبتصویب  نیزنیز  نگهباننگهبان  شورايشوراي  ..شودشود  بدهکاربدهکار  نیزنیز  رارا  جریمهجریمه  نپردازد،نپردازد،
    دردر  بدهیبدهی  نپرداختننپرداختن  صورتصورت  دردر  بپذیردبپذیرد  شرطشرط  صورتصورت  بهبه  گیرنده،گیرنده،  واموام  اگراگر

  بهبه  رارا  سالسال  هرهر  برايبراي  بدهیبدهی  ماندهمانده  درصددرصد  1212  معادلمعادل  مبلغیمبلغی  بایدباید  سررسید،سررسید،
..بپردازدبپردازد  بانکبانک

ه  بابا  بود؛بود؛  درصددرصد  1212  جریمهجریمه  میزانمیزان  ،،6969  سالسال  تاتاهتوجسودسود  نرخنرخ  افزایشافزایش  بهبه  توج  
  پسپس  هاها  بانکبانک  بربر  نظارتنظارت  مدیریتمدیریت  درصد،درصد،  1212  جریمهجریمه  کاراییکارایی  عدمعدم  وو  بانکیبانکی

  سودسود  نرخنرخ  معادلمعادل  رارا  تأخیرتأخیر  جریمهجریمه  میزانمیزان  نگهبان،نگهبان،  شورايشوراي  بابا  مشورتمشورت  ازاز
..کردکرد  تعیینتعیین  درصددرصد  شششش  اضافهاضافه  بهبه  تسهیالتتسهیالت



١١/٠٧/١۴٣٢

١۴

ویژگی هاي راهکار مرابحهویژگی هاي راهکار مرابحه

اعتباري؛اعتباري؛  خریدخرید  قابلیتقابلیت  
تنفس؛تنفس؛  مهلتمهلت  دردر  پرداختپرداخت  قابلیتقابلیت    
اقساطی؛اقساطی؛  پرداختپرداخت  قابلیتقابلیت    
دار؛دار؛  مدتمدت  دفعیدفعی  پرداختپرداخت  قابلیتقابلیت    
باالتر؛باالتر؛  اعتبارياعتباري  سقفسقف  برايبراي  طراحیطراحی  
مشتریان،مشتریان،  وو  بانک هابانک ها  استقبالاستقبال  انتظارانتظار    
التزامالتزام  وجهوجه((تاخیرتاخیر  جریمهجریمه  بودنبودن  واقعیواقعی((..

از بذل توجهاز بذل توجه
استادان ارجمنداستادان ارجمند  

و دانشجویان محترمو دانشجویان محترم
کمال تشکر را دارمکمال تشکر را دارم  


