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 مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه در نظام بانکداری اسالمی

 

 ایرج اسفندیاری

 کارشناس ارشد حقوق

 

مقاله حاضر در رابطه با مقایسه عقد مرابحه با مفاهیم مشابه در نظام بانکداری اسالمی بوده با  چکیده:

دقت بصر در مصادیق عقد مرابحه و مقایسه آن با نهادهای حقوقی همچون مشارکت مدنی و فروش 

ری مشت اقساطی عمق اهمیت عقد مرابحه را در نظام بانکداری اسالمی و صحت عقود منعقده بین بانک و

را نمایان می کند با استفاده از این نهادحقوقی بیشتر بنگاههای اقتصادی می توانند مشکالت مالی موقت 

خود را به صورت صحیح و به دور از شبه ربا رفع نموده و موجبات توسعه و نیل به اهداف کوتاه مدت 

 ،میان مدت و بلند مدت بنگاههای اقتصادی می گردد.

 بحه، مشارکت مدنی، فروش اقساطیمرا واژگان کلیدی:

 مقدمه -1

ر دو از همان ابتدای پاگیری این بازارها جهش فوق العاده ای  ه سه دهه قبل برگشت به بازارهای مالی و اقتصادی اسالمیسابقه 

بلکه در  ،میاقصی نقاط دنیا پیدا کرده و شیوه های تامین مالی در بطن آنها تشکیل شده و این روشها نه تنها در کشورهای اسال

می باشند نیز رونق فراوان گرفت . البته نهادها ی شرعی و حقوقی مذکور    سایر کشورها که مسلمانان در آن جوامع در اقلیت 

از دیرباز و از صدر اسالم در حکومتهای اسالمی مورد استفاده قرار می گرفت منتها تغییر حاکمیت بر کشورها سبب کمرنگ 

زمانی شده بود که با تحقیق و مقایسه و اجرای آنها در برخی از کشورها و نمایان شدن قدرت  ی برهه هاشدن آنها در برخی از 

اجرایی شان به سرعت در دنیا به خصوص در جهان اسالم نفوذ خود را نمایان کردند و با استفاده از این نهادها بسیاری از کشورها 

ف نموده و بنیان مالی خود را بهبود ببخشند یکی از نیازهای بانکها و بنگاههای بر طر خود را توانستند مشکالت مالی و اقتصادی 

 تولیدی ، خدماتی و بازرگانی می باشند . ،اقتصادی و همینطور عموم مردم رفع نیازهای مالی

دنی ، م قود مشارکتبه ع ابتدا که در قلمرو این عقود می توانند مشکالت مالی و اقتصادی خود را برطرف نمایند در این مقاله ،

ث اسالمی مورد بحو سپس آنها را با عقد مرابحه مقایسه نموده در نهایت در نظام بانکداری  ه رداختبازرگانی و فروش اقساطی پ

  .و بررسی خواهیم نمود
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 مرابحه درنظام بانکداری اسالمی -2

دی کشور، ارد. اکثر مشکالت اقتصاشبکه بانکی نقش بسیار تعیین کننده، و مهمی در سیستم اقتصادی و توسعه کشور د

گری بین صاحبان سرمایه، و نیازمندان به از طریق این سیستم حل شده، و نیازهای پولی و مالی موجود را، به روش واسطه

 آورد. کند. و موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه را فراهم میتأمینات مالی رفع می

باشد. و این مشتریان به ای و خدمات میها، نیاز به خرید مایحتاج سرمایهانکیکی از نیازهای جدی و متنوع مشتریان ب

باشند. و همین طور؛ بانکها برای رفع طور مستمر، به خرید انواع کاالها و خدمات، جهت گذران امور زندگی خود، نیازمند می

توانند از طرق کارا هستند، نیازهای مذکور میموقت تأمین نقدینگی و جهت ادامه حیات تجاری خود، نیاز به ابزاری مطمئن و 

ز گردد، تأمین مالی امند میمختلف رفع گردند. ولی ابزار جدید و کارآمدی که اخیراً سیستم بانکداری اسالمی ایران از آن بهره

لمرو ص یافته است. قباشد. که در قانون بانکداری اسالمی در بخشی از فصل سوم به آن اشاره شده و اختصاطریق عقد مرابحه می

