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 مقدمه
 یتعالبسمه

هه ربوی بودن آنها سخن های بانکها با چالشهای مختلفی روبه رو هستند و مراجع عظام تقلید هم در زمینه فعالیت های بانکها و شب

آن هستیم انشاءاهلل در این  بسیاری گفته اند اما بخشی از این چالشها برمی گردد به نحوه انجام این عقود که ما مردم هم یک طرف

انب ما مشکلی وجود نداشته جی سخنرانی( برخی از احکام این عقود اسالمی را توضیح خواهیم داد تا حداقل از نوشتار ) فرصت ابتدا

ین و نخبگان برای چاره اندیشی باشد و مبتال به گناه ربا و مال حرام نشویم البته مشکل بانکها سر جای خود باقی هست و باید مسئول

 ایند.و اصالح آن کمر همت ببندند و اقدام نم

ی وجود دارد که اگر این پول پولی که بانکها به شما می دهند سود می گیرند اگر به همین صورت باشد قطعا ربا هست اما عقود اسالم

مالتی هستند که هم دادن و سود گرفتن و یا بالعکس تحت آنها صورت بگیرد از نظر شرعی اشکالی نخواهد داشت این عقود معا

ل بر اساس آنها و کسب د و هم ائمه اطهار به آنها عمل می کردند و همچنین مراجع عظام تقلید صحت عمتوسط مردم انجام می شو

ه کامال واقعی و بر اساس به همین خاطر با کاله شرعی و معامالت صوری فرق می کند چرا ک سود از طریق آنها را تایید کرده اند

 دستورات شرعی و با قصد جدی انجام می گردد.
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 ش اقساطیفرو-1
ا ندارید، در این صورت اگر بتوانید از ردر فروش اقساطی فرض بر این است که کاالیی مورد نیاز شماست)مانند جهیزیه یا ماشین و...( و توانایی خرید آن به صورت نقد 

که  – را شماکاالی مورد تقاضای  التاصل مبلغ تسهینک با بافروشگاهی مستقیما به صورت نسیئه خریداری نمایید آن را تهییه می کنید و اال به بانک مراجعه کرده و

شرعی مبلغ نسیه  ازنظر. فروشدیمنسیه اقساطی به قیمتی بیشتر به شما  صورتبه را کاال نآ ونقداً از فروشندگان کاال، خریداری کرده  -دیاکردهی خود ذکر تقاضا در

توجه داشته باشید که بانک .استک به شما بابت فروش نسیه کاال از طرف بان کندیمبیشتر از مبلغ نقد آن باشد. بنابراین سودی که بانک از شما دریافت  تواندیمکاال 

 شد. ود دریافتی ربا و حرام میس -تود با توجه به دریافت سود در مقابل پرداخت تسهیالو اگر قرض ب -کندالحسنه به شما پرداخت نمیقرض عنوانبهمبلغ تسهیالت را 

 نکات مهم
ی که دلخواهتان هست خریداری کنید؛ افروشندهاز هر  انکبه نیت بانک و برای بشوید تا آن کاال را ابتدا توجه داشته باشید که شما وکیل بانک می .1

 می باشد بفروشید التیتسه سود و اصل مبلغ جمعبه خودتان به قیمتی که حاصل  بانک طرف از را کاالسپس آن 

سودی که شما به بانک  شودیمکل مبلغ باید برای خرید کاال درخواستی مصرف شود و مصرف آن در غیر موضوع قرارداد و یا دادن آن به بدهی باعث  .2

 .استحرام شود و مسئولیت شرعی آن به عهده شما  شرعاً دیینمایمپرداخت 

قساط پرداخت شده قبل از خرید کاال ادر غیر این صورت سودی که در و قبل از پرداخت اولین قسط خریداری نمایید.باید کاال را بعد از دریافت تسهیالت شما  .3

 به بانک داده شده است شرعا جایز نمی باشد.

