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مقدمه
فکر افتادند که به شکلی از این پدیده بانکداري، متفکران مسلمان به با گسترش صنعت 

هاي بانک براساس قرض با بهره است که از تر فعالیتکه بیشدلیل آناستفاده کنند اما به
ابتدا تالش نمودند با حفظ عملیات بانکداري ،روباشد، از اینربا و ممنوع می،نظر اسالم

که مورد پذیرش دست نیامدبههاي شرعی پیدا کنند اما در عمل استداللیمتعارف، توجیه
جا بود که برخی اندیشمندان اسالمی درصدد طراحی بانکی در این.علماي دین باشد

هاي بدون ربا و براساس معامالت اسالمی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک
گر چه در حذف ربا از عملیات ،هاي اسالمیکنیم. بانکاسالمی در سراسر دنیا مشاهده می

که از چه تفاوت دارندمشترك هستند اما در اینبانکی و جایگزینی معامالت مجاز، با هم 
ها باعث این تفاوت.عقود و قراردادهایی براي تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند

گرچه ،هاگیري الگوهاي متفاوت از بانکداري اسالمی شده است. اختالف الگوها و شیوهشکل
بخشد اما در تکامل میموجب مطرح شدن افکار نو شده و ایدة بانکداري اسالمی را 

بتوان آن را در سراسر کشورهاي گردد کهمیمدل واحد جهانیبلندمدت مانع رسیدن به 
)، به بررسی کیفیت خدمات 2010عبدالرحیم (. )1393(موسویان، تاسالمی به اجرا گذاش

ایشان با مدنظر قرار دادن چند شاخص اساسی در در بانکداري اسالمی انگلستان پرداخت. 
رسیدند که ارائه خدمات در بانکداري اسالمی، با یین کیفیت خدمات بانکی به این نتیجهتب

دار هستند.بانکداري متعارف از کیفیت باالتري برخورتوجه به ماهیت عملکرد آنان در مقایسه با 
هاي موفق بانکداري اسالمی با مطالعه موردي ) به بررسی تجربه1389(افشار محمدیان

هاي بانکداري اسالمی این ویژگیتجزیه و تحلیلکشور مالزي پرداخته است، ایشان ضمن 
هاي کالن به تبیین بانکداري اسالمی و متعارف در این کشور کشور با استفاده از شاخص

کشورهاي اسالمی را بررسی )، ساختار بانکداري اسالمی درالف- 1391است. محرابی (پرداخته 
عملکرد مناسب بانکداري اسالمی ایشان به این نتیجه رسیدند که رشد سریع و کرده است.
)، به بررسی 1394اند. (میسمی، بانکداري اسالمی و تأمین مالی اسالمی دانستهدستاورد 

. ایشان پرداختبانکداري اسالمی در کشورهاي اسالمی و غیراسالمی اجراي الگوهاي مختلف
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هاي منتخب در کشورهاي اسالمی و غیراسالمی در قالب تشابهات و بانکمقایسه عملکرد 
اند.ها ارائه نمودهتفاوت

پاکستان، با بررسی تطبیقی بانکداري بدون رباي ایران، مالزي،شوددر این مقاله سعی می
اردن و بحرین، مشترکات و مختصات بانکداري اسالمی را در تجهیز منابع و تخصیص منابع 

شدن نقاط تا با روشن شدهبررسی و با هم مقایسه ،و نحوه رسیدگی به مطالبات معوق
ها، زمینه براي طراحی الگوي کامل بانکداري اسالمی فراهم گردد.ضعف و قوت آن

ر بانکداري اسالمی در ایرانکسب و کاالگوي- 1
دنبال پیروزي انقالب اسالمی و برقراري جمهوري اسالمی، لزوم استقرار نظام اقتصاد هب

، 1361منظور در سال بدین.هاي اساسی کشور مطرح شدعنوان یکی از ضرورتبهاسالمی
حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین برايالیحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) 

به 1362شهریور هشتمدر تاریخ اسالمی تقدیم مجلس شوراي اسالمی گردید که نهایتاً
استقرار نظام پولی و ،براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی.تصویب رسید

ویژه حفظ ارزش که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار بهباشدعدالتبر پایهاعتباري 
بپردازدها و تسهیل مبادالت بازرگانی و ارائه خدماتیپول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت

شاملها براي دو وظیفه اصلی بانک،این مبنابر.ها محول شده استبر عهده بانککه قانوناً
تبیین گردیده است ،و توزیع پول (تسهیالت اعطایی)آوري پول (تجهیز منابع پولی)جمع

.)، ب1391(محرابی، 

تجهیز منابع- 1- 1
سسات اعتبارينحوه تجهیز منابع توسط مؤ:1جدول شماره 

شرحمنابعردیف

منابع مستقیم1
اندازپس-جاري، ب-سپرده قرض الحسنه: الف-
دارگذاري مدتسپرده سرمایه-
مالی (بانک)سرمایه مؤسسه -
سایر منابع حاصل از درآمدهاي غیرمشاع-

صندوق توسعه ملی-مستقیممنابع غیر2
فاینانس-
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تخصیص منابع- 2- 1
گیرد. ها از طریق عقود اسالمی صورت میداري بدون ربا، توزیع منابع بانکدر نظام بانک

تسهیالت مورد نیاز مشتریان توانند ها مییی است که بانکهاي اجرااین عقود، متضمن روش
را در چارچوب قراردادها و معامالت اسالمی تنظیم کنند و در اختیار آنان قرار دهند. براي 

هاي اجرایی عقود ها و دستورالعملنامهون عملیات بانکی بدون ربا و آیینتحقق این امر، قان
هايبر این اساس روش)1394(میسمی، تصویب مراجع قانونی رسیده است.شده، تهیه و بهقید

ي و االحسنه، قراردادهاي مبادلهبندي کلی به سه گروه قرضتخصیص منابع در یک تقسیم
ثابت هستند که نرخ عقودي با بازده،ايعقود مبادله.شوندقراردادهاي مشارکتی تقسیم می

اقساطی، جعاله، اجاره ود فروش تواند نرخ ثابتی باشد و عقها میسود تسهیالت در قالب آن
شوند. عقود مشارکتی نیز شامل عقود مشارکت شرط تملیک جزء این عقود محسوب میبه

شود. گذاري مستقیم میقی، مضاربه، معامله سلف و سرمایهمدنی، مشارکت حقو

وصول مطالبات- 3- 1
هاي مربوط به خسارت به دي تحت عنوان حق صلح، کلیه هزینهبنر به اینکه براساسنظ

آید، مشتري موظف است کلیهعهده تعویق درکه تسهیالت بهشود، در صورتیلح میمشتري ص
اساس ضوابط داخلیدر این ارتباط برخیر تسویه نماید. و حقوق بانک را همراه با جرائم تأحق 
.نماینداستفاده میچون تقسط، استمهال، امهال براي همکاري با مشتریان اري ها از ابزبانک

الگوي کسب و کار بانکداري اسالمی در مالزي-2
این کشور با جمعیتکشور مالزي، از کشورهاي پیشرو در صنعت بانکداري اسالمی است.

