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  چکیده

رسمی دولتی در سراسر هاي اسالمی بوسیله نهادهاي هاي تجاري متنوع و قابل اعتنا در مؤسسات و بانکمشاهده فرصت
گذاران که تعداد زیادي از سرمایهطوريجهان منجر به توجه بیش از پیش به مؤسسات مالی اسالمی گردیده است؛ به

. اندگذاري خود نشان دادهکردن محصوالت مالی اسالمی به پرتفوي سرمایهمندي بسیاري به اضافهاي، عالقهحرفه
اسالمی با سایر کشورهاي مشهور در زمینه ایجاد و گسترش بازارهاي سرمایه متفاوت سازوکار بازار سرمایه کشورهاي 

تنها توسط قوانین و مقررات بلکه توسط رهنمودهاي قرآن کریم نیز هاي اسالمی، فعاالن اقتصادي نهدر نظام. باشدمی
ابزارهاي اصلی . آوردها فراهم میمالی اسالمی محصوالت مختلفی در قالب ابزارها و روش. گیرندمورد هدایت قرار می

هاي ممتازي نظیر توان تخمین ارزش انواع شود داراي مشخصهتأمین مالی که توسط مؤسسات مالی اسالمی استفاده می
هاي تأمین مالی خاص به ازاي هر قرارداد، تعریف صحیح و بدون ها بر اساس ارزش اصلی آن، تخصیص روشدارایی

مقاله حاضر ضمن تشریح ابزارهاي . باشندخدمات و همچنین سهم شرکا از سود و زیان میتناقض از قیمت کاال و 
مؤسسات مالی اسالمی و نقش مالی اسالمی با توجه به مدل اقتصاد اسالمی در پیشرفت اقتصاد جهانی، گزارشگري 

می حاضر آن است که ترین نتیجه مقاله مفهومهم. اجتماعی اسالمی در این مؤسسات را  نیز بررسی نموده است
هاي مالی و عدم بکارگیري ابزارهاي تأمین مالی اسالمی تحت اصول اقتصاد اسالمی منجر به کاهش سطح سقوط

  .گردداعتمادهاي موجود در بازارهاي سرمایه می
مؤسسات مالی اسالمی، مدل اقتصادي اسالمی، گزارشگري اجتماعی اسالمی، محصوالت مالی  :واژگان کلیدي

  .، قراردادهاي تأمین مالی اسالمیاسالمی
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 مقدمه. 1
 قبل دهه سه در صنعت این پیدایش زمان از. است نمو و رشد حال در چشمگیري سرعت با اسالمی مالیه و بانکداري

 افزایش حاضر، حال در عدد 300 از بیش به ،1975 سال در عدد یک از جهان سرتاسر در اسالمی مالی مؤسسات  تعداد
 مؤسسات و هابانک جدي فعالیت اسالمی شاهد غیر و اسالمی کشور 75 از بیش در اکنونهم که ايگونهبه. است یافته
 متمرکز شرقی جنوب آسیاي و خاورمیانه منطقه دو در مالی، مؤسسات و هابانک این از بسیاري. هستیم اسالمی مالی
 بر عالوه. هستند فعالیت اسالمی مشغول مالیه و بانکداري هايکانون عنوان به مالزي و بحرین منطقه، دو این در. اندشده
علوي (است  گیريشکل حال در اسالمی بانکداري حوزه در ايفزاینده هايفعالیت نیز آمریکا و اروپا در منطقه، دو این

  .)1385لنگرودي، 
را تحت همان قوانین اقتصادي این مؤسسات فعالیت خود . مؤسسات مالی اسالمی بخشی از اقتصاد مدرن جهانی هستند

در عمل نقش . پردازندهاي فعال در بازارهاي مالی طبق آن به فعالیت میدهند که سایر مؤسسات یا شرکتصورت می
  ).2010اسربنیک، (باشد که خود واجد دالیل جالب توجهی است مالیه اسالمی سال به سال در حال افزایش می

جامعه مسلمان در اروپا روز به روز در حال . یت افراد مسلمان در حال افزایش استاوالً، در بسیاري از کشورها، جمع
  .اندگسترش بوده و در نتیجه بیشتر مورد توجه فعاالن سیاسی و اقتصادي قرار گرفته

-ایهسرم. مندي زیادي به استفاده از محصوالت اسالمی حالل بین جوامع غیرمسلمان ایجاد شده استثانیاً، اخیراً عالقه
گذاران بخش مندي در سرمایهموجب بروز عالقه) اوراق قرضه اسالمی(هاي اروپایی در اوراق صکوك گذاري بانک