آن مسولیت داردشرعی و قانونی دارد، باید  و بانک در مقابل است گذارانسپردهشود که متعلق به با توجه به اینکه تسهیالت پرداختی از منابعی پرداخت می .4

خواهید بود. اما  حسابخوششتریان زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایید مشمول تشویقات م کهیدرصورتبپردازید و  موقعبهاقساط تسهیالت دریافتی را 

 ید بود.خواه ریتأخالتزام داد، مشمول وجهپرداخت ننمایید مطابق قانون و متن قرار موقعبهاقساط را  کهیدرصورت

بپردازید چون در این  دیاکردهخریداری  الًقبید تسهیالت را بابت بدهی مربوط به کاالیی که توانینمکاال را باید بعد از اخذ مبلغ تسهیالت، خریداری نمایید و  .5

مصرف آن  همچنین واهد داشت.خایراد  شرعاًسود تسهیالت  جهیدرنتته باشد، نه اینکه به شما کاال فروخ کندیمبدهی شما را تسویه  درواقعصورت بانک 

 برای پول پیش خانه و انواع بدهی جایز نیست.

 جعاله-2
 بدهد. ینیمال )اجرت( مع دهندیاو انجام م یکه برا یاست که به موجب آن انسان متعهد شود در مقابل کار یعقد

د معرفی شما اخذ نموده و به شما ارائه بانک مطابق تقاضای شما، با اصل مبلغ تسهیالت خدمت مورد تقاضای شما را از پیمانکاران و عامالن موردر تسهیالت جعاله نیز 

الحسنه به شما قرض عنوانبهرا ه بانک این پول ک، توجه داشته باشید دینمایمنسیه و با مبلغی بیشتر از اصل تسهیالت، از شما دریافت  صورتبهو اجرت خود را  دینمایم

 شد.ود دریافتی ربا و حرام میس -ود با توجه به دریافت سود در مقابل پرداخت تسهیالتو اگر قرض ب -کندپرداخت نمی

در اختیار را  التیتسه اصل  مبلغه بوجه تسهیالت بانک،  ،رضایت شما باشدپسند و مورد  ،برای اینکه شما بر عملکرد پیمانکار نظارت داشته باشید و خدمت درخواستی

 نقدی صورتبهرت وی را به وکالت از بانک نظارت داشته و اج دیکنیمبر عملکرد پیمانکاری که انتخاب  ،که به نیابت از بانک دهدمیو به شما وکالت  دادهشما قرار 

  .پرداخت نمایید

به مبلغ  جمعاً ،نسیه صورتبهما اجرت بانک را سپس ش داده وارائه اید، خود شما آن را انتخاب نموده توسط پیمانکاری کهترتیب بانک خدمت مورد تقاضای شما را  به این

  .دیینمایمبا اقساط ماهانه پرداخت  التیتسه سود و اصل

 نکات مهم
سودی که شما به بانک  شودیماعث ب ،بدهی پرداختکل مبلغ باید برای اخذ خدمت موضوع قرارداد از پیمانکار مصرف شود و مصرف آن در غیر موضوع قرارداد و یا  .1

 .استحرام شود و مسئولیت شرعی آن به عهده شما  شرعاً دیینمایمپرداخت 

ه بر اینکه از نظر شرعی سودی که به بانک عالو صورت نیادر غیر  .عملیات اخذ خدمات از پیمانکار را شروع کنید ،هیالتمطابق قرارداد، شما باید بعد از اخذ مبلغ تس .2

التزام اد قرارداد از شما جریمه وجه مطابق مفقرارداد را فسخ نموده و بانک حق دارد  ،استمشکل شرعی پیدا نموده و مسئولیت شرعی آن بر عهده شما  دیکنیمپرداخت 

 تخلف از قرارداد دریافت نماید.