میلیارد دالر204مسلمان) و دارا بودن حدود 7/63میلیون نفر (با حدود 19مسلمان حدود 
،دهنده خدمات مالی اسالمیمؤسسه ارائه37هاي منطبق بر شریعت و همچنیندارایی

مقررات ،باشد. در مالزيهاي منطبق بر شریعت میسومین کشور داراي بیشترین دارایی
طور مجزا در کنار مقررات بانکداري ربوي حاکم اسالمی و قوانین بانکداري اسالمی به

نام بانک به1983طور که بیان شد، نخستین بانک اسالمی در اول ژوییه هستند. همان
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،پس از یک دهه فعالیت،) فعالیت خود را آغاز نمود. این بانکBIMBاسالمی مالزي برهاد (
اسر کشور گسترش پیدا داد. در چهارم در سرآننهاد بانکی قابل اتکایی شد و حوزه فعالیت

در عنوان بانکداري بدون ربا به اجرا باطرحی را ،بانک مرکزي این کشور،1993مارس 
عنوان شوراي مشورتی بانکداري اسالمی را به1997آورد. بانک مرکزي مالزي در اول مه 

باالترین نهاد نظارت بر بانکداري اسالمی تأسیس کرد.

تجهیز منابع- 2-1
عت و عقودها در بانکداري اسالمی مالزي بر مبناي شریکلیه روش،در زمینه تجهیز منابع

م هاي تجهیز منابع مالی را در نظاروش،2شمارهپذیرد. جدولمختلف اسالمی انجام می
ها در استفاده مالزي بانک،دهد. در نظام بانکداري اسالمیبانکداري اسالمی مالزي نشان می

تواندن اختیار بیشتري دارند و بانک میاعطاي تسهیالت متنوع به متقاضیابراياز منابع مالی 
انداز) را به صالحدید خود مورد توجه قرار ه (جاري و پسه حاصل از عقود ودیعکلیه وجو

مین مالی با اصول شریعت اسالمی است.   رعایت تأ،هادهد و تنها محدودیت آن

هاي تجهیز منابع مالی را در نظام بانکداري اسالمی مالزيروش:2شماره جدول
رحشردیف

باشند؛می2اندازو پس1جاريهاي هاي منطبق بر عقد ودیعه که شامل حسابحساب1
3گذاري مرسومند؛هاي سرمایههاي منطبق بر عقد مضاربه که به حسابحساب2

باشد؛که براساس مفهوم فروش اقساطی می4گواهی بدهی قابل انتقال اسالمی3
اساس مفهوم مضاربه است؛که بر5ابزار سپرده قابل انتقال اسالمی4

1 Curren Account
2 Saving Account

General(گذاري عامهاي سرمایهها خود به دو دسته حساباین حساب3 Investment Account(هاي و حساب
مدت، صورت کوتاهها بهشوند. این حساببندي می) تقسیمSpecial Investment Account(گذاري خاصسرمایه

ص در این است که در گذاري عام و خاشوند. تفاوت سرمایهبر مبناي عقد مضاربه افتتاح میمدت مدت و بلندمیان
معین یا بخش هايگذاري وجوه خود را در پروژهگذاران قادر هستند که سرمایههگذاري خاص سپردسپرده سرمایه

گذارزیان متوجه سپردهن است که در صورت بروز زیان تمامگذاري نمایند. نکته قابل توجه ایاقتصادي خاص سرمایه
مدیریت بانک باشد.ءعلت غلفت یا سوخواهد بود مگر زیان وارده به

4 Negotiable Islamic Debt Certificate
5 Islamic Negotiable Instrument of Deposits
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تري گذاري معناي وسیعهاي سرمایهکار رفته در حسابعقد مضاربه به،از سوي دیگر
این ادامه گردد. لذا در مدت محدود نمیبازرگانی و محدودیت زمانی کوتاهدارد و به مصارف

. شودپرداخته میقال بانکداري اسالمی در مالزي به معرفی ابزارهاي مالی قابل انتقسمت
اندازهاي با استفاده از این ابزارها از پسالی واجد شرایط هاي مو شرکتهاي تجاريبانک

واهی بدهی قابل انتقال اسالمی گردند. این ابزارها به دو دسته گمند میعموم مردم بهره
زارهاي قابل انتقال اسالمی (فروش اقساطی) و اب1اساس مفهوم اسالمی بیع به ثمن عاجلبر

دوي این ابزارها توسط شوراي شوند. هرها براساس مفهوم مضاربه تقسیم میسپرده
یید و حمایت قرار مورد تأ3(نگارا بانک)) و بانک مرکزي مالزيSAC(2مشورتی شریعت

گرفته است.

تخصیص منابع -2-2
ه که در با آنچ،مین مالی و مفاهیم موجود در نظام بانکداري اسالمی مالزيابزارهاي تأ

) 3و 2(جداول نماید. با اندکی مسامحه مطابقت می،رودکار میعقود اسالمی در ایران به
(سلف)، الحسنه، سلمشرط تملیک، اجاره، قرضاهیمی چون فروش اقساطی، اجاره بهمف

بق مفاهیم موجود در نظام بانکداري اسالمیهبه مطا(ضمان)، رهن، وکالت، حواله و کفالت
در هايحجم فعالیتدهدي نشان میانکداري اسالمی در مالزبررسی عملکرد بایران است.  

مین مالی مضاربه بسیار کم است و مؤید این حقیقت است که شیوه تأ،قالب عقد مضاربه
علت ریسک کمتر، آسانی عمل و اقساطی بهفروش هنوز در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.

اعطایی در قرارداد) از مجموع تسهیالت (بیشتریندرصد32آشنایی بیشتر کارکنان حدود 
ج).-1391خود اختصاص داده است (محرابی بانکداري اسالمی را به

1 Bai, Bithaman Ajil
2 Shariah Advisory Council
3 Bank Negara Malaysia
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ابزارهاي عمده تخصیص منابع در کشور مالزي:3شماره جدول
رحشنوع قراردادوضعیتردیف

1

در بخش 
الت هیتس

ردخ

1مضاربه
آفرینگذار و یا کارسپردهتوانند هر کدام می،یا مشتريمؤسسه مالی

توافق و اساسسود برشود.گذار وارد میزیان صرفاً به سپردهباشند.
تواند کارآفرین می،انخالف ایربرگردد.توزیع میهنسبت تعیین شد

کید روي ازرگانی و یا صنعت هزینه کند و تأسرمایه را در بخش ب
پروژه خاصی وجود ندارد.

اوراقشود که از طریق خرید و فروشاز منابع مالی گفته میه آن دسته ب2بیع دین2
است.مدتیک ابزار کوتاهگردد.بهادار منطبق با شریعت تأمین می

3
مرابحه 
کاالي 
3عمومی

مشابه عقد مضاربه در ایران ،شودبراي کاالهاي عمومی استفاده می
ره، گندم، خرما و جو استفاده خصوص کاالهاي طال، نقدراست.
(در باشدعقود در معرض انحراف از مسیر میبیش از سایرشود.نمی

استفاده شود، صوري بودن معامله، خرید و فروش قبل از هاسایر بخش
تسلیم کاال و...)