عقد مرابحه، هم در تجهیز منابع بانکداری اسالمی بوده، و هم در تخصیص منابع در جهت رفع نیازها و تأمین مالی خانوارها 

سالمی های اها پرداخته، و سپس در مبحث دوم، به تخصیص منابع بانکباشد. در این فصل ابتدا به موارد تجهیز منابع بانکمی

 خت.خواهیم پردا

 اوراق مرابحه-الف

اوراق مرابحه، اوراقی با ارزش مالی یکسان و مساوی هستند، که برای تأمین مالی کاالهای مورد عقد مرابحه، منتشر 

باشند. دهند. و مالک اصلی کاالهای مورد مرابحه، دارندگان اوراق مذکور میشوند. و بدهی ناشی از بیع مرابحه را نشان میمی

ریداران اوراق مرابحه منتشره، صاحبان اصلی کاالهایی هستند که در وراع موضوع؛ کاالیی مورد بیع مرابحه بدین صورت که خ

 رسد.قرار گرفته و ارزش آن در اوراقی که در ید خریدار است به ظهور می

نگی أمین نقدیهای مهم و متمایز تأمین مالی اسالمی، این است که تأمین مالی در اسالم بایستی جهت تیکی از شاخصه

های واقعی صورت گیرد، و در هیچ عقدی نباید عدم اطمینان وجود داشته باشد. از این رو در برای معامالت و یا تولید دارایی

شود. و در نتیجه افزایش قیمتی که سود تأمین کننده مالی را مرابحه، کاال به نیابت از مشتری خریداری شده و به او فروخته می

طور که فوقاً ذکر گردید دارنده اوراق مرابحه، در حقیقت گیرد. همان، از مالکیت موقت او نسبت به کاال نشأت میکندتأمین می

باشد. و های مؤسسه ناشر اوراق، که کاال را خریداری کرده، و با سود، به فروش رسانده است، میمالک مشاع بخشی از دارایی

گذاران حقیقی یا حقوقی را که خواهد کرد. البته این اوراق، منابع مازاد سرمایهسود حاصل از این خرید و فروش را دریافت 

باشند، را جذب نموده و به عنوان ابزار مناسبی برای سپرده گذارانی که به دنبال سود معینی درصدد دریافت منافع مشخصی می

 ها و توسعه بازارالی کوتاه مدت و میان مدت شرکتباشند، طراحی شده است. این اوراق به عنوان ابزار مناسب برای تأمین ممی

 گیرد.سرمایه اسالمی مورد استفاده قرار می

 به طور کلی در فرایند انتشار اوراق مرابحه ارکانی به شرح ذیل وجود دارد:

یا  ،پذیرد. بانی ممکن است بنگاه اقتصادیبانی: هر شخص حقوقی که انتشار اوراق با هدف تأمین مالی آن صورت می -

 خود دولت باشد.
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باشد؛ و ناشر: هر شخص حقوقی که با اخذ مجوزهای مقتضی از مراجع ذیصالح، به منظور انتشار اوراق مشخص، می -

های مرتبط با عملیات در بازارهای مجاز، مطمئن و گذاریفعالیت آن صرفاً محدود به انجام عملیات مشخص و سرمایه

 یند.گومشخص است. ناشر را، واسط نیز می

امین: شخص حقوقی، که با دریافت مجوزات الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی یا نهادهای ذیمدخل،  -

گذاران، بر کل فرایند انتشار اوراق نظارت کامل داشته و کلیه اسناد، قراردادها و وثائق به جهت حفظ منافع سرمایه

 پذیرد.تمامی نقل و انتقاالت مالی با مجوز امین صورت میشود. و تحت نظر آن واحد حقوقی، نگهداری می

ها صورت گرفته و مالک اوراق منتشره گذاران: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تأمین مالی بانی، توسط آنسرمایه -

 گویند. گذاران را دارندگان اوراق نیز میمی باشند. سرمایه

از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به تعیین رتبه اعتباری اوراق و  بندی: شرکتی است که با اخذ مجوزمؤسسه رتبه -

 نماید.اعتبارسنجی بانی و واسط می

 های تجاری و بازرگانیاوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت -اول

ید ام های تجاری و بازرگانی برای رفع نیازهای نقدیندگی به عنوان بانی، به یک مؤسسه امین مراجعه کرده، وشرکت