پرداخت ننمایید مطابق قانون و متن قرارداد،  موقعبهاقساط را  کهیدرصورت .بپردازید موقعبهباید اقساط بدهی را  است گذارانسپردهبا توجه به اینکه این پول مال  .3

 خواهید بود. ریتأخمشمول وجه التزام 



4 

 

چون در این  کرد.پرداخت  ،اخذشده الًقبخدمتی که بابت بدهی مربوط به  توانینمو تسهیالت را  صورت گیردد از اخذ مبلغ تسهیالت باید بع شدهنیمعاخذ خدمت  .4

 واهد داشت.ایراد خ شرعاًسود تسهیالت  بنابراین .خدمتی به شما ارائه داده باشدنه اینکه  کندیمبدهی شما را تسویه  درواقعصورت بانک 

سود پرداختی شما  دریافتی نیز به بانک تعلق دارد نه شما. دسونکه عالوه بر ای ،فتدیباگر چنین اتفاقی  ؛گذاری سپرده نماییددریافتی را نباید در حساب سرمایه. تسهیالت 5

 به بانک جایز نمی باشد

 سلف-3
 کنندیم افتیآن را از بانک نقدا در متیو ق کنندیم فروششیبه بانک پ ،آن یارزانتر از مبلغ نقد یخود را به مبلغ یدیتول یکاالها گان می تواننددکنندیتول به طور مثال

البته بانک می  رسد. یسود مورد نظر م است به دهیاز آنچه خر شتریب یمتیآن کاالها به ق فروش. بانک با دهندیم لیفروخته را به بانک تحو شیپ یکاالها دیو در سررس

  گیرنده را وکیل کند که از طرف بانک آن را به قیمت نقدی به فروش برساند. تواند تسهیالت

  .اهد بودزیرا در این صورت سود دریافتی ربا و حرام خو کندپرداخت نمیبه شما  الحسنهقرض عنوانبهبانک این پول را 

و قیمت آن را که همان مبلغ تسهیالت  دینمایم دیخرشیپاز قیمت نقد آن،  ترارزانمقدار معینی از تولیدات شما را به مبلغی بلکه بانک مطابق تقاضای شما، با این پول 

تحویل  دهدر تاریخ مشخص شنموده است، موضوع قرارداد را که بانک از شما خریداری که اموال دیشویممتعهد  ،و شما مطابق متن قرارداد پردازدیمبه شما  نقداً است

 و یا طبق قرار داد از طرف بانک فروخته و مبلغ آن را تحویل بانک نمایید. بانک دهید.

 نکات مهم
ای که نماید؛ بنابراین شما وجه دریافتی را در هر زمینه، خریداری میدیخرشیپشود قیمت کاالیی است که بانک از شما به صورت پرداخت می شما بهتسهیالتی که  -1

 اید تحویل دهید.توانید هزینه نماید و فقط مکلف هستید در سرسید کاالیی را که به بانک فروختهمی )پرداخت بدهی، سرمایه گذاری در بانک و...(بخواهید

 )به میزان اصل و فروع(ه مبلغی مشخص ب بانک از وکالت به ،دیسررس در را قرارداد موضوعکه در صورت درخواست بانک، اموال  ایدهشما متعهد شد ،مطابق قرارداد .1

 .استشما  به متعلق مازاد مبلغ مذکور، متیق از شیب به فروش صورت در و دینما پرداخت بانک به را آن وجه و روختهف

آمده است  قراردادبا آنچه در متن  ،حویلیتاموال موضوع قرارداد را تحویل ندهید یا به وکالت از بانک به فروش نرسانید و یا مشخصات اموال  ،در سررسید کهیدرصورت .4

 ماید.است اخذ ن ذکرشدهبانک حق دارد از شما وجه التزام تخلف از قرارداد که میزان و شرایط آن در قرارداد  ،نباشد مطابقت نداشته

 (خرید چک) د دینخری-4
 دار مدت نید و طلب یگرید فرد از( دهفروشن) نیطرف از یکی ،یعبارت به. دهندیم قرار معامله مورد را «نید» آن، در که است یعیب عقد «نید عیب» همان ای نید دیخر

 یعنی. فروشدیم یثالث شخص به ن،ید یاصل غمبل از کمتر یمبلغ به و نقد صورت به را خود دار مدت طلب طلبکار، نیا حال. دارد پول به ازین االن یلیدال به بنا یول دارد

 نیا. شودیم محسوب طلبکار که است داریخر نیا بعد، به لحظه آن از و خردیم را نید و پردازدیم( طلبکار) فروشنده به نقداً را نید یاسم مبلغ از کمتر یمبلغ دار،یخر