ودیعه با 4
4ضمانت

به مفهوم واگذاري کاال و یا وجه به شخص دیگري است که در اصل 
مام یا پرداخت تکند.آن نیست و صرفاً از آن محافظت میمالک 

محض درخواست)(بهشود.پذیر تضمین میبخشی از سپرده توسط سپرده
اساس اصول اسالمی وجهی گذار حقی از سود ندارد اما برسپرده

شود.گذار اعطاء میپذیر به سپردهتحت عنوان هبه از سوي سپرده

5بیع عینه5

را از بانک به کند و یک جنس به بانک اسالمی مراجعه میمشتري 
شود که مشتري باید در قرارداد ایشان ذکر میخرد.قسط قرضی می

پول این جنس را در این مدت معین با اقساط معین پرداخت کند.
که این قرارداد تعیین شد، بانک همان جنس را از مشتري به زمانی

و خرد که به مشتري فروخته بودارزش کمتري از آن قیمتی می
نجا هم ایدرکند.به مشتري نقداً پرداخت میجایکپول خرید را

مشتري پول مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد و هم بانک بدون 
دهد.درگیري با سود و سودکاري به مشتري خود قرضه می

تی را درین نوع خدمات بانکداري اسالمی نیز اشکاالبعضی علما
ترین انواع موفقولی به هر صورت این یکی از، انداشاره کرده

ر کشورهاي جهان و هاي بانکداري اسالمی در سایتعامالت و قرارداد
است.بالخصوص مالزي

در بخش 6
تسهیالت 

ردخ

6مشارکت
سود یا زیان به ، گیردالشرکه طرفین صورت میبا ترکیب سهم

خالف مضاربه که (برشود.توزیع مینسبت تعیین شده بین طرفین 
گذار است)متوجه سپردهصرفاً

پذیرد محصول معینی را کننده می. تأمیننوعی قرارداد توافقی است7اجاره7
ماهیانه به طرف مقابل تسلیم کند.در بازه توافقی مثالً

1 Mudharabah
2 Bai'al-Dayn
3 Murabaha public goods
4 Wadiah Yad Dhamanah
5 Bai'Inah
6 Musyarakah
7 Ijarah
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ابزارهاي عمده تخصیص منابع در کشور مالزي:3جدول شماره ادامه 
شرحنوع قراردادوضعیتردیف

بیع به ثمن 8
1عاجل

.شودیبا کمی اغماض تحت عنوان فروش اقساطی استفاده م،در ایران
مبلغی بیشتر به یکجا به بانک کاال را از فروشنده خریداري و با 

هزینه کاال را به بانک صورت اقساطی . مشتري بهفروشدمشتري می
هب پیروان مذ، پیروان مذهب شافعی آن را صحیح، کندپرداخت می

2.شمارندحنفی، مالکی و شیعه نادرست می

9

در بخش 
ذاريگسرمایه

گذاريسرمایه
در سهام

سهام تواندمؤسسه مالی میکنترل و نگهداري در مالزي، اساس قانونبر
.سسات را با وجود شروط معین خریداري کندسایر مؤ

10
خرید اوراق 

گذاريسرمایه
دولتی

عنوانآن را بهبانک مرکزي. یابدراق توسط وزارت دارایی انتشار میاین او
آن در فواصلبازده. گیردد تعلق میپذیرد و به آنها سوسپرده قانونی می

.در صورت عدم وجود متقاضی وام بهترین جایگزین است. یکساله است

تأمین مالی 11
هاپروژه

در حالت مضاربه گیرد.دو عقد مضاربه و مشارکت صورت میطبق
حاصل شود تمامی آن متوجه گذار است، اگر زیانیبانک سرمایه

در حالت مشارکت بانک و کارآفرین هر دو در تکمیل . بانک است
.ندهستدر سود و زیان به اندازه سرمایه شریک. پروژه سهیم هستند

تملیک 12
دارایی

ها و ارائه خدمات به نوع عقد مورد استفاده بستگی دارد:تملیک دارایی
مشتري هزینه هايبانک پس از ارزیابی نیازعقد فروش اقساطی:

نوان عبانک محاسبه کرده و بهنظرهمراه سود مدواقعی دارایی را به
تواند یکجا و یا (مشتري میکند قیمت توافقی به وي اعالم می

.تدریجی بازپرداخت کند)
در عقد اجاره: بانک دارایی مورد تقاضاي مشتري را خریداري کرده و 

عنوان اجاره دریافت می کند.فواصل زمانی معین مبلغی را بهدر قبال آن 

بخش 13
انیبازرگ

مین مالی تأ
امور 

بازرگانی

اساس عقد اعتبار اسنادي براساس عقد وکالت،اعتبارات اسنادي بر
ایه عقد مرابحه، ضمانت اسنادي اعتبار اسنادي بر پمشارکت،

پایه عقد مرابحهمین سرمایه در گردش بر ، تأاساس اصل کفالتبر
سایر خدمات 14

...فروش چک هاي مسافرتی و، خدمات حواله، خرید و فروش ارزاعتباري

خدماتسایر 15

خدمات 
الکترونیکی 

اساس عقودبر
منطبق بر 

شریعت
،  3العینه(بیع

و 4ودیعه
)5الحسنهقرض

)5الحسنه

، مستر کارت 6(مستر کارت طالییهاي اعتباريصدور انواع کارت
و...)7کالسیک

1 Bai, Bithaman Ajil
فروشد.اخت قیمت به فروشنده به مشتري میکاال را قبل از پرد،دلیل نادرستی از دیدگاه ایشان این است که بانک2

3 Bai Inah
4 Wadiah
5 Qardhul Hassan
6 Master Card Gold
7 Master card Classic
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نحوه رسیدگی به مطالبات معوق در کشور مالزي- 2-3
که با اي است گونهقضایی قانون متداول بهخصوص چگونگی جبران خسارت  به حکم در

ی، دادگاه قدرت دستور پرداخت مبلغی براي محکومان مالی را توجه به اختیارات حوزه قضای
.ه و جبران خسارت استجریمسازوکارخیر تأدیه بر مبناي میزان جریمه تأدر اختیار دارد.

سط بانک مرکزيسسات مالی اسالمی تودستورالعمل جریمه تأخیر تأدیه براي مؤ4شماره جدول
دهد:مالزي را نمایش می

سسات مالی اسالمی توسط بانک مرکزي مالزيدستورالعمل جریمه تأخیر تأدیه براي مؤ:4شماره جدول
جریمه انواع 
گذاريسیاستخیرتأ

هزینه جبران 
خسارت

اي مقدار واقعی زیان عنوان جبران خسارت بر مبناسالمی مجاز به دریافت مبلغی بههايبانک
این میزان نباید ساالنه بیش از یک درصد از موارد ذیل در نظر ،باشند. با این حالمحقق شده می

گرفته شود:
مواجه با نکول طبق برنامه توافقی در پرداخت؛اقساط معوق محصوالت اسالمی 

مانده تصفیه نشده محصوالت اسالمی در مواردي که نکول آن باعث لغو قرارداد و یا مراجعه قبل از 
سررسید گردد.