نموده، و سپس مؤسسه نماید. و سپس اقدام به تأسیس مؤسسه واسط یا انتخاب مؤسسه واسط ای به آن مؤسسه ارائه مینامه

آوری وجوه نقد اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا مؤسسات در جامعه را می نماید. و با واسط با انتشار اوراق مرابحه، اقدام به جمع

تجاری و بازرگانی، همواره اقالم مورد  دهد. بانی یا شرکتآوری شده را در اختیار بانی قرار میمعوکالت از طرف آنان، وجوه ج

های اقتصادی بخش خصوصی، و مصرف کنندگان را از های وابسته به دولت و بنگاههای دولتی و شرکتنیاز دولت، سازمان

و سپس با افزودن مبلغی معین به عنوان سود، به صورت  تولیدکنندگان و فروشندگان عمده، به صورت نقدی خریداری کرده؛

فروشد، و سود حاصل از این خرید و فروش در نهایت از طریق شرکت تأمین کننده سرمایه پس از نسیه، به مصرف کنندگان می

باشند، وراق میگذاران که صاحبان االوکاله واسط و حق عاملیت شرکت تجاری، در مقاطع زمانی تعیین شده بین سپردهکسر حق

گردد. به عنوان مثال یک شرکت لیزینگ به قصد تشکیل یا تکمیل سرمایه خود از اوراق مرابحه استفاده تقسیم و توزیع می

کرده، و آن را از طریق ناشر منتشر کرده و با تکمیل سرمایه خود با اخذ وکالت از طرف صاحبان اوراق؛ اقدام به خرید خودرو از 

های عملیاتی، الباقی سود را بین صاحبان اوراق الوکاله و هزینهکننده؛ و توزیع آن نموده و پس از کسر حقهای تولید شرکت

 تقسیم نماید.

ارزش اوراق مرابحه در این صورت، و در هر مقطع زمانی، ترکیبی از وجه نقد، اجناس و مطالبات از خریداران، به صورت 

توانند آن را به دیگری واگذار نمایند. قیمت اوراق بسته به میزان قع که اراده نمایند، میباشد. و صاحبان آن اوراق هر مومشاع می

 سودی است که بانی برای هر یک از اوراق در نظر گرفته و ممکن است، از قیمت اصلی و اسمی اوراق کمتر یا بیشتر باشد.

 اوراق مرابحه جهت تأمین مالی -دوم

نیز، بانی که همان دولت یا بنگاه اقتصادی است؛ برای اینکه مشکالت مالی خود را  در اوراق مرابحه جهت تأمین مالی

ها را نماید. و آنحال نماید، به مؤسسه امین مراجعه کرده، و با تأسیس یا انتخاب مؤسسه واسط اقدام به انتشار اوراق مرابحه می

های اشخاص جامعه اقدام کرده، و وکالتاً از طرف رمایهها یا شرکت تأمین سرمایه،جهت جذب وجوه و ساز طریق یکی از بانک
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صاحبان سرمایه؛ کاالهای موردنیاز بانی را از تولیدکنندگان و فروشندگان عمده نقدًا تهیه می کند. و در قالب بیع مرابحه، با 

اق یه کاالها به دارندگان اورفروشد. و بانی نیز متعهد به پرداخت قیمت نسقیمت باالتر از خرید در قالب عقد بیع به بانی می

کور توانند، اوراق مذباشد. و دارندگان اوراق نیز میمرابحه، در سررسید معین از طریق شرکت تأمین سرمایه یا بانک کارگذار می

 ها را در بازار ثانویه به فروش برسانند.را تا سررسید نگهداشته، و یا آن

ان ها یا فروشندگسه خصوصی، کاالهای موردنیاز دولت را از تولید کنندههایی هستند که یک مؤسنظیر این اوراق، طرح

فروشد. و در مقابل دولت، اوراق بهاداری با مبالغ اسمی و عمده خریداری کرده، و به بیع نسیه با قیمت باالتر به دولت می

 توانند، تا سررسید منتظردارندگان می ها را در بین اشخاص توزیع، وسررسیدهای مشخص به فروشنده کاال، داده و فروشنده آن

ه ها خود اقدام بها را در بازار ثانویی به فروش برسانند. و در روش دیگر بانکمانده، و سود دوره و اصل را، تحصیل نمایند. یا آن

تواند؛ اوراق مذکور را یتأمین کاالهای موردنیاز دولت نموده، و دولت برای بانک اوراق بهادار در مقابل ثمن تحویل داده و بانک م

 تا سررسید نگهدارد، یا در بازار ثانوی به مردم یا به بانک مرکزی واگذار کرده، و مشکل نقدینگی خود را برطرف نماید.