 .ندیگویم «نید عیب» اصطالحاً را معامله

و به مبلغی  نقداًاست را  دهیفرانرس هاآنرسید ی که  شما از دیگران بابت معامله، طلب دارید و هنوز سردارمدتی هاچکبانک مطابق تقاضای شما، در طول مدت قرارداد، 

و شما بر اساس متن قرارداد  دینمایمبلغ آن را  وصول . بانک در سررسید هر چک، مدهدیمکمتر از مبلغ اصلی چک، خریداری نموده و وجه آن را در اختیار شما قرار 

 در سررسید آن وصول نشود شما وجه آن را بپردازید هاچکوجه هر یک از  کهیدرصورتضامن شدید که 

  .بودا و حرام خواهد زیرا در این صورت سود دریافتی رب نیست الحسنهقرض عنواننماید بهپرداخت می پولی که بانک به شمابنابراین 

 نکات مهم
 ،و شرخر شودینمآن وصول  وجهی ول است گذشته در خیلی از موارد سررسید آن بلکه دهیفرارس هاچکدر شرخری زمان سررسید  ؛تفاوت دارد شرخریخرید دین با  .1

ک )طلبکار( به دلیل نیاز به پول و دارنده چ دهیفرانرسزمان سررسید چک هنوز  ،در خرید دین کهیدرحالکه با دریافت مبلغی، وجه چک را وصول کند.  کندیمقبول 

 واقعی ایراد ندارد. به دین مربوط رید چکِخشرعی  ازنظر. شودیمخریدار محسوب  ،به مبلغی کمتر بفروشد که بانک هرچندنقد  صورتبهخود را  دارمدتطلب  خواهدیم

به ربا  تیدرنهانباشد خرید آن حرام و  طلبی در کار کهیدرصورت آن )صاحب چک( طلب داشته باشد. رکنندهصاداز واقعاً منظور از دین واقعی این است که دارنده چک  .2

 خواهد شد.  منجر
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( دیفروشیم) دیدهیمکه بابت تسهیالت خرید دین به بانک ارائه  ییهاچککه  دیکنیمقبول  فروشنده دین عنوانبه( در متن قرارداد هشما )تسهیالت گیرند به همین جهت

 .است، مسئولیت شرعی آن با شما هاچکبودن  یرواقعیغدر صورت د. یطلب دارچک،  صادرکنندهاز  واقعاً شما بابت دین واقعی بوده و 

طلب دارد طلب خود را به  یاز کس سالکیتومان به مدت  ونیلیم کیکه مبلغ  یفردفروش دین به خود بدهکار کامال جایز است به طور مثال:  تقلید مراجع تمام. از نظر3

اما فروش  .ردیگیم لیک خود را تحوچکرده و  هیخود را تسو یهزار تومان، بده 800 یبدهکار با پرداخت نقد یعنیبفروشد.  یهزار تومان نقداً به خود مشتر 800مبلغ 

ل قبل اگر بدهکار حاضر به پرداخت در مثاآن را صحیح نمیدانند. مثال دین به شخص ثالث را مشهور علما و شورای نگهبان صحیح می دانند اما برخی از مراجع تقلید 

 شخص ثالث بفروشد. قیمت کمتر از مبلغ بدهی به طلب مدت دار خود را به تواندیهزار تومان نباشد طلبکار م 800

 مضاربه-5
 نهیزم در یاقتصاد تیفعال به قداما نیمع مدت در یو تا دهدیم قرار( عامل)یگرید اریاخت در را خود ینقد هیسرما( مالک) نیطرف از یکی آن موجب به که است یعقد

 .شود میتقس است شده نیمع قرارداد در که ینسبت به نیطرف نیب حاصل سود و نموده یبازرگان و تجارت

 گرید طرف از یتجار کار=====  طرف کی از هیسرما

به کار تجارت و  ،با این سرمایه بانک ،عامل عنوانبهتا شما  دهدیمتسهیالت مضاربه در اختیار شما قرار  عنوانبه را بانک مطابق تقاضای شما مبلغ اصل تسهیالت

