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حسابدار

ــی   ــدی و بازرگان ــای تولی ــی واحده ــن مال تأمی
منابــع  ورود  معنــای  بــه  و...  خدماتــی  و 
ــود  ــای دارای کمب ــه واحده ــروت ب دارندگان ث
ــع بیشــتری از آن  نقدینگــی اســت کــه از مناب
کــه در اختیارشــان قــرار دارد بهره منــد شــوند. 
در اقتصادهــای نرمــال، راه حــل اســتقراض 
ــی  ــن مال ــرای تأمی ــره ب براســاس پرداخــت به
واحدهایــی کــه دارای کمبــود مــواد اولیــه 
ــروش ســهام  ــن ف ــرار دارد. همچنی هســتند، ق
ــت آوردن  ــل بدس ــارکت و در مقاب و اوراق مش
نقدینگــی بلندمــدت در ازای فــروش کاال و 
خدمــات؛ نــوع دیگــری از تأمیــن اعتبــار اســت. 

ــد دارای  ــک واح ــه ی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــف  ــای مختل ــاید از راه ه ــی ش ــود نقدینگ کمب
بهره محــور  اعتباردهنــدگان  مثــل  دیگــر 
تأمیــن مالــی بشــود. البتــه کــه در یــک اقتصاد 
ــا  ــر روش ه ــر دیگ ــره ای ب ــور روش به بهره مح
چیــره اســت. تمرکــز و نقطــۀ عطــف ایــن بحث 
در بــه کارگیــری روش هــای محققیــن اســامی 
جهــت اســتفاده از روش جایگزیــن دیگــری 
بــرای سیســتم بهره محــور اســت کــه صریحــاً از 
جانــب خداونــد متعــال در قــرآن کریــم ممنوع 
و محکــوم شــده اســت. افــزون بــر ایــن مباحث 
مطــرح شــده در ارتبــاط بــا تأمیــن مالــی 

روش های تأمین اعتبار بانکی
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ــر  ــر ب ــن دیگ ــان و متخصصی ــط حقوق دان توس
اســاس گفتارهــای پیامبــر)ص( در نوشــته هایی 
بــا  ارتبــاط  در  الخراج بی الدمن)کــه  مثــل 
ــر روی دارایــی و جهــت پوشــش  ــازده ب حــق ب
ــازده  ریســک ثــروت( و الغرام بی الغنــوم )حــق ب
در ارتبــاط بــا ریســک بدهــی( نیــز وجــود دارد. 
اگرچــه ادبیــات معاملــه بــه روش تأمیــن مالــی 
ــت   ــده اس ــناخته ش ــوم ش ــرای عم ــامی ب اس
تاکنــون بــه صــورت متمرکــز در نیامــده اســت 
ــن  ــد تأمی ــول و قواع ــع اص ــه مناب در صورتی ک
مالــی در متــون بازرگانــی بــا تفســیر و الگوهــای 
ــی اســامی یافــت می شــود. هــدف  تأمیــن مال
از ایــن نوشــته شــناخت مختصــری در خصــوص 
اصــول مشــتقه تأمیــن مالی اســامی به وســیله 
ــی و  ــول عقان ــر اص ــق ب ــات منطب ــرور ادبی م
اســامی اســت. شــریعت؛ فقــط دربــارۀ افــرادی 
ــه  ــدن آن نگ ــزدوه ش ــت اف ــی را جه ــه دارای ک
ــت  ــی درخواس ــد، یعن ــث می کن ــد بح می دارن
ــی  ــد. در مبادالت ــت دارن ــر روی مالکی ــازده ب ب
ــات  ــا خدم ــل کاال و ی ــا تحوی ــت ی ــه پرداخ ک
بــا تأخیــر و یــا معــوق شــده اند، عملکــرد 
ــان تســهیل روی  ــر اســاس زم ــی ب ــن مال تأمی
آنهــا اســت و در غیــر این صــورت امــر دیگــری 
ــرض دادن،  ــوع ق ــن ن ــه ای ــود. اگرچ ــد ب نخواه
ــی  ــکار وقت ــی چــون طلب ــه اســت ول نیکوکاران
را بــرای بــاز پرداخــت مشــخص نکــرده اســت، 
ــرض دادن  ــه ق ــوند. البت ــی ش ــد مدع نمی توان
ــر  ــک ام ــا ی ــت ت ــه اس ــل نیکوکاران ــک فع ی
جهــت دار بنابرایــن بحثــی روی آن نیســت. 
ــی در  ــه کار گرفتــه شــده در تأمیــن مال ــزار ب اب
زمــان پیامبــر )ص( در هنگامــی کــه یهودیــان 
ــه کار  ــود ب ــات خ ــد را در معام ــرخ 12 درص ن
می گرفتنــد در درجــۀ اول شــامل ربــا دادن 
ــر  ــه پیغمب ــوده ک ــه ب ــه دوم مضارب و درمرحل
می کرده اند.)کــه  اســتفاده  مضاربــه  از  )ص( 
ــان  ــه ایش ــی ب ــیدن وح ــل از رس ــال قب 15 س
انجــام می گرفته(کــه ســود حاصلــه بیــن مالــک 