 1اوراق مرابحه رهنی -سوم

ن د کردها و مؤسسات مالی مطالباتی را که از تسهیالت اعطایی در قالب مرابحه حاصل شده است، را به منظور نقبانک

 آورند. به صورت اوراق بهادار درمی

 3.«های لیزینگ به اوراق بهادار استها و شرکتیکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه، برای تبدیل کردن تسهیالت بانک»

امین معتبر مراجعه، و اقدام به تأسیس یا انتخاب ناشر )واسط(  ها یا مؤسسات مالی به مؤسسهبدین صورت که بانک

ز کند، و پس از آن وکالتًا انماید. ناشر با انتشار اوراق مرابحه، وجوه موردنیاز بانی را از اشخاص حقیقی یا حقوقی تحصیل میمی

ها یا مؤسسات مالی و اعتباری از منشاء تسهیالت مرابحه ایجاد شده است، را با طرف دارندگان اوراق مرابحه، دیونی که در بانک

می آن از بانی خریداری کرده، و در نهایت بانی متعهد به وصول مبلغ اسمی دیون از بدهکاران خود قیمت کمتر از مبلغ اس

رساند؛ و مالکان گردیده، و در اختیار ناشر قرار می دهد، و ناشر آن وجوه را از طریق شرکت تأمین سرمایه، به مالکان اوراق می

ها را در بازار ثانوی مورد معامله قرار توانند آنرا تحصیل کنند، و یا میتوانند تا سررسید تحمل نموده و وجه اوراق اوراق می

 باشد. دهند. مبنای حقوقی این نوع اوراق مرابحه، تنزیل می

 اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی -چهارم

د. چنین مؤسساتی، های اقتصادی کاربرد دارنها و بنگاهها، شرکتاین نوع اوراق عمدتاً، جهت رفع نیاز نقدینگی دولت

های اقتصادی را نقداً خریداری کرده، و آن اقالم ها و بنگاهها، شرکتهای دولتاقدام به تأسیس مؤسسه ناشر نموده و دارایی

                                                           

شیبانی، احمد، قلیچ، وهاب، قابلیت اوراق بهادار اسالمی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد  - 6

 631، ص 39، پاییز 39اسالمی، سال یازدهم، ش 
احمد، قلیچ، وهاب، قابلیت اوراق بهادار اسالمی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد شیبانی،  - 3

 .631، ص 39، پاییز 39اسالمی، سال یازدهم، ش 
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های های اقتصادی، دولت و یا شرکتفروشد. و آن بنگاهها به بیع نسیه به صورت مرابحه میخریداری شده را، دوباره به آن

تواند تا سررسید صبر کرده، و مبلغ را به پرداخت اقساط به مؤسسه ناشر، در مواعد مقرر بوده، و مؤسسه ناشر می تجاری، مکلف

با سود معین دریافت نماید. یا اینکه اوراق را در بازار ثانوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. و در اصل این اوراق را 

های های اقتصادی و شرکتزش اسمی آن خواهد فروخت. در چنین شرایطی، دولت، بنگاهتنزیل نموده، و به قیمت کمتر از ار

تجاری، مشکالت و کمبود نقدینگی خود را از این طریق رفع نموده، و اشخاص حقیقی و یا حقوقی، نقود اضافی خود را در چنین 

 نمایند.گذاری کرده، و سود معین و مشخصی دریافت میشرایطی سرمایه

 3بحه کاالییمرا -ب

ها اقدام به در کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله عربستان و امارات متحده عربی، جهت کنترل نقدینگی بانک»

نمایند. کاالهایی که براساس آن مبادله ها از این روش کمک گرفته بر نقدینگی خود مدیریت مینمایند. بانکمبادالت کاال می

فلزاتی که در بازار لندن مورد خرید و فروش قرار  9«.گیرددر بازار لندن مورد مبادله قرار میگیرد، فلزهایی است که صورت می

 باشد.گیرند، آلومینیوم، مس، قلع و نیکل میمی

ها را به هایی که افزایش منابع دارند، از مازاد منابع خود، اقدام به خرید فلزات مذکور نموده، و آندر این بازار، بانک