 .بپردازیدبازرگانی 

به نسبتی  ه در این صورت سود حاصلهحاصل شود ک سود تسهیالتسودی معادل  ،پایان مدت قراردادتا که  رودیمکارشناسان بانک، انتظار  دییتأمطابق اظهارات شما و  

ود دریافتی زیرا در این صورت س کندپرداخت نمیبه شما  الحسنهقرض عنوانبهبنابراین بانک این پول را  ؛است بین بانک و شما تقسیم خواهد شد شدهنیمعکه در قرارداد 

 .دینمایمدر یک فعالیت اقتصادی تجاری مطابق عقد مضاربه، شراکت  گذارهیسرما عنوانبهبلکه بانک  .ربا و حرام خواهد بود

 نکات مهم
و یا واگذاری آن به شخص  ه بدهیکل مبلغ تسهیالت باید برای تجارت و بازرگانی موضوع قرارداد مصرف شود و مصرف آن در غیر موضوع قرارداد و یا دادن آن ب .1

 استسئولیت شرعی آن با شما م در چنین صورتیو  شودبوده و با شبهه ربا همراه حرام  شرعاً دیینمایمپرداخت سودی که شما به بانک  تا شودیمباعث  ،دیگر

 نیمع مبلغ نیطرف از یکی که گذارندب قرار نیطرف در اگر نیبنابرا است یاقتصاد تیفعال از حاصل سود از ینسبت و یکسر شوند یم منتفع نیطرف که یسود مضاربه در. 2

 .باشدینم مضاربه قرارداد نیا – باشد کم ای باشد ادیز سود و نشود ای شود حاصل یسود نکهیا از فارغ -دینما افتیدر را یثابت و

ادل آن را از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت و مع ،و نقصانی متوجه اصل سرمایه بانک گردد انیز ،غیرمترقبهلو حوادث  چنانچه به هر دلیل واید، نیز متعهد شده شما .3

 تملیک نمایید.

 مدنیمشارکت -6
 عنوانبهشما  شود وغیر نقدی شما به هم آمیخته یا  با سرمایه نقدیپردازد تا میمشارکت مدنی تسهیالت  عنوانبهمبلغ اصل تسهیالت را  ،بانک مطابق تقاضای شما

  .بپردازیدفعالیت اقتصادی به  ،مشترکعامل با این سرمایه 

حاصل شود که در این فعالیت اقتصادی  از محل اینسودی معادل سود تسهیالت،  ،که تا پایان مدت قرارداد رودیمکارشناسان بانک، انتظار  دییتأمطابق اظهارات شما و 

 د.بین بانک و شما تقسیم خواهد ش ،است شدهنیمعصورت سود حاصله به نسبتی که در قرارداد 

بلکه بانک، با شما در یک فعالیت  با و حرام خواهد بود.زیرا در این صورت سود دریافتی ر کند.پرداخت نمیبه شما  الحسنهقرض عنوانبهبنابراین بانک این پول را  

 .و در نهایت طرفین از سود حاصله منتفع خواهند شد دینمایمجهت کسب سود شراکت  ،اقتصادی مشخص

 نکات مهم
 شودیمباعث  ،ذاری آن به شخص دیگربدهی و یا واگ پرداختموضوع قرارداد مصرف شود و مصرف آن در غیر موضوع قرارداد و یا انجام کل مبلغ تسهیالت باید برای  .1

 .استحرام بوده و با شبهه ربا همراه شود و مسئولیت شرعی آن با شما  شرعاً دیینمایمتا سودی که شما به بانک پرداخت 

 را یثابت و نیمع مبلغ نیطرف از یکی که بگذارند قرار نیطرف در اگر نیبنابرا است یاقتصاد تیفعال از حاصل سود از ینسبت و یکسر شوند یم منتفع نیطرف که یسود .2

 .باشدینم مشارکت مدنی قرارداد نیا – باشد کم ای باشد ادیز سود و نشود ای شود حاصل یسود نکهیا از فارغ -دینما افتیدر
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 معمولی دارمدت یگذارهیسرماسپرده -8
بسته و  کار به بداندو قانونی که بانک صالح  اقتصادی شرعی تیفعالنوع تا سرمایه شما را در هر  دیادادهو بانک را وکیل عام خود قرار  سپردهشما پول خود را به بانک 