هاي اسالمی تنها مجاز به گرفتن جبران در مواردي که دیرکرد در مطالبات ایجاد گردد، بانک
یا نرخ بین بانکی اسالمیدر بازار پولی 1مبناي نرخ معامالت شبانهخسارت با یک نرخ کاهنده بر 

باشد.گذاري عام یکساله میهاي سرمایهسپرده

جریمه

ها درخیر در پرداخت (بیشترین نرخ متوسط مالی بانکالتفاوت هزینه تأاساس مابهمیزان جریمه بر
آید.دست میبهها هنگام نکول) و میزان جبران خسارت تحمیل شده به بانک

هـاي  از طریـق کمیتـه شـریعت بانـک    بایـد ریت در توزیع و تقسیم جرایم به مؤسسـه خیریـه   مدی
انجام گیرد.اسالمی

کسب و کار بانکداري اسالمی در کشور پاکستانالگوي- 3
آغاز شد. 1977لحاظ تاریخی روند رسمی اسالمی کردن نظام بانکی پاکستان، از سال به

وظیفه تهیه و تدوین قوانین منطبق با شریعت براي اقتصاد کشور، به شوراي ،در این سال
1 Over night
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شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگان ،منظورواگذار شد. بدین1بینی اسالمی پاکستانجهان
هاي ممکن براي ترین آنها، ارائه شیوهاز مهمموظف به انجام وظایفی کرد کهامور بانکی را

گزارش خود را در سال ،شدهت یاداقتصاد پاکستان بود. اعضاي هیأاز حذف بهره (ربا) 
بینی اسالمی پاکستان ارائه کردند. شورا نیز پس از انجام اصالحات و به شوراي جهان1980

تسلیم کرد ري پاکستان شده را در همان سال به ریاست جمهوتعدیالت الزم، گزارش آماده
مبنی بر د. به این ترتیب، پس از اعالم دولت پاکستاناجرا ابالغ شبرايیید، که پس از تأ

ممنوعیت انجام معامالت ربوي در نظام مالی کشور، بانکداري متعارف براساس نرخ بهره 
).14، ص 1370ریزي، ممنوع شد (شمع

تجهیز منابع- 1- 3
جاريحساب،رود. در این ارتباطمیکار تجهیز منابع در پاکستان بهبرايابزارهاي مختلفی 

(جدول شود.ها میشود و بانک مالک موقت سپردهاساس عقد قرض بدون بهره ارائه میبر
شود و بانک به دارندگان این اساس عقد مضاربه ارائه میانداز براما حساب پس)5شماره 

شود ارائه می2اي با عنوان حساب لبیکانداز ویژهپردازد. حساب پسمیحساب سود معمولی 
شود، از بوده و دارنده آن عالوه بر اینکه از سود ماهانه برخوردار میکه حسابی بلندمدت

که برد مینیز بهرهخدمات مرتبط با فراهم کردن زمینه انجام سفر حج واجب یا عمره 
از مهمترین منابع مالی محسوب ،گذاري نیزهاي سرمایهحساب.شودتوسط بانک عرضه می

بانک ،شود. در پاکستاناساس عقد مضاربه ارائه میهاي زمانی مختلف و بردر افقو شود یم
که باید در عملیات کندرا تعیین میاري تخصصیسسات اعتبمؤا و هدامنه سود بانک،مرکزي

(علی گذاري عمل نمایدتأمین مالی در امور تجاري و سرمایههايدهی خود بر پایه روشوام
3.)1385زاده، حسن

1 Islamic ideology Council of Pakistan
2 Account Labbaik
3 State Bank of Pakistan
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تجهیز منابع در کشور پاکستان:5شماره جدول
رحشنوع حسابردیف

براساس عقد قرض بدون بهرهجاريحساب1
براساس عقد مضاربهزانداحساب پس2

گذاريسپرده سرمایه3
دار سهامگذار به مثابه باشد و با سپردهکارکرد آنها به سهام شبیه می

گونه بانک هیچ.در سود بانک شریک استگذارسپردهشود.برخورد می
بازده گیرد و نرخش یا مبلغ اسمی سپرده در نظر نمیتضمینی براي ارز

.گیردثابتی براي آن در نظر نمی

سپرده معامالتی4

-بهکرد آن شبیه حساب دیداري است،شود و کارمربوط به معامالت می
-اسمی آن را تضمین مید اما مبلغ گیرکه به آن سودي تعلق نمیطوري

گذاري سودآور مورد استفاده ، این منابع توسط بانک براي سرمایهکند
-ها کارمزد دریافت میها براي نگهداري این سپردهبانکگیرد.قرار نمی

.کنند

حساب لبیک5
دارنده آن عالوه بر اینکه از سود ماهانه برخوردار ، حسابی بلندمدت بوده

دن زمینه انجام سفر حج بهرمند مرتبط با فراهم کرشود، از خدمات می
شود.می

هاي براي افقکارکردي مشابه گواهی سپرده در بانکداري متعارف دارد.اوراق مضاربه ماهانه6
.رودکار میمدت مانند یک تا سه ماه بهکوتاهزمانی 

هاي تخصیص منابع در کشور پاکستانروش- 2- 3
زي اساس بخشنامه بانک مرکطور کلی برن بهاعتباري در پاکستامین مالی و عملیات تأ

از تأمین اعتباردسته اول به ).6. (جدول شماره شودیبندي مبه سه دسته کلی تقسیم،پاکستان
گیرد بدون بهره که به اشخاص مختلف تعلق میهاواماین دسته ازگردد؛ بر میوامطریق

شود. طبق این روش، دریافت میکارمزداست و متناسب با هزینه عملیاتی بانک، از مشتري
هایی که به تأخیر افتاده است در محاسبه کارمزد منظور وامالوصول یاهاي مشکوكوامهزینه 

بهره یا کارمزد، واهانه، بدون خیرخبا توجه به دالیلالحسنههاي قرضوامهمچنینشود.نمی
. خواهد کردشود که شخص در صورت توان، آن را بازپرداختنحوي به اشخاص پرداخت میبه

این نکات این روش،درگردد؛ منتج میتأمین اعتبار از طریق عملیات تجاريدسته دوم به
نظرگرفتن مهلت تر و با دربا قیمتی باالمشتريشود: خرید اجناس و فروش آن بهمیرعایت 

داد براي خرید اموال مشتریان و انعقاد قرار،هاي تجاريحسابخرید صورت،بازپرداخت
پرداخت اعتبار براي ،خرید اقساطی،اجاره،وسیله خود مشتریاناین اموال بهفروش مجدد 

تأمین اعتبار از باشد و دسته سوم بهمیدر برابر دریافت کارمزد توسعه ساختمانعملیات ساختمانی
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زیان، خرید و تقسیم سود و مشارکتدر این روش، از طریقپردازد؛ میيگذارهطریق سرمای
ریزي،(شمع.پذیردو تسهیم اجاره، تأمین اعتبار صورت میاربهمضواسناد مشارکتیسهام، خرید