فروشند. سررسید پرداخت ثمن در مقررات این بازار؛ از یک هفته تا شش ماه متغیر ثی به بیع مرابحه نسیه میاشخاص ثال

 باشد.می

 نماید؛ و نقداً وجه آنبه عنوان مثال، بانکی که از افزایش نقدینگی برخوردار است، اقدام به خرید کاال از بازار مذکور می

دار، با مدت زمان مشخص و تعیین شده به بانک مرکزی یا بازار بین بانکی به صورت مدت را پرداخت نموده، و سپس آن کاال را

روشد. و ففروشد. و بانک مرکزی کاالهای مذکور را به صورت نسیه به کارگزار دیگر، به همان قیمت نسیه میطبق عرف بازار می

ر سررسید تعیین شده اصل و سود مقرر در عرف بازار، اگر چنانچه بانک مرکزی به عنوان عامل بانک اول باشد، بانک نخست د

 یا سود مورد توافق را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.

هایی که افزایش نقدینگی دارند، و نقود اضافی خود را در بازار برنامه مرابحه کاالیی، از یک سو ابزاری است برای بانک

 شود را تأمیننقد ندارند، و نیاز به کاالهایی دارند که در این بازار مبادله میکاال وارد کرده؛ و از طرف دیگر اشخاصی که وجه 

توانند وارد بازار بین بانکی این برنامه شده، و نقدینگی هایی که کمبود نقدینگی موقت دارند، میمی کند. و همین طور بانک

نقدینگی  تواند جریانهای اقتصادی و تولیدی، میه فعالیتکوتاه مدت خود را تأمین نمایند. مرابحه کاالیی عالوه بر کمک به توسع

 ها را به صورت مؤثر مدیریت نماید.بانک

                                                           

های هشی خسارتواکبریان، رضا، شیرازی، همایون، برنامه مرابحه کاالیی؛ ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی، دو فصلنامه عملی پژ -3 

 691، ص 6933، بهار و تابستان، 69، ش 7اقتصادی، س 

های اکبریان، رضا، شیرازی، همایون، برنامه مرابحه کاالیی؛ ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی، دو فصلنامه عملی پژوهشی خسارت - 3

 .691، ص 6933، بهار و تابستان، 69، ش 7اقتصادی، س 
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برنامه مرابحه کاالیی اخیراً در بانک مرکزی مالزی مورد استفاده قرار گرفته است. در کشور مالزی برخالف کشورهای 

باشد. و این کاال به صورت کاماًل جمله این کاالها، روغن خرما میشود. از حوزه خلیج فارس، از کاالهایی غیر از فلز استفاده می

 گیرد.رسمی در بین بازارهای مالی اسالمی، مورد مبادله قرار می

ا از تواند نقدینگی خود ردر بانکداری غیراسالمی، اگر بانکی به مشکل نقدینگی برخورد نمود، در این صورت بانک می

مالی با اخذ وام، با نرخ بهره مشخص؛ نیاز نقدینگی خود را رفع نماید. که در بانکداری اسالمی بازار بین بانکی و یا مؤسسات 

توانند ها جهت تأمین کسری یا فزونی نقود خود میباشد. ولی در بانکداری اسالمی، بانکچنین عملیاتی فاقد وجهه شرعی می

 د را برطرف نمایند.از بازار مرابحه کاالیی استفاده نموده و مشکالت نقدینگی خو

 بررسی مفاهیم مشابه عقد مرابحه -3

اقساطی  از جمله عقودی هستند که از برخی جهات با عقد مرابحه سنخیت داشته عقد مشارکت مدنی  و انواع عقود فروش     

 باشند.و دارای وجوه مشترکی می

 مشارکت مدنی -الف

در آمیختن سهم الشرکه  نقدی و یا غیرنقدی متعلق به به موجب دستورالعمل اجرایی، مشارکت مدنی عبارتست از 

موضوع مشارکت، در تسهیالت ایجادی در  1اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع طبق قرارداد

ایه در سرمتواند برای رفع نیاز و تأمین های تولیدی، بازرگانی و خدماتی باید مشخص و معین شود. مشارکت مدنی میفعالیت

گردش واحدهای اقتصادی از جمله تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی مورد استفاده قرار گیرد، که حداکثر مدت جهت تسویه این 

 مشارکت یکسال خواهد بود.