 ؛، پرداخت نمایدیهای قانونبعد از کسر هزینه و سهم سود شما از سودهای حاصل را محاسبه ،در پایان سال مالی

 بود.خواهد  ربا و حرامد دریافتی سو ،داشته باشید الحسنهقرضنیت  کهیدرصورتزیرا  ایدهنداد الحسنهقرضبنابراین شما پول خود را به بانک  

 چند نکته مهم
 الحسنهقرضنیت  ایدببنابراین ن ؛ایدهقرار داد یگذارهیسرماو بانک را وکیل خود در  ایدهکرد یگذارهیسرما ،پول خود را در بانکشما که همواره در نظر داشته باشید  .1

 .داشته باشد

گذاران و منابع خود بانک به هم آمیخته و سرمایه مشترک و مشاعی تشکیل رمایه سایر سپردهسرا همراه با  شماها با استفاده از این وکالت عام، ابتدا سرمایه بانک .2

 گیردمیاقتصادی که در اقتصاد کشور انجام  یهاتیفعال. بسیاری از دندهیمرا انجام قانونی  و اقتصادی شرعی یهاتیفعالانواع  ،با این سرمایه مشترک دهند سپسمی

 ،شودیم پرداختقساطی، جعاله، مضاربه و ... مانند فروش ا ،چنین تسهیالت بانکی که تحت عقدهای شرعی. هماستبانک  گذارانسپرده یهاهیسرماهمین ده از استفابا 

 .است هاسپردهاز محل همین 

 صاحبان بین ،الوکالهحق و هاهزینه کسر از پس ،بانک منابع سهم رعایت باو  سپرده مبلغ و مدت با متناسب قرارداد، طبق را مذکور عملیات از حاصل منافعها بانک -3

 شدهمشخصبانک را که نرخ آن از سوی بانک مرکزی  الوکالهحقسپس از باقیمانده،  داردیبرمرا خود سهم سود بانک، ابتدا  که بیترتنیابه؛ کنندیم تقسیم هاسپرده

گذاری تقسیم ای که دارند و با لحاظ مدت سرمایهرمایهاست که بین آنان به میزان سگذاران سهم سود سپردهماند و آنچه میشود برداشت می است( %2.5)معموالً است

 شود.می

بانک  کهیطوربهاسبی عاید خواهد شد. ، اطمینان هست که سود منمیزان سود از ابتدا معلوم نیست لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معامالت اگرچهها در این حساب .4

 گذاران بپردازد.به سپرده ، فصالنه یا ساالنهماهانه صورتبهو  مالحساب اعالعنوان سود علی، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و بهتواند در ابتدای سالمی

میزان  کهیدرصورتها مکلف هستند که گردد و بانکگذاران مشخص میطعی سپردهگیرد و سهم سود قها صورت میدر پایان سال مالی بانک، حسابرسی کامل سپرده .5

 یهاالحسابیعلمیزان سود  کهیرصورتدو را به آنان بپردازند. التفاوتمابهن باشد، گذاران کمتر از سهم سود قطعی آنابه سپرده شدهپرداخت یهاالحسابیعلسود 

 .بخشدیمرا در حق مشتری  التفاوتمابهبانک  ،باشد گذارسپردهبیشتر از سهم سود قطعی  ،شدهپرداخت

 امتیازی دارمدت یگذارهیسرماسپرده -9
بسته  کار بهداند اقتصادی شرعی و قانونی که بانک صالح می تیفعالنوع تا سرمایه شما را در هر  دیادادهو بانک را وکیل عام خود قرار  دیاسپردهشما پول خود را به بانک 

سود نقدی، از  یجابه دیتوانیم ،در صورت تمایل و رداخت نمایدهای قانونی، پو بعد از کسر هزینه سهم سود شما از سودهای حاصل را محاسبه ،و در پایان سال مالی

 الحسنهقرضنیت  کهیدرصورتزیرا  ایدهنداد الحسنهقرضبنابراین شما پول خود را به بانک  ؛برخوردار شوید« اخذ تسهیالت با نرخ سود کمتر از تسهیالت معمولی»امتیاز 

 داشته باشید سود دریافتی با حرمت ربا همراه خواهد بود.