طور خالصه بررسی نموده است.بهابزارهاي تخصیص منابع در کشور پاکستان 6جدول شماره )1370

ابزارهاي تخصیص منابع در کشور پاکستان:6شماره جدول
رحشنوع ابزارردیف

1
اجاره 

شرط به
تملیک

تواند کالً و یا بخشی از آن توسط . میرودکار میهاي ثابت بهداراییاین ابزار براي 
و سسه مالی محصولی را خریداري و آن را در ازاي مدت معینتأمین شود و مؤسسه مالی مؤ

.رودکار میمدت و بلندمدت بهبراي دوره میاندهد.مبلغ معین به مشتري خود اجاره می
است که ممکنباشندکنندگان منابع مالی بیش از یک نفر میتأمیندر قرارداد مشارکت مشارکت2

باشد.کنندگان منابع میآن با مشارکت در تعداد تأمینتفاوتسهم هر یک متفاوت باشد.

فروش 3
اقساطی

مالی سسهمؤ.که مشکالت مربوط به تعیین سود وجود داردکاربرد داردبیشتر در مواردي
نرخ توسط بانک .کندصورت اقساطی یا یکجا به مشتري واگذار میبهرده وکاال را خریداري ک

باشداي خاص مید که داراي بازهشومرکزي پاکستان تعیین می

4
گواهی 

دار مدت
مشارکت

)PTCs(1

این .باشندساله می10داراي سررسید حداکثر باشند کهها میاسناد قابل انتقال شرکت
و زیان در دوره مشارکت انجام که در سودشودتوافق مالی تلقی مید به نوعیقراردا

دار مشارکت عمدتاً توسط بوط به قراردادهاي مضاربه و گواهی مدتعملیات مرشود.می
.2شودمؤسسات تخصصی انجام می

بیع متقابل5
- میت توافق شده از مشتري خریداري اساس قیمبرسسه مالی کاال یا اوراق بهادار را مؤ

طوري که مشتري ، بهشودبا مشتري وارد قرارداد دیگري میطور همزمانسپس بهکند؛
کاال یا اوراق بهادار را با قیمتی باالتر از قیمت خریداري شده توسط بانک خریداري و 

.کنندن را در آینده به بانک پرداخت میوجه آ

مشارکت 6
3سهامی

مین مالی از تأاري در سرمایه سهامی است.گذنوع مشارکت در واقع همان سرمایهاین
که در آن سهام طریق مشارکت سهامی در حقیقت شباهت زیادي با بازار سرمایه دارد.

شود.ها و حتی بانک مرکزي خریداري میتوسط مردم بانک

مضاربه7

سسه مالی صاحب طرح و مؤگیرد.مؤسسه در اختیار مشتري قرار میمنابع از طریق 
در شود.میسود حاصل بین طرفین توزیع گیرنده مدیر طرح خواهد بود.تسهیالت 

عهده هاي مالی صرفاً بهاین صورت که زیانبه عدم تقارن وجود داردمقابل زیان
در وام گیرنده به اندازه هزینه فرصت از دست خواهد داد.سسه مالی خواهد بود.مؤ

.دارداینجا سرمایه انسانی برابر سرمایه مالی قرار 
.گیرددي صادراتی و یا وارداتی صورت میخصوص بروات اسنابیشتر درخرید دین8

مشارکت 9
4کاهنده

در ضمن کنند،سسه مالی و مشتري با سرمایۀ مشترك به اجرا یا خرید طرحی اقدام میؤم
طرف حق داشته باشد سهم یک،پروژهیا خریدپس از اجراکنندقرارداد توافق می

ممکن کند.و طی اقساط معین خریداري یجا یا تدریجصورت یکرا بهشریک خود
بها از گونه که امکان پرداخت همین طرح بپردازد، همانرا از منافع است وي بهاي آن 

مال دیگر وجود دارد.
.گیردسفارش کار مورد استفاده قرار میمنظورهاي بزرگ بهمعموالً براي پروژهاستصناع10
.عمدتاً جایگزین تسهیالت فروش اقساطی گردیده استمرابحه11

1 Participation Time Certificates
گیرد.گذاري پاکستان صورت میهاي سرمایه) و شرکتThe Bank Equity Ltdها با مسئولیت محدود (گذاري بانکمؤسسه سرمایه2

3 Equity Participation
4 Declining Partnership
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به مطالبات معوق در کشور پاکستاننحوه رسیدگی -3- 3
خیر هاي قضایی) مجاز به دریافت جریمه تأپاکستان، حاکم شرع (حوزهدر قوانین کشور 

بر مبناي تعزیر مالی است و با توجه به اهمیت موضوع، کلیه اعضاي شریعت از قبیل انجمن 
هاي استینافی از دیوان عالی و شعبه) OIC(فقه اسالمی کشورهاي عضو کنفرانس اسالمی

هاينامهعنوان ماده (بند) جریمه در موافقتباخیر تأدیه، مقرراتی را تأدر ارتباط با مشکل کشور
ها تعیین و خیر در بانکطور خودکار جریمه تأبه،اند. بر این اساسوارد کردهراردادي خودق

جرایم دریافتی (وجه التزام) براي شود و با توجه به اینکه اینبر متخلفان بانکی تحمیل می
هایی را به این منظور صندوق،هاگیرد، بنابراین بانکمصارف خیریه مورد استفاده قرار می

سسات مالی اسالمی براي جبران ها و مؤدر کشور پاکستان، بانک.کنندنگهداري می
اساس زیان واقعی شتریان، مجاز هستند مبالغی را برخسارت ناشی از عدم انجام تعهدات م

واند بخشی تهاي قضایی) مییافت کنند. دادگاه (حوزهنکول از مشتریان درمالی خود در مواقع 
ها تخصیص دهد یا اینکه مبلغی خسارت عدم انجام تعهد براي بانکعنواناز جریمه را به

معقول براي جبران خسارت تعیین کند. در این حالت باید توجه داشت زیان واقعی مالی 
اساس زیان ناشی از هزینه فرصت متعارف در نظر گرفته شود، بلکه این شده نباید برایجاد

شده به دادگاه توسط خود نظام بانکی تعیین خواهد شد.طریق مستندات ارائهمیزان از

کسب و کار بانکداري اسالمی درکشور اردنالگوي-4
)میالدي1985(قمري1406الثانیربیع18تاریخدرتصویبازبعدبانک اسالمی اردن قانون

گذاشتهاجرابهاردناسالمیبانکدرتاریخآنازوگردیده منتشراردنرسمیروزنامهدر
تخصیصوتجهیزهايشیوهتوضیحبه،اساسینکتهسهبیانازبعدقانوناین 2ماده.شد

خاصیمذهبفقهیآرايبراساساردناسالمیبانکمعامالت: اولنکته.پردازدمیمنابع
آن،نوعدوهربهربا: دومنکته.باشداسالمیمذاهبتمامبامنطبقشدهسعیبلکهنیست
: سومنکته.استممنوعوحرام،)معاملیرباي(بیعدررباو) قرضیرباي(دیوندرربایعنی