البته مشارکت مدنی را می توان در غیر تأمین سرمایه در گردش در امور تولیدی صنعتی، خدماتی، معدنی، کشاورزی، 

ن و ساختمان حداکثر مدت سه سال جهت تسویه مشارکت تعیین نمود که در مواردی بانک مرکزی جمهوری احداث مسک

 تواند این مدت را افزایش دهد.اسالمی ایران می

سرمایه در گردش در امور بازرگانی و تولیدی شامل موجودی کاال، مواد اولیه موجود )در بخش تولید( وجوه نقد و ... 

بازرگانی، مفهوم سرمایه در گردش نسبتاً با مفهوم آن در بخش تولید متفاوت است. مثالً در بخش تولید؛ شوند. در بخش می

کند. ولی در بخش بازرگانی سرمایه در گردش به صورت مواد اولیه، کاال در جریان ساخت و کاالی ساخته شده نمود پیدا می

مایه در گردش در این بخش، منحصر به موجودی نقد و موجودی فعالیت اصلی، در خرید و فروش کاال خالصه می شود. و سر

 شود.کاال می

در عقد مشارکت مدنی، خصوصاً در بخش بازرگانی یکی از طرفین قسمت اعظم سرمایه را تأمین می نماید. و طرف دیگر، 

 تشابهی که عقد مشارکت مدنینمایند. متعهد به خرید و فروش کاالی آماده گردیده، و سود حاصل را با نسبت معین تقسیم می

                                                           
 .611، ص 6931تهران،  انتشارات شکوه اندیشه،  چاپ ششم، ری اسالمی،جمشیدی، سعید، بانکدا - 1
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تواند داشته باشد. زمانی است، که تأمین کننده مالی بخواهد سهم خود را در مشارکت به طرف دیگر بازرگانی، با عقد مرابحه می

 واگذار نموده، و درخواست برگشت سرمایه را در سررسیدهای معین، به صورت اقساط نماید. 

 فروش اقساطی -ب

ع بیعی است، که بها و ثمن آن به جای آنکه نقدی دریافت شود، تمام یا قسمتی از آن به اقساط فروش اقساطی در واق

اعطای  11تا  91آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، طی مواد »شود. مساوی و یا غیرمساوی از خریدار دریافت می

 دانسته است. تسهیالت فروش اقساطی را در سه بخش قابل تحقق و امکان پذیر

فروش اقساطی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی )مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار مصرفی و سایر  -

 نیازهای اولیه مورد احتیاج واحدها(

 فروش اقساطی وسایل تولید: ماشین آالت، وسایل حمل و نقل، کاالهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات -

 1«نفروش اقساطی مسک -

 فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار -اول

منظور از این نوع فروش اقساطی، خرید کاالهای موردنیاز واحدهای تولیدی با درخواست آنان توسط بانک و سپس فروش 

ه ه ترتیبی کباشد. بنسیه کاالهای خریداری شده به جهت تأمین قسمتی از سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی می

 بهای کاال به صورت یکجا و یا به اقساط مساوی و یا نامساوی، ولی در سررسیدهای معین دریافت گردد.

 فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آالت و تأسیسات: -دوم

د عمر مفیهای ثابت(، در قالب اموال منقول، با ای )داراییهای سرمایهاین گونه تأمین مالی جهت پوشش بخشی از هزینه

گیرد. بدین صورت های خدماتی، تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی مورد استفاده قرار میبیش از یکسال، جهت بخش

که با تقاضای این گونه واحدها، ماشین آالت موردنیاز آن ها توسط تأمین کننده مالی خریداری شده، و به صورت نسیه به 

واگذار شده و بهای آن به صورت دفعتًا واحده یا به اقساط مساوی و یا نامساوی، ولی در  واحدهای تولیدی یا خدماتی مذکور

باشد. و مورد شود. تفاوت این نوع فروش اقساطی با مورد قبلی در مدت زمان تقسیط آن میسررسیدهای معین، دریافت می

؛ در حالیکه فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آالت و فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، نهایتاً یکساله بوده

 تأسیسات میان مدت یا بلندمدت؛ و حداکثر مدت آن برابر طول عمر مفید اموال موضوع درخواست خواهد بود.