 چند نکته مهم
بنابراین جهت رعایت احکام شرعی  .دیاداده قرار یگذارهیسرماو بانک را وکیل خود در  ایدهکرد یگذارهیسرماباشید که شما پول خود را در بانک  همواره در نظر داشته .1

 پرهیز کنید. ،الحسنهقرضنیت داشتن و دوری از ربا، از 

دهد گذاران و منابع خود بانک به هم آمیخته و سرمایه مشترک و مشاعی تشکیل میبا استفاده از این وکالت عام، ابتدا سرمایه شما را همراه با سرمایه سایر سپرده بانک .2

با استفاده  شودیمه در اقتصاد کشور انجام اقتصادی ک یهاتیفعال. بسیاری از دهدیمقانونی را انجام  و اقتصادی شرعی یهاتیفعالانواع  ،سپس با این سرمایه مشترک

پرداخت اطی، جعاله، مضاربه و ... به مردم چنین تسهیالت بانکی که تحت عقدهای شرعی مانند فروش اقس. همگیردیمبانک انجام  گذارانسپرده یهاهیسرماهمین از 

 .است هاسپردهاز محل همین  شود،می

 صاحبان بین ،الوکالهحق و هاهزینه کسر از پس ،بانک منابع سهم رعایت باو  سپرده مبلغ و مدت با متناسب قرارداد، طبق را مذکور عملیات از حاصل منافعها بانک -3

 شدهمشخصز سوی بانک مرکزی بانک را که نرخ آن ا الوکالهحقسپس از باقیمانده،  داردیبرمابتدا بانک، سهم سود خود را  که بیترتنیابه؛ کنندیم تقسیم هاسپرده
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گذاری تقسیم ای که دارند و با لحاظ مدت سرمایهگذاران است که بین آنان به میزان سرمایهماند سهم سود سپردهشود و آنچه میاست( برداشت می %2.5است)معموالً 

 شود.می

بانک  کهیطوربهاسبی عاید خواهد شد. ، اطمینان هست که سود منمیزان سود از ابتدا معلوم نیست لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معامالت اگرچهها در این حساب .4

 گذاران بپردازد.به سپرده ، فصالنه یا ساالنهماهانه صورتبهو  مالحساب اعالعنوان سود علی، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و بهتواند در ابتدای سالمی

میزان  کهیدرصورتها مکلف هستند که گردد و بانکگذاران مشخص میطعی سپردهگیرد و سهم سود قها صورت میدر پایان سال مالی بانک، حسابرسی کامل سپرده .5

 یهاالحسابیعلمیزان سود  کهیدرصورت و آنان بپردازند هرا ب التفاوتمابهکمتر از سهم سود قطعی آنان باشد،  ،گذارانبه سپرده شدهپرداخت یهاالحسابیعلسود 

 .بخشدیمرا در حق مشتری  التفاوتمابهبانک  ،باشد گذارسپردهبیشتر از سهم سود قطعی  شدهپرداخت

میزان  .تیاز تسهیالت استفاده نماییدنقدی، از ام الحسابیعلدریافت سود  یجابه دیتوانیم ،این امکان فراهم شده است که شما در صورت تمایل ،در این سپرده .6

 .استو مدت ماندگاری آن  یگذارهیسرماتابع میزان مبلغ  ،تسهیالت و نرخ سود و تعداد اقساط آن

 الحسنهقرضوام -7
 . هیچ سودی از شما دریافت نخواهد شد؛ زیرا در این صورت سود دریافتی ربا و حرام خواهد بود الحسنهقرضبانک بابت این 

 کارمزد:
 نکند، بازگشت وام سود به و اشدب رهیغ و برق ،آب مانند صندوق مخارج ریسا و سند ثبت لیقب از ،الحسنهقرضپرداخت  عمل اجرت عنوانبه کارمزد اگرشرعی،  ازنظر

 (1786 مسئلهاالستفتائات  اجوبه)مقام معظم رهبری،  .ندارد اشکال وام افتیدر نیچنهم و آن گرفتن و دادن