)رب المــال( و انجام دهنــدۀ کار )مضــارب( بعــد 
از اتمــام تجــارت تقســیم می شــد. عــاوه 
ــز  ــاقات نی ــات و مس ــزار مراع ــه، اب ــر مضارب ب
ــان  ــاری آن زم ــی و اعتب ــن مال ــوان تأمی به عن
گســترش داشــته اســت. در اولــی زمیــن خالــی 
بــرای کشــاورزی و در دومــی اســتفاد از بــاغ به 
ــه  وســیلۀ درختــان مخصوصــاً درخــت نخــل ب
کار گرفتــه می شــد. زمیــن در مراعــات، زمیــن 
و درختــان  در مســاقات دارای هــای ثابــت 
هســتند کــه در دســت شــریک کاری قــرار دارد. 
ــدون  ــا ب ــری دارایی ه ــکل از به کارگی ــن ش ای
ســرمایه گذاری  معــادل  وجــوه؛  پرداخــت 
ــات  ــر دو مراع ــتند. در ه ــی( هس ــن مال )تأمی
و مســاقات بــه تســهیم تولیــد ناخالــص و 
توزیــع  در  محــدود  انعطاف پذیــری  اجــازه 
ــت.  ــاز اس ــی نی ــای عملیات ــراردادی هزینه ه ق
دیگــر ســخن فــروش اعتبــاری هــم در زمــان 
پیامبــر )ص( وجــود داشــته اســت. مــدل دیگــر 
ــا  ــواع تأمیــن مالــی اســامی بیع الســام ی از ان
ــه تجــارت  همــان بیــع ســام اســت. اعــراب ب
فصلــی اشــتغال داشــتند و کشــاورزی را بــرای 
فــروش  روش  می دادنــد  انجــام  معیشــت 
ســام در زندگــی آنهــا بــا پیش فــروش وجــوه 

ــت. ــته اس ــترکی داش مش
بیع الســام؛ یــک مــدل مالــی اســت کــه در آن 
ــرد  ــل کارک ــده در مقاب ــاخته ش ــوالت س محص
ــواد  ــتمزد و م ــای دس ــامل هزینه ه ــرمایه ش س
خــام بــه کار بــرده می شــد کــه ایــن روشــی در 
بخــش کشــاورزی مدینــه در زمــان پیامبــر)ص( 
ــق  ــی مطاب ــرای تأمیــن مال ــوده اســت. نیــاز ب ب
بــا نظریــات محققــان برجســته مســلمان نیــازی 
ــی در  ــای مختلف ــرا ماهیت ه ــت. زی ــم اس مه
منابــع در دســت مــردم وجــود دارد. پــس 
مدل هــای مــورد اســتفاده در آن زمــان عبــارت 

ــوده اســت از: ب
نســیه،   فــروش  قرض الحســنه،  مضاربــه، 
ــال  ــه در ح ــام ک ــاقات و بیع الس ــات، مس مراع

حاضــر خــود فــروش نســیه از انــواع زیــر 
متشــکل اســت:

1- فــروش ســام )موضــوع معاملــه مشــخص و 
بهــای آن در زمــان قــرارداد(

2- فــروش معجــل )تحویــل کاال  در زمــان 
ــی( ــورت بده ــه ص ــغ ب ــا مبل ــرارداد ام ق

3- فــروش اســتصناع )قیمــت در زمــان قــرارداد 
و تحویــل بعــد ازســاخت(

4- اجــاره )فــروش در کنــار به کارگیــری از 
دارایــی توســط خریــدار و پرداخت هــا در 

دوره هــای مشــخص(
ــه  ــود ک ــناخته می ش ــروش ش ــه )ف 5- مرابح
ــد( در حقیقــت  ــه وجــود آی بدهــی شــاید ب
بهــای تمــام شــده کاال بــه اضافــه درصــدی 
ــد پرداخــت کنــد.  از ســود کــه مشــتری بای
ماهیــت  کــرد؛  اذعــان  بایــد  اینجــا  در 
ــون  ــرمایه همچ ــر روی س ــی ب ــت بازده ثاب
ــط  ــره توس ــرد به ــر بف ــای منحص ویژگی ه
ــر  ــلمان معاص ــان مس ــته های اقتصاددان نوش

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــی  ــول مال ــر اص ــا ب ــری بن ــوان نتیجه گی  به عن
ــهیم  ــابه تس ــر مش ــازده متغی ــرخ ب ــامی ن اس
ــوان  ــت. به عن ــده اس ــه ش ــر گرفت ــود در نظ س
مثــال از نظــر محققــان، مضاربــه رفتــاری 
ــاز آن  ــی اســامی و نی ــا تأمیــن مال ــرادف ب مت

ــت. را دارا اس
 بــه تازگــی بــا تأکیــد بــر ویژگی هــای مالکیــت 
ــف  ــای مختل ــا روش ه ــب ب ــام و ترکی در اس
ــن  ــک اصــل از تأمی ــه ی ــی شــامل مضارب دارای
مالــی خالــص کــه مثــل مشــارکت نوعــی 
ــی  ــات واقع ــرمایه گذاری معام ــارت در س تج
اســت، بــه وجــود آمــده اســت. ماهیــت متنــوع 
ــا  ــی ب ــی روبه روی ــامی توانای ــی اس ــول مال اص
مســائل مالــی مــورد نیــاز جامعــه را دارا اســت.
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