 فروش اقساط مسکن-سوم

عبارتست از فروش مسکن احداث شده توسط تأمین کننده مالی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، توسط شخص ثالث، 

 به متقاضیان مسکن به صورت اقساطی. 

                                                           
 .663، ص 6933تهران، آزاد اندیشان،  چاپ اول، دانش نوین بانکی، تیمور، آقایی، -1
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ها، در مدت زمان اقساط آن است؛ که فروش اقساطی مسکن، معموالً به صورت و تنها تفاوت آن با سایر فروش اقساطی

 گردد.میبلندمدت برقرار 

همان طوری که از تعاریف و شرایط فروش اقساطی )که فوقاً آورده شد(هرچه بیشتر در مورد عقد فروش اقساطی مطالعه 

شود. چرا که در هر دوی این عقود، بحث از بیع و خرید و فروش دوعقد پی برده می شود، تا آن حد به قرابت و نزدیکی اینمی

توان به صورت اقساط  فروخت. و هر دوی این عقود به منظور تأمین رهر یک از این عقود  میباشد. وکاالی مورد عقد را دمی

 شوند.مالی واحدها اقتصادی برقرار می

 ها:باشد. از جمله آنهای چشمگیری میالبته فروش اقساطی با مرابحه دارای تفاوت

ق مرابحه استفاده نمود در حالی که این قابلیت در ها از طریق انتشار اوراتوان برای تأمین مالی بانکاز مرابحه می -

 فروش اقساطی وجود ندارد.

ها )تولیدی، خدماتی، صنعتی( توان در بخش خرید خدمات موردنیاز خانوارها و یا سایر بخشعقد فروش اقساطی را نمی -

صادی و هم خرید خدمات، های اقتبکار برد. در حالیکه از عقد مرابحه هم جهت خرید کاالهای موردنیاز تمامی بخش

 توان استفاده نمود.نیز می

های دیگری نحوه بازپرداخت فروش اقساطی عموماً به صورت اقساطی تدریجی است. در حالیکه در عقد مرابحه روش -

هاست بیع نقدی، بیع نسیه دفعی و بیع نسیه توان استفاده نمود. از جمله آنهم که در عقد بیع رایج است؛  می

 اقساطی.

 عقد مرابحه مزایا و معایب -4

هرنوع عقد وتاسیسی که در ذهن متصور باشد، دارای یک سری محاسن و معایب خواهد بود. و عقد مرابحه نیز از این قاعده     

 شود.توضیح داده می "مستثنی نبوده و مزایا و معایب آن ذیال

 مزایا -الف

حه میسر است. از دیگر مزایای عقد مرابحه تخصیص بهینه منابع، شمول قرارداد مرابحه برای اعیان در قالب عقد بیع مراب

ابزار مناسب و مؤثر برای مدیریت نقدینگی و تنها ابزار عملی برای تأمین نقدینگی و مدیریت بر نقدینگی مؤسسات مالی و 

 باشد.ها میاعتباری و بانک

دار کاالست. که نیست. این روش در واقع فروش مدتتأمین مالی بر مبنای مرابحه، مساوی با اعطای وام بر مبنای بهره 

نماید. یکی از مزایای ها و قیمت کاال، طرفین اطالع کافی دارند و طرفین را از ربا و رباخواری دور میدر خصوص سود، هزینه

 .1باشد( برای متقاضیان در قالب عقد مرابحه میL.Cجالب مرابحه،خرید وفروش کاالازطریق  صدور اعتبار اسنادی )

اوراق مرابحه از دیگر مزایای مرابحه می باشد.بااین توضیح که اوراق مرابحه را در مقابل اوراق اجاره مقایسه می کنیم، 

که آن هم معموالٌ در بخش های دولتی و غیر دولتی در تامین مالی مورد استفاده قرار میگیرد.بدین صورت که بخش های مذکور، 

                                                           

 .باشدالزم به توضیح است که معامله اعتبار اسنادی ذاتا ازطریق مرابحه مجاز نمی -6
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لک آنها شده و قدرت مانور بیشتری نسبت به نحوه استفاده، تغییر، تبدیل،و یا تعویض آن با خرید تجهیزات الزم از ابتدا ما

تجهیزات را در طول فرایند تولید خواهند داشت.و محیا کردن این شرایط برای استفاده کنندگان از آن، میل ورغبت بیشتری 

