 ‐ 128923ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی و ﺑﺎﻧﻫﺎی اﺳﻼﻣ
ﺳﻮال

اﮔﺮ ﺑﺎﻧﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ از ﭼﻪ راﻫ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻼ ﭼﻪ ﻧﻔﻌ از ﮐﺎرﺷﺎن
ﻣﺑﺮﻧﺪ؟ و آﯾﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ رﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ؟ اﺳﻼم ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ را رﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣآورد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اوﻻ:
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺮهای ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺑﻮی ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮض دادن و
ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺑﻮی اﺳﺖ .ﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﺮه وام ﻣدﻫﺪ و ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﻮل را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮدی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺰد
ﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﻗﺮض ﻣﮔﺬارد .ﻗﺮض دادن ﺑﺮ اﺳﺎس رﺑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺣﺮام اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(110112
ﺑﺎﻧﻫﺎی اﺳﻼﻣ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺒﺎح از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻀﺎرﺑﻪ و ﺷﺮاﮐﺖ و دﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﺸﺮوع
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻮاﻟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺮف و ﺗﺒﺎدل ارز.
اﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟ ﺳﺎده از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی رﺑﻮی و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﺸﺮوع و ﭼﻮﻧ ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ ﺑﺎﻧ ﻫﻨﺎم اﺟﺮای دو ﻧﻮع
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ:
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﺶ و ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ از آن را دارد .وی ﻣﺎل ﺧﻮد را در ﺣﺴﺎب ﭘﺲ اﻧﺪاز ﯾ ﺑﺎﻧ
رﺑﻮی ﻣﮔﺬارد .ﺑﺎﻧ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﻣﺸﺨﺼ را ﺑﺮای او ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﯾ ﻗﺮض رﺑﻮی از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﻧ اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻮل اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ آن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی دﯾﺮی
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺮهای ﻣﺸﺨﺺ وام ﻣدﻫﺪ .ﺑﺎﻧ وام ﻣﮔﯿﺮد و وام ﻣدﻫﺪ و از ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ،ﺳﻮد ﻣﺑﺮد.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻧ اﺳﻼﻣ ،ﯾ از راهﻫﺎی درآﻣﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل را از ﻣﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻀﺎرﺑﻪ در ﯾ
ﺗﺠﺎرت ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ اﺟﺮای ﯾ ﭘﺮوژهی ﻣﺴﻮﻧ ﯾﺎ دﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺨﺸ از ﺳﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﺎﻧ
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ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘ از ﺳﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎﻧ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻮﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧ رﺑﻮی از راه ﺣﺮام ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد ،اﻣﺎ در ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ رﯾﺴ وﺟﻮد دارد ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻼش
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ و اﻧﺠﺎم و ﭘﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ آن.
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧ رﺑﻮی و اﺳﻼﻣ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻗﺮض رﺑﻮی ﺣﺮام و ﻣﻀﺎرﺑﻪی ﻣﺸﺮوﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ ﺷﺨﺺ در آن ﺣﺘ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ .ﯾﻌﻨ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ]ﺑﻪ ﺧﻼف
ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی ﮐﻪ اﺻﻞ و ﺳﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ[ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻮد ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮدِ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﻼل اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧ اﺳﻼﻣ راهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﺸﺮوع در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﺮﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای راه اﻧﺪازی
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﺪاری اﺳﻼﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﺪاری ﻫﻢ ﺳﻮدآور اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺑﻮی را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺎن اﺳﺖ
در ﺧﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرهی ) (113852ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮی اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ :وام دادن و وام ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ :ﻣﺒﺎدﻟﻪی دو ارز )ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ارز( ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﯾ از دو ارز ﯾﺎ ﻫﺮ دو )ﯾﻌﻨ ﻣﺜﻼ ﻣﺒﺎدﻟﻪی رﯾﺎل ﺑﺎ دﻻر ﻓ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ( و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺒﺎدﻟﻪی
ﻃﻼ ﺑﺎ ﻃﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ )ﯾﻌﻨ ﻣﺜﻼ دو ﮔﺮم ﻃﻼ ﺑﺎ ﯾ و ﻧﯿﻢ ﮔﺮم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد( ﯾﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺴﯿﻪ ،ﯾﺎ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺑﺮات ،و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﭙﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،و ﮔﻮاﻫﻫﺎی ﺳﭙﺮده دارای ﺳﻮد ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰه ،و ﺟﺮﯾﻤﻪی دﯾﺮﮐﺮد
ﻓﺮوش ﻗﺴﻄ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪی دﯾﺮﮐﺮد ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری .ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮی آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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