 جوایز بانکی:
 و شدن برنده قصد به که یکس لذا است طشر بدون چون اما باشد،یم قرض عقد ضمن در چند هر کنندیم اعطاء الحسنهقرض یهاحساب یبرا هابانک که یزیجوا

 یو شدن برنده به منوط و یکش قرعه ورتص به بلکه نبوده یشرط ها،بانک دادن زهیجا رایز ندارد؛ اشکال زهیجا گرفتن دهدیم قرض بانک به را خود پول بردن، زهیجا

 (است نشده یمشتر به زهیجا دادن شرط دهدیم قرض بانک به یمشتر که ابتدا در.)باشدیم

 از مانعى و است دهد،حاللمى ردهک اصابت او نام به مقرر، قرعه که کسى به هااین مانند و قرض و گذاشتن ودیعه براى تشویق جهت به بانک که جوائزىامام خمینی: 

 .باشدنمى هاآن

 قرعه کشی های خانگی:
 قرعه کشی های خانگی به جهت آنکه تعاون بر خیر هست اشکالی ندارد

 اله او قرار دهند.قرار دهند و مبلغ مشخص و یا امتیاز اولین وام را به عنوان حق الوکاعضای صندوق مسئول صندوق را وکیل خود در امور مربوطه 

 وام قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری:
 قرار او اختیار در وامى مدت، آن از بعد هم صندوق که شرط اینبه بماند قرض صورت به صندوق نزد مدتى براى پول آن که باشد عنوان اینبه صندوق به پول دادن اگر

 . است باطل و حرام شرعاً و بوده ربا حکم در شرط این باشد، گذاشته صندوق در را مبلغى قبالً اوکه باشد شرط اینبه مشروط صندوق، دادنِ وام یا و دهد

 راه حل:
 سپرده عنوان تحت را خود پول گذارسپرده که صورت نیابه. ندینما استفاده «یازیامت» یگذارهیسرما سپرده روش از الحسنهقرض یجا به توانندیم هابانک یشرع نظر از

 و یشرع یاقتصاد یتهایفعال انواع ه،یسرما نیا با گذار،سپرده از وکالت به یبانک یگذارهیسرما یهاسپرده یشرع منطق اساس بر بانک و بسپارد بانک به یگذارهیسرما

. شود مند بهره...( و جعاله ،یاقساط فروش) عقود التیتسه از سودش سهم یجا به ،یگذار سپرده نیا ازکه باشد داشته اریاخت گذارسپرده و دهدیم انجام را یقانون

 .نامندیم «یازیامتسپرده» را یگذارهیسرما نوع نیا و شودیم گفته التیتسه با ینقد سود معاوضه روش، نیابه اصطالحا

 جریمه دیرکرد

 واریز تأخیر با را اقساط جریمه، پرداخت با تواندمی مشتری که باشد این جریمه معنای اگر. شود می دریافت جریمه او از و پردازدمی تأخیر با را خود اقساط فردی وقتی

 وام در من: دیبگو یمشتر به که معنا نیا به باشد، یمشتر کنترل بانک، منظور اگرت)دریافت زیاده در قبال جواز تاخیر در تادیه بدهی( اما اس جاهلی ربای دقیقا این نماید

 یمال تیریمد بتوانم من تا دیبپرداز را اقساط مرتب طوربه  دیبا فقط. خواهمینم آن از شیب و امگرفته نظر در را مطلوبم سود یکاف حد به امداده شما به که یالتیتسه ای

 امضا و قبول را شرط  این عقد ضمن  در مشتری و رمیبگ  مهیجر  مقدار نیا مجبورم مشتریان سایر عبرت و شما تنبیه یبرا من دینپرداز موقع به اگر و باشم داشته
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ها بر اساس نظر شورای واقعیت این است که در مورد جریمه تأخیر بین مراجع معظم تقلید اختالف نظر وجود دارد اما بانک .ندارد یرادیا جریمه اخذ صورت این در نماید،

 .نماینداقدام به دریافت جریمه تأخیر می نگهبان قانون اساسی