گذاري خود را با درنظرگرفتن عقاید و الزامات دینی خود اتخاذ دهند تا تصمیمات سرمایهخصوصی که ترجیح می
- شریعت اسالم، این اطمینان را به این دسته از سرمایه انتخاب محصوالت پذیرفته شده در. نمایند، ایجاد نموده است

تواند این موضوع حتی می. گذاري منتخب آنان فاقد هرگونه نکته مغایر با شعائر دینی استدهد که سرمایهگذاران می
گذاري آنان هاز سرمای) در شکل ممنوع آن(دهد که بهره ها اطمینان میبراي سایر ادیان نیز مورد توجه باشد؛ زیرا به آن

  . حذف شده است
منطبق با ) هاهاي رهنی، بیمه و سایر واماعطاي وام(ثالثاً، موج جدیدي از صدور مجوزهاي مرتبط با بانکداري خُرد 

این تغییر . در حال حاضر سیاست دول اروپایی به سمت توجه به جوامع مسلمان تغییر یافته است. شریعت آغاز شده است
دار و غیر قابل انکار ترس از امکان بروز دو دستگی و بروز بحران در ثبات کشور و همچنین نقش معنیسیاست به دلیل 

  . جوامع مسلمان در محیط کنونی ایجاد شده است
گردد نقش مالی اسالمی در پیشرفت اقتصاد جهانی با توجه موضوعات نوین طور که در موارد فوق مشاهده میهمان

لذا در این مقاله سعی گردیده است تا مباحث نوین . یابدسالمی روز به روز اهمیت بیشتري میپیرامون مؤسسات مالی ا
در ادامه در بخش دوم پژوهش، تاریخچه پژوهش مرتبط با موضوع مقاله حاضر، در . پیرامون این مؤسسات مطرح گردد

المی، در بخش پنجم، اسالمی، در بخش چهارم، محصوالت مالی اس اقتصادي مدل هايبخش سوم، محدودیت
گیري نهایی پژوهش مطرح گزارشگري اجتماعی اسالمی در مؤسسات مالی اسالمی، و در نهایت در بخش ششم، نتیجه

  .گردیده است
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  تاریخچه. 2
کشور را در بر میگیرد، که از کشورهاي اروپایی، کشورهاي  50وکار در حوزه مالی اسالمی بیش از جغرافیاي کسب

مؤسسه  300در حال حاضر بیش از . شوندحاد جماهیر شوروي، امریکا، استرالیا و غیره در آن یافت میجدا شده از ات
تریلیون دالر بوده و  1مجموع دارایی این مؤسسات بیش از .  مالی اسالمی در این حوزه جغرافیایی در حال فعالیت هستند

  ).2009بکین، (کنند را تجربه می% 15-10اي معادل با رشد ساالنه
تنوع و گوناگونی قوانین در مؤسسات مالی اسالمی و موضوع مدیریت ریسک در این )  2007(هاواري و همکاران ال

هاي ریسک خاص مؤسسات و نحوه صحیح انعکاس اجزاي دارایی و بدهی در ها ویژگیآن. مؤسسات را سنجیدند
محققان فوق، . سالمی را مورد توجه قرار دادندترازنامه مؤسسات مالی اسالمی بخصوص ابزارها و محصوالت مالی ا

مؤسسات مالی کشورهاي اسالمی ازجمله ایران، اردن، کویت، سودان، یمن و مالزي را از لحاظ سیستم بانکداري، انطباق 
، قوانین بانکداري اسالمی و وجود )AAOIFI( 1با استاندارهاي سازمان حسابداري و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی

اي نظارتی، مقایسه و بررسی نموده و در نهایت پیشنهاداتی در خصوص بکارگیري استاندارها و قوانین محتاطانه ههیئت
  .در مؤسسات مالی اسالمی و ایجاد چارچوبی سازمانی براي صنعت مالی اسالمی ارائه نمودند

و مؤسسات مالی کوچک را کارایی مالی و اجتماعی مؤسسات مالی اسالمی کوچک ) 2015(ویدیارتو و امروزنژاد 
مؤسسه مالی کوچک در شرق و شمال آفریقا، شرق آسیا و جنوب آسیا دربر  231ها را نمونه ارزیابی آن. ارزیابی کردند

گیري عملکرد مؤسسات مالی اسالمی اي را براي اندازهمحققان فوق در نهایت استفاده از تحلیل دو مرحله. گرفتمی
توسعه چارچوب تحلیل  - 1این دو مرحله را، . با مؤسسات مالی کوچک پیشنهاد نمودند کوچک و مقایسه این مؤسسات