بانکیمعاالتبامتناسبومجازشرعیجهتازکهبود خواهداستفادهقابلايمعاملههر
اساس مشارکتگذاري و اوراق مضاربه برهاي سرمایهطراحی سپرده. )1393(موسویان،باشد
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، عدم تحمیل شرایط یک طرفه به آنکارگیري عقود در مقتضاي اصلیدرسود و زیان، به
وقوانینمتقاضیان تسهیالت، گنجاندن مشاور و کمیته مشورتی شرعی مستقل براي نظارت بر

ه اهداف اجتماعی و مقررات، امتناع از اخذ تسهیالت ربوي از بانک مرکزي اردن، اهتمام ب
. سازدهایی از این حقیقت را نمایان میآن گوشهمانند 

منابعتجهیز- 1- 4
اسالمیبانکدرزیرهايسپردهازیکیبراساسراخودوجوهتوانندمیوجوهصاحبان

:)7(جدول شماره کنندگذاريسپردهاردن

تجهیز منابع در کشور اردن:7شماره جدول

مجموع زیرنوع سپردهردیف
شرحسپرده

سپرده 1
1دیداري

حساب. الف
جاري

بهمحدودیتیهیچبدونخواهندمیکهاستافراديبرايحساباین
صاحبانبهحساباین.کنندبرداشتآنازوکردهواریزپولخودحساب

موجوديحددربرداشتوسایلدیگر وچکطریقازدهدمیاجازهآن
.کنندبرداشتحسابازخود

حساب. ب
دیداري

غیرجاري

بدوندهدمیاجازهحسابصاحببهحسابجاريمانندحساباین
برداشتآنازیاکردهواریزپولخودحساببهشرطیوقیدهیچ
صاحب حساب کهاستآندرحسابجاريباحساباینتفاوت.کند
قانونیوکیلیاخودایدبوکنداستفادهچکازتواندنمیبرداشتبراي
.یابدحضوربانکدروي

ها عبارت است از:ترین آنهاي دیداري ضوابط خاصی دارند که مهمسپرده،دیداريسپردههايویژگیتوضیحات: 
؛ندارداحتمالیضررقبالدرتعهدي،بانکگونه کههمان،گیردنمیتعلقسوديدیداريهايسپردهبه* 
.دمایندریافتکارمزددیداريهايسپردهصاحبانبهخودخدماتقبالدرتواندمیبانک* 

تصرفوجوهآندرکهدهدمیاختیارآنبهوسپاردمیبانکبهراخودوجوهآنصاحبکهاستايسپرده،دیداريسپرده1
حسابشبهشرطیهیچبدونتواند میسپردهصاحب:ثانیاً،استبانکبهمربوطهازیانوسودهمه:اوالًکهاساساینبر،کند
.شودمیتقسیمغیرجاريدیداريهايسپردهوجاريسپردهنوعدوبهسپردهاین. کندبرداشتآنازوکردهواریزپول
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تجهیز منابع در کشور اردن:7جدول شماره ادامه 

زیرمجموع نوع سپردهردیف
شرحسپرده

2

سپرده
گذاريسرمایه

1عام

حساب. الف
اندازپس

عملیاتدرمشارکتهبکوچکگذارانسپردهترغیب،حساباینازهدف
دهدمیاجازهخودصاحبانبهسپردهاین. استبانکگذاريسرمایه

حالعیندروکردهاندازپسبانکدر،اندازپسحسابضوابطرعایتبا
وسیلهبهوبودهحسابصاحبخودتوسطحساباینازبرداشت.ببرندسود
اعالنبدونروزهرتواندمیحسابصاحب؛ نیستبرداشتقابلچک
- قبلیاعالنبهنیازبیشتربرداشتبرايوکندبرداشتمبلغی را قبلی

محاسبه؛ داراي حداقل و حداکثر مانده حساب است. استـروزدهحداقل
.بماندکاملماهیکدست کمکهاستايموجوديبرايتنهاسود

حساب. ب
اعالن

اطالعواعالنباآنازبرداشتکهاستایندرحسابایناصلیویژگی
حداکثر. بانک، داردنیزمختصريداخلیضوابطالبته. استقبلی

عاديسپرده,آنازبیشموجوديودهدمیاطالعرااعالنحساب
سوددرصد70اعالنسپردهبرايسودتقسیمنسبت. بودخواهد
.بودخواهدحساباینبابتازبانکساالنه

حساب.ج
دارمدت

حسابصاحب؛ استمالیسالیک،حساباینبرايمدتحداقل
برداشتخودحسابازسود،اعالنومالیسالپایانتاتواندنمی
دربخشآنبردارد،راموجوديازبخشیبانکموافقتبااگروکند

بانکرادارمدتحسابحداکثر؛ شودنمیدادهدخالتسودمحاسبه
.استدرصد90دارمدتسپردهبرايسودتقسیمنسبت. کندمیاعالن

3
سپرده

گذاريسرمایه
خاص

درهاآنطرفازبانکتاسپارندمیبانکبهراخودنقديوجوهسپرده،اینصاحبان
.کندگذاريسرمایهخاصاهدافیامعینهايطرح

وافراطبدوناگروداردبانکاختصاص به حاصلهسودازبخشیکهاساساینبر-
.بودنخواهدبانکمتوجهآیدپیشضررتفریط

اوراق4
2مضاربه

کسانیاسمبهدارندمشخصیاسمیارزشوبودهمتحدالشکلکهاوراقاین
سوددرمضاربهاوراقضوابططبقاوراقدارندهاندکردهنویسیپذیرهکهشودصادرمی

.شودمیمنتشرخاصهايطرحبرايگاهیاوراقاین.بودخواهدسهیمبانکساالنه

درمستمرومنظمبرنامهبراساسبانکتاسپاردمیبانکبهمشارکتعنوانبهراخودنقديوجوهسپرده،اینصاحب١
نسبتی) سپردهداخلیضوابططبق(بانککهاساساینبر،کنداستفادهمتعددهايطرحگذاريسرمایهومالیتأمین

.شودمیتقسیمدستهسهبهکه بپردازدگذارسپردهبهآوردمیدستهبکهراساالنهسوداز) سهمی(
ها عبارت است از:ترین آنشود و داراي ضوابطی است که مهمدو دسته عام و خاص تقسیم بندي میاین اوراق به ٢
؛کندمنتشرخاصیاعاممضاربهاوراقتواندمیاداريشورايتصمیمبراساستنهابانک
؛شودمیمنتشرسالهدهحداکثرومشخصسررسیدهايباعاممضاربهاوراق
شودمیحسابتصفیهآنپیشرفتبراساسوشدهمنتشرخاصیهدفیاطرحبامرتبطخاصمضاربهاوراق.
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منابعتخصیص- 2- 4
راوجوهمتقاضیانونموده اقتصاديهايفعالیتزیرهايروشبا،اردناسالمیبانک