وجبات رونق در بخش عرضه، طی یک سیاست گذاری خواهند داشت.و این افزایش میل و رغبت در استفاده از اوراق مرابحه، م

مالی بلند مدت را فراهم خواهد آورد.وهمینطور باعث کاسته شدن اثرات منفی فشارهایی که ممکن است از مازاد تقاضا که به 

ی، حد های تولیدافزایش تورم می انجامد؛ بشود. با افزایش تسهیالت و امکانات تامین مالی و دارایی های سرمایه ای مورد نیاز وا

موسسات و بنگاههای اقتصادی بوسیله اوراق مذکور، هزینه های تولید آن واحدها پایین آمده و از میزان تورم ناشی از فشار 

هزینه ها، به عنوان یکی از عوامل تورم زا، کاسته خواهد شد.چرا که سود اوراق مرابحه برخالف بهره در استقراض ربوی، که در 

تولیدی قرار می گیرد، منتقل شده و به نوعی سبب کاهش هزینه های تولید می شود.عالوه برآن موارد مذکوره روی هزینه های 

با این سیاست گذاری کالن اقتصادی،می توان سرمایه گذاری ها را به سمت و سوی ساخت و عرضه کاالهای ساخت داخل سوق 

ز شدت اثرگذاری مخرب تورم وارداتی هنگام افزایش قیمت جهانی خواهد کرد.وا داده و کشور را گامی به خودکفایی نزدیکتر 

 محصوالت،کاست و به طریق دیگر تورم را در کشور بصورت نسبی کنترل کرد.      

 معایب -ب

با  ای از طرفای بودن آن اشاره نمود. که به لحاظ تعیینی بودن نرخ عقود مبادلهتوان به مبادلهاز معایب عقد مرابحه می

ها برای سوق به سمت عقد مرابحه کزی،) که معموالً نرخ سود آن با عقود مشارکتی تفاوت چشمگیری دارد(از رغبت بانکنک مر

 کاهد. می

تواند ازدیگر معایب آن نسبت به استفاده کننده از تأمین گری، میدارا بودن هزینه حق العمل، بدلیل استفاده از واسطه

 باشد. مالی به جهت افزایش هزینه پولی 

در تأمین مالی مؤسسات مالی، ایجاد شک و تردید برای وجود میزان کافی فلز یا کاالی مورد مبادله در مقیاس کالن که 

 باشد.کند. نیز از نقطه نظرات ضعف این سیستم میمرابحه براساس آنها فعالیت می

ود شانعقاد قرارداد مرابحه شده و متعهد می ای که مشتری متقاضیشود یکی در مرحلهعقد مرابحه در دو مرحله ایجاد می

کاالی درخواستی خود را از تأمین کننده مالی خریداری نماید. پر واضح است که، تعهد مذکور یک الزام قانونی برای مشتری 

افتد ر میاتواند باشند بلکه ممکن است مشتری از تعهد خود سرباز زند. و در چنین حالتی تأمین کننده مالی به ریسک بازنمی

و ممکن است با مشکل از دست دادن وجه نقد روبرو شود. که برای خرید کاال مصرف نموده است. و در مرحله دوم مشتری 

کند که در اینجا نیز، تأمین کننده بندی شده خریداری میهای زمانکاالیی را که توسط بانک خریداری شده بر پایه پرداخت

 .افتدمالی به ریسک اعتباری می

 گیریتیجهن -5

مقایسه، بررسی نهادهای حقوقی ونهادهای مالی سبب رشد وشکوفایی آنها شده ونقاط ضعف ، قوتشان بیشتر به چشم آمده و 

 فراهم خواهد آورد.گستردگی این نهادها در امور اقتصادی و بانکی سبب ارتقای کیفیت بازار مالی و توسعه آن را 
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بحث و مقایسه قراردادیم عقد مرابحه بوده که یکی از نهادهای شرعی حقوقی در جهان  وعی را که در این مقال موردموض    

در نظام اقتصادی ، بانکی جای پای خود را محکم نموده و تقریبا در اکثر معامالت بانکی جای خود را  اسالم می باشد که اخیرا

ی و شایبه ربا دور کرده و میل به عملیات واقعی صحیح پیدا نموده است، واستفاده از این قبیل عقود، بانکها را از صوری کار

 بانکی و رسالت اصلی بانکداری اسالمی سوق میدهد.
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