گیري کارایی مؤسسات مالی کوچک با توجه به شرایط کارایی اجتماعی و مالی؛ و براي اندازه) DEA(ها پوششی داده
ایی مؤسسات مالی اسالمی بکارگیري آزمون ناپارامتریک براي مقایسه عملکرد و شناسایی عوامل مربوط به کار - 2

 .شدکوچک و مؤسسات مالی کوچک، شامل می

هاي اسالمی داخلی و خارجی سه کشور از جنوب شرق آسیا به بررسی کارایی بانک) 2017(کمرودین و همکاران 
ص، و این محققان سه جنبه از کارایی بصورت کارایی فنی، کارایی فنی خال. شامل مالزي، اندونزي و برونئی پرداختند

هاي کارایی مابین این دو دسته از بانک خارجی به منظور دستیابی به تفاوت 6بانک داخلی و  23مقیاس کارایی را براي 
هاي اسالمی داخلی، سطح کارایی ها نشان داد بانکنتایج آن. درنظر گرفتند 2014تا  2006ها طی دوره زمانی بانک

تواند، از عملکرد عملیاتی بخش دهند و این موضوع میخارجی ارائه میهاي اسالمی بیشتري را در مقایسه با بانک
  .گذاري کشورها نشأت گرفته باشدبانکداري اسالمی یا بخش قانونگذاري و سیاست

المللی با توجه به نوشته گذاري و مؤسسات مالی اسالمی را در نظام مالی بینجایگاه ابزارهاي سرمایه) 1381(یاسري 
گذاري و خدمات مالی منطبق بر وي بیان نمود ارائه و استفاده از ابزارهاي سرمایه. و اریکو عنوان نمودسانداراراجان 

-هاي ملحوظ در آن مطرح میهاي خاصی را از نظر تشخیص، سنجش، نظارت و کنترل ریسکاصول اسالمی، چالش

شرط اساسی براي رقابت موفق و  سازد و مدیریت مؤثر و کارامد ریسک در چارچوب مؤسسات مالی اسالمی که یک
تر، بلکه مؤثر این مؤسسات در بازارهاي مالی جهانی است، نیازمند گسترش نه تنها چارچوب مقرراتی و نظارتی مطلوب

  .تري را ایجاد نمایدگذاري و مؤسسات مالی جدیدي است تا آنکه یک فضاي عملیاتی مناسبابزارهاي سرمایه
                                                        

1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
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ها و مؤسسات مالی اسالمی با رویکرد ریسک قانونی به بررسی ریسک در بانک) 1388(فرد جوادي و قوچیمشرف
رغم مزایایی که بانکداري اسالمی نسبت به بانکداري عرفی دارد، این نوع بانکداري ها بیان نمودند علیآن. پرداختند

معتقد بودند یکی از دالیل مهم  هاآن. رواج کمی در کشورهاي اسالمی داشته و جایگاه بایسته و شایسته خود را ندارد
ها با ساختار مالی بانکداري عرفی، که هاي اسالمی با ریسک قانونی مواجهند و ساختار آناین واقعیت آن است که بانک

محققان فوق ضمن بررسی ساختار بانکداري اسالمی و ابزارهاي مالی آن به بررسی . در جهان رواج دارد منطبق نیست
که (ل بروز این نوع ریسک در بانکداري اسالمی پرداخته و دالیل ناکارامدي ابزارهاي مالی اسالمی ریسک قانونی و عل

 .پرداختند) کندگذار تسهیم میسودوزیان را بین بانک و سرمایه

بینی ها براي پیشآن. گذاري ارزیابی نمودندتأثیر ابزارهاي مالی اسالمی را بر رشد سرمایه) 1391(زاده و احمدیان حسن
را مدنظر قرار  1387تا  1353هاي بینی سرمایه گذاري سالو براي پیش 2010تا  1990ابزار مالی صکوك دوره زمانی 

گذاري داري با سرمایهها نشان داد که شاخص توسعه اقتصادي رابطه مثبت و معنینتایج حاصل از برآورد مدل آن. دادند
گذاران، ظرفیت ها نیز نشان داد با انتشار صکوك و مقبولیت آن بین سرمایهنبینی پس از برآورد مدل آنتایج پیش. دارد