:)8(جدول شماره کندمیمالیتأمین
ابزارهاي تخصیص منابع در کشور اردن:8جدول شماره 

شرحنوع عقدردیف

مضاربه1

تأمینرامشخصاقتصاديفعالیتنیازموردنقديسرمایهازبخشییاکلبانک،
خواهدقراردادطبقمشتري وبانکبینسودتقسیمکیفیتقراردادایندرکند،می
کیفیت؛ باشدمیطرفینسرمایهنسبتبراساساحتمالیضررتقسیمکیفیتاما،بود

حسابتصفیهشکلوشدهفروختهکاالهايبهنسبتزیانوسودمحاسبهوبرسیحسا
اداريشورايرامضاربهطریقازمالیتأمینمدتحداکثر؛ بودخواهدقراردادطبق
هايروشکلبهنسبتمضاربهطریقازمالیتأمینسهم؛ کندمیتعیینبانک

.کندمیتعیینبانکاداريشورايرامالیتأمین

مشارکت2
کاهنده

تأمینرامشخصاقتصاديفعالیتنیازموردنقديسرمایهازبخشییاکلبانک،
اقتصاديبنگاهصاحبکهاساساینبررودمیاز آن سودانتظارکهکندمیمالی
سودباهمراهرابانکسرمایهازبخشیبنگاهدرآمدبامتناسبسالههرقراردادطرف

.برگرددبانکبه سرمایهکلتاکندمحافظتآن را  نیز مابقیوبرگرداندبانکبهآن
ضوابط این روش عبارت است از:

رامالیتأمینهايروشکلبهنسبتکاهندهمشارکتطریقازمالیتأمینسهم
مالیتأمینطریقاینازکهايپروژهبرسیحسا؛ کندمیتعیینبانکاداريشوراي

پرداختازبعدتواندمیقراردادطرف؛ بودخواهدساالنهودرآمدبامتناسبشودمی
.کندحسابتصفیهتقاضايبانک،سرمایهدرصد50

همرابحبیع3

نیازموردکاالهايقیمت،ازبخشییاکلپرداختبامشتريتعهدوتقاضابراساسبانک
اوبهستارسیدهتوافقبهبا او قبالًکهسودينرخبرحسبوکردهخریداريرامشتري

:بودخواهدزیرطضواببراساسمرابحهعملیات.فروشدمی
تربیشبانکاداريشورايتوسطشدهتعیینحدازنبایدحسابتصفیهمدتـ

؛باشد
؛شودمیفاسدسرعتبهکهباشدکاالهاییازنباید) خریدبراي(نظرموردکااليـ
؛بپردازدرامقررسررسیدهايدرحسابتصفیهبرايالزمضماناتبایدمشتريـ
شورايرامالیتأمینهايروشکلبهنسبتمرابحهبراساسمالیتأمینسهمـ

.کندمیتعیینبانکاداري

الحسنهقرض4
خدماتهیاراراستايدر، مذکورگانهسههايروشبرعالوه،اردناسالمیبانک

درالحسنهقرضعنوانبهراوجوهیتولیدي،ومصرفینیازهايتأمینبراياجتماعی
.دهدمیقرارنیازمنداناختیار
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وصول مطالبات- 3- 4
در هنگام به تعویق افتادن تسهیالت شرعیمشاورکشور اردن از نظام بانکداري در

27مادهمطابق. کندمیتعیینرابانکشرعیمشاورجایگاهقانوننمایند کهاستفاده می
مشاورعنوانبهرافردي،فقهیلیمساینتخصصموعلماهلمیانازبانک،اداريشوراي
:شودمیاجرااونظر،زیرموارددرکهکندمیانتخابشرعی

دیگرانباخودمعامالتدربانککهاجراییهاينامهآیینولوایحپیراموننظرماعال-1
؛و دامنه خسارات واردهگیردمیکاربه

عهدهبهضررتحمل،شرعنظرازکهموارديتعیینوگذاريسرمایهضررمواردبررسی-2
.استبانک

بانکداري اسالمی در کشور بحرینکسب و کارالگوي- 5
عنوانهاي مالی اسالمی در خاورمیانه بهدلیل برخورداري از تراکم باالي نهاداین کشور به

سیستم بانکی .استیکی از فعاالن جهانی در حوزه تأمین مالی اسالمی شناخته شده
ف و هم داراي بانکداري اسالمی هم داراي بانکداري متعار،عبارتیبهباشدبحرین دوگانه می

هاي منطبق بر شریعت کشورها بر مبناي بیشترین داراییبنديراساس رتبهباشد. بمی
سه ویژگی اصلی، بانکداري میلیارد دالر در رتبه هفتم قرار دارد.57بحرین با دارایی حدود 

.کنداسالمی در بحرین را از بانکداري متعارف متمایز می
عدم اخذ بهره در بانکداري اسالمی-1
گذاري محدود و نامحدودهاي سرمایه سرمایهوجود حساب-2
ها و نامهاي مبنی بر شرعی بودن آیینارائه خدمات مشاورهبرايي نظارتی وجود شورا-3

... ها ولدستورالعم
اي، بانکداري ن مبتنی بر سه نوع بانکداري شعبهبانکداري اسالمی در کشور بحری

باشد:میو بانکداري شرکتی خصوصی 
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انواع بانکداري اسالمی در کشور بحرین:9جدول شماره 
ریحتشدارينوع بانکردیف

ايکداري شعبهبان1

انداز و حساب جاري، پسات بانکی مشتمل بر خدم،در این نوع بانکداري
باشد.گذاري میسرمایه

اساس عقد مرابحه و خدمات بانکی براي خرید کاال بر،اهدر این نوع بانک
.گیردن و خودرو طبق عقد اجاره صورت میخدمات مالی براي خرید مسک

باشدهاي اسالمی میساختار آن مشابه ساختار بانکبانکداري خصوصی2

استصناع و اجاره به ارائه ها طبق عقد مرابحه، مشارکت، این نوع بانکبانکداري شرکتی3
.پردازدنامه میاعتبارنامه و ضمانت

تجهیز منابع-5-1
هاي ، حساب(IAH)1گذاريهاي سرمایههاي اسالمی در بحرین از طریق حساببانک

ها. این بانک)10(جدول شماره پردازندهاي جاري به تجهیز منابع خود میانداز و حسابپس
هاي گذاري محدود و حسابهاي سرمایهگذاري خود را به دو گروه حسابسرمایههاي حساب
منظور از محدودیت صرفاً ،هانمایند. در این بانکبندي میتقسیمنامحدود گذاريسرمایه

گذاريسرمایهعیین چگونگی مصرف و محدودیت زمانی نیست، بلکه حقی است که مشتري در ت
اي گونهگذاري نامحدود بهحساب سرمایه،عبارت دیگرو بهتوسط بانک داردسپردهاي خود

تخاب نوع و مکان و چگونگی انبراياست که بانک محدودیتی از طرف دارنده حساب 
گذاري محدود این دارنده حساب است که براي که در سرمایهحال آنگذاري ندارد.سرمایه

در ،کند. در واقع بانکگذاري تعیین میو مکان و چگونگی سرمایهچون نوع بانک شرطی 
گذاريصورت سرمایههاي بهنماید. بانک حسابعامل یا مضارب ایفاي نقش میعنوانبه،اینجا

اي گونههاي محدود را بهبرد و حسابکار میطور کامل منطبق با شریعت بهنامحدود را به
)1394(میسمی،ایرتی با قواعد اسالم نداشته باشد.که هیچ مغکند اري میگذسرمایه

1 Investment Account Holders (IAH)



157تجزیه و تحلیل الگوي چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات ...                                                                 

تخصیص منابع-5-2

تجهیز منابع در کشور بحرین:10شماره جدول
رحشدنوع عقردیف

.ها را به واسطه بانک خریداري نماینددهد که کاالمیسسه مالی این امکان رابه مؤ1جلعابیع1
هاي که به پرداختشوداي استفاده میکاالهاي سرمایهاز این عقد براي مرابحه2

.مشتریان از طریق اعتبارات اسنادي صورت گرفته باشد

مشارکت3
به این صورت که مشتريعمدتاً در بخش بازرگاتی و واردات کاال کاربرد دارد.

ق اعتبار اسنادي الباقی کند و بانک از طریمنظور واردات کاال گشایش میهب
یا تواند سهم خود را به بانک،پس از ورود کاال مشتري میکند.تأمین میوجه را

را در بازار به فروش برسانند.به مشتري و یا اینکه هر دو سهم خودبانک سهم خود را 

استصناع4
ها از نظر اقتصادي، ، ابتدا پروژههاي بزرگ کاربرد داردبراي تأمین مالی پروژه

ا تا زمان تسویههداراییشوند.بندي میها رتبهپروژه، سپس فنی و مالی بررسی
باشد.بدهی متعلق به مؤسسه مالی می

اجاره5
.شودمدت استفاده میکوتاهبراي دوره مین مالی لیزینگ است.نوعی قرارداد تأ

مان تسویه بدهی کاال در مالکیت شود که تا زتفاده میهایی اسبراي کاال
.گیردمؤسسه مالی قرار می

کنند.که مشتریان براي خرید کاال از آن استفاده میمین مالی استنوعی از تأ2تورق6
.بازپرداخت آن ماهانه فصلی یا ساالنه و یا یکجا صورت گیرد

شود.ادرات و واردات از آن استفاده میبراي حمایت از تجارت و براي صاسنادياعتبارات7
مین مالی تأ8

3تمدیدي
مدت تواند کوتاهمدت که بازپرداخت آن میهاي کوتاهمالی پروژهبراي تأمین 

.مدت باشدیا بلند
مالی مینتأ9

4قراردادي
هاي مختلف صورت مشترك میان دولتههایی که ببراي تأمین مالی پروژه

گیرد.صورت می
.رودکار میبهدولتی با استفاده از انواع عقود هاي خصوصاًمین مالی پروژهبراي تأصکوك10

ه رسیدگی به مطالبات معوق بحریننحو- 5-3
دادن به کار را وادار به صدقه توانند بدهسسات مالی میها و مؤدر کشور بحرین بانک

مین مالی شرط شود بدهکار در صورت ترتیب که در عقود تأمؤسسات خیریه کنند. بدین
سسات خیریه معادل کردن به مؤبه صدقه دادن یا کمک دیرکرد در بازپرداخت بدهی، ملزم

1 Bai-Al Ajel
2 Tawarruq
3 Bridge Finance
4 Contract Finance
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سسه ست. البته این کمک با هماهنگی هیأت نظارت شرعی در مؤمبلغ یا نسبت مشخصی ا
اگر چه ممکن است منجر به جبران خسارت،هاي رایگانبخششصورت خواهد پذیرفت. این

براي فشار آوردن بر بدهکاري ايدهنده نشود اما به هر حال وسیلهسسه مالی وامک یا مؤبان
کرده است؛ چرا که وي ملزم به پرداخت مبالغی اضافی معامله است که در اداي دین خویش 

درصد مبلغ معوقه را 25/1به همین منظور در بانک بحرین، جریمه دیرکردي برابر شود.می
سررسید کنند. در صورتی که شخص قبل از از بدهکاران براي مصارف خیریه دریافت می

میزان کمتر این مبلغ جریمه را به،زار تشویقیابعنوانها بهم به تصفیه کامل کند، بانکاقدا
گیرند. کنندگان در نظر میاز یک درصد براي نکول

گیرينتیجهبندي و جمع- 6
دوگانه کشورها در چارچوبدهد بانکداري اسالمی در تماممیهاي این تحقیق نشانیافته

و تجهیزبرايها شود. عالوه بر این، در کشورهاي مختلف اسالمی انواع شیوهاجرایی می
هایی دارند، اما شود که هر چند با یکدیگر تفاوتتخصیص منابع مورد استفاده واقع می

هاي اسالمی توان از آن غافل بود. اوالً، در اکثر بانکهایی نیز وجود دارد که نمیمشابهت
شود. ثانیاً، در هاي سودده از عقد مضاربه استفاده میبررسی جهت تجهیز سپردهمورد 

شرط تملیک استفاده اي مانند مرابحه و اجاره بهادلهطور عمده از عقود مبتخصیص منابع به
تک محصوالتهاي مورد بررسی داراي شوراي فقهی هستند و تکشود. ثالثاً، تمامی بانکمی
ورد بررسی منابع حاصل از جریمه هاي مبانکرسد. نهایتاً در تمامشورا میین یید ابه تأآنها

یابد اختصاص میهاي خیریهآید و صرفاً به فعالیتحساب نمیعنوان سود بانک بهبهخیرتأ
از آثار و پیامدهاي یکی ،از سوي دیگربرد).هیچ نفعی از جریمه دیرکرد نمی،(بنابراین بانک

اي سسات مالی، پیدایش مطالبات معوق است؛ پدیدهها و مؤمالی در بانکهاي تأمین فعالیت
اي بر چرخه ثیرات منفیاست و تأسسات مالی اعتباريها و مؤهاي مهم بانککه از دغدغه

چون عدم بازپرداخت بدهی (نکول) و هد گذاشت. با این اوصاف، مسائلی منابع و مصارف خوا
طور بالقوه در هر دو نظام بانکداري اسالمی و ست که بهاز جمله مشکالتی ا،ساراتجبران خ

شود. اما تفاوت عمده این دو نظام در این است که متعارف اغلب کشورها مشاهده می
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خیر تأدیه را از طریق ساز و کار توانند جریمه و خسارت ناشی از تأاسالمی نمیهايبانک
م ممنوع و برخالف اصول اخالقی در اسالبهره کسب کنند. زیرا دریافت و پرداخت ربا (بهره) 

با وجود اینکه بسیاري از کشورها و نهادهاي مالی ،روتأمین مالی اسالمی است. از این
مواجه هستند اما تا به امروز اسالمی با مشکل دیرکرد در پرداخت تعهدات و نکول

.رفع این مشکل دست یابندبرايحل مشترك اند به یک راهنتوانسته
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