میلیارد  915/655/5و  368/026/4به میزان  1383میلیارد ریال در سال  204/667/1و  620/669/1گذاري از میزان سرمایه
میلیارد  503/456/1معادل  1383گذاري بدون انتشار صکوك در سال همچنین میزان سرمایه. برسد 1393ریال در سال 

  .باشدمیلیارد ریال بوده است که بسیار کمتر از زمان انتشار صکوك می 489/745/1به میزان  1386ریال و در سال 
تأثیر مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی اسالمی را بر رشد اقتصادي ایران با استفاده از ) 1394(فرد و همکاران فراهانی

نتایج پژوهش محققان نشان داد . بررسی نمودند 1392تا  1387هاي طی سال) GMM(یافته عمیمروش رهیافت گشتاور ت
تمامی متغیرهاي توضیحی شامل رشد اقتصادي با یک دوره وقفه، نسبت تسهیالت مؤسسات مالی بانکی به بخش 

مؤسسات مالی  ، نسبت سپردهGDP، نسبت تسهیالت مؤسسات مالی غیربانکی به بخش خصوصی به GDPخصوصی به 
، نسبت سرمایه ثابت ناخالص، و GDP، نسبت سپرده مؤسسات مالی غیربانکی به بخش خصوصی به GDPبانکی به 

همچنین مؤسسات مالی بانکی در مقایسه با . داري بر رشد اقتصادي دارندرشد درآمدهاي نفتی، اثر مثبت و معنی
  .رندمؤسسات مالی غیربانکی اثر بیشتري بر رشد اقتصادي دا

  
 هاي مدل اقتصادي اسالمیمحدودیت. 3

بدین ). 2009سمنوا، (هاي مالی هر بخش از اقتصاد ایجاد شد مدل اقتصادي اسالمی در ابتدا جهت بهینه نمودن رویه
  :ترتیب براي بهبود اثربخشی این مدل اجزاي اصلی آن به قرار زیر تعریف گردیدند

اي که متکی بر شرط هر معامله. هرگونه افزایش غیر قابل توجیه در سرمایه را گویندربا یا بهره به ): بهره(ممنوعیت ربا . 1
بنابراین ربا نه . گذاري نداشته باشد به دلیل ربا ممنوع استگذاري بوده و متکی بر موفقیت خود سرمایهو شروط سپرده

ممنوعیت ربا بر اساس دیدگاه . گیردتنها پوشش دهنده بهره است بلکه هر نوع منفعتی تحت این تعریف را در بر می
اسالم سودآوري را تنها در حالت به نتیجه رسیدن ). 2014پالدي، (اسالمی در مورد عدالت اجتماعی شکل گرفته است 

  . کندنماید و هرگونه سودآوري یا استفاده از نزول را محکوم میها و تولید و دستیابی به محصول نهایی تشویق میفعالیت
گذار شناخته شده و فرد قرض بنابر ممنوع بودن بهره، صاحب سرمایه به عنوان سرمایه: بندي سود، زیان و ریسکدسته. 2

گذاري بین صاحب سرمایه و فرد استفاده کننده از سرمایه به دلیل عدم وجود بنابراین ریسک سرمایه. دهنده نیست
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گذار مستقیماً در تقسیم سود گذاري، سرمایهیت سرمایهاگرچه در صورت موفق. شودتضمینی براي درآمدزایی تقسیم می
  . مشارکت خواهد داشت

گذاري وکاري سرمایهشود که مستقیماً در کسبپول تنها زمانی به عنوان سرمایه تلقی می: پول به عنوان سرمایه بالقوه. 3
  . شده باشد

دادهاي اتفاقی یا قماربازانه رخ داده باشند و تکیه بر هایی که بر اساس رویفعالیت: ممنوعیت هرگونه رفتار قماربازانه. 4
بر همین اساس نظام مالی اسالمی در . رشد و توسعه فعالیت و درآمدزایی از رشد آن نداشته باشند در شریعت حرام است

ز بسیاري ا. باشدخصوص استفاده از ابزارهاي مالی مشتقه به دلیل وجود سطوح مشخصی از ریسک بسیار پیچیده می
بدین ترتیب . ابزارهاي مالی منجر به دستیابی به اصل دارایی نشده و معموالً داراي رشد سریع در بازارهاي مالی هستند

تواند به نوعی عملیات سفته بازارنه تلقی شده و می) خرید این ابزارها(حتی داشتن سهم کوچکی از این ابزار هاي مالی 
  .مصداق قماربازي باشد

  .ترین شروط معامالت استشرط فسخ ناپذیري قراردادها یکی از مهم: هاتقدس قرارداد. 5
باید شرایط آید، طرفین قرارداد میوقتی در خصوص روابط قراردادي سخن به میان می: ممنوعیت هرگونه نااطمینانی. 6

شده باشد از نظر اسالم طور کامل براي یکدیگر فاش نمایند، زیرا هرگونه قراردادي که با نااطمینانی بسته خود را به
اسالم هرگونه . طور مشخص تعیین نشده باشد حرام استهر قراردادي که موضوع، قیمت و طرفین آن به. ممنوع است

  . داندواسطه داشتن اطالعات بیشتر نسبت به دیگري ممنوع میانتفاع توسط طرفین معامله را به
باید ذاتاً با اصول شریعت ها میگذاريسرمایه: ومی تجاوز کندگذاري که به حقوق عمممنوع بودن هرگونه سرمایه. 7

هایی که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی به محصوالتی نظیر الکل و سایر محصوالت گذاريسرمایه. مطابقت داشته باشند
این زمینه مؤسسات در . باشدهایی نظیر قمار داشته باشد از نظر شریعت ممنوع میحرام از نظر اسالم و همچنین فعالیت

  .هاي غیرمجاز را در اختیار دارندمالی اسالمی فهرستی از فعالیت
در کشورهاي اسالمی، فعاالن اقتصادي عالوه بر تبعیت از . سازوکار بازار سرمایه اسالمی متفاوت از سایر کشورهاست

ه از قوانین در قرآن کریم توضیح داده این دست. قوانین و مقررات بین المللی، تابع قوانین و مقررات شریعت نیز هستند
  .شده است

  ): 2013لپشکینا، (باید شش شرط اصلی داشته باشند معامالت بر اساس شریعت اسالم می
  .ربا در آن داخل نشده باشد. 1
  .گذاري تقسیم شده باشدریسک سرمایه. 2
  .شامل رفتارهاي قماربازارنه نباشد. 3
  .ممنوع است 1استفاده از اطالعات نامتقارن. 4
  .باید احترام گذاشته شودبه مفاد قرارداد می. 5
  .باشدپذیر میگذاري تنها در محصوالت حالل امکانسرمایه. 6
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این شرط در خصوص بروز خطا یا آسیب زدن به اطالعات . به شرط ممنوعیت استفاده از اطالعات نامتقارن توجه کنید
در صورت بروز چنین موضوعی، فرد وارد کننده خسارت از منافع ناشی از  .ها داللت داردتوسط طرفین یا یکی از آن

  . مند خواهد شد که این موضوع از نظر اسالم حرام استتخریب آن بهره
اسالم هرگونه کسب منفعت از . باشدعدم امکان استفاده از عدم تقارن اطالعاتی در اسالم مربوط به ذات این دین می

توان به خرید و ازجمله قراردادهایی که شامل عدم تقارن اطالعاتی هستند می. نمایدوم میراهی غیر اخالقی را محک
نماید یا قرارداد هایی که قیمت در آن به وضوح مشخص نیست فروش کاالهایی که فروشنده آن اقدام به ارائه کاال نمی

  ). 2010اسربنیک، (اشاره نمود  شودهاي جاري بازار استفاده میمانند معامالتی که در آن از اصالح قیمت
هایی براي دهد بلکه تنها جایگزینفهم این نکته ضروریست که اسالم، توسعه اقتصادي را در قالب خاصی قرار نمی

ها و همچنین قواعد و باید با توجه به آنها و مؤسسات مالی اسالمی میدهد که شرکتوکار ارائه میهاي کسبروش
  ).2009بکین، (فعالیت بپردازند  المللی بهقوانین بین

 1990راه حل مشکالت مرتبط با عدم تقارن اطالعاتی در بازارهاي مالی اولین بار در میانه قرن بیستم مطرح شد و در سال 
 100چنین قوانین داخلی در حال حاضر در بیش از . کشور تصویب شد 33قوانین مرتبط با سازوکارهاي تجاري در 

  . اندا در آمدهکشور وضع و به اجر
هاي اقتصادي منجر به عدم ثبات در سازوکارهاي بازار و همچنین در فعالیت) عدم تقارن اطالعاتی(اصل نقض قراردادها 

به خاطر داشته باشید که مثال . گرددمی) گذاران انفراديمعموالً سرمایه(گذاران هاي اساسی براي سرمایهبروز زیان
دقیقاً دچار همین موضوع بوده است، زیرا در آن سهامدارن تا زمان اعالن عدم توان  روشن شرکت انرون در امریکا

  . بازپرداخت دیون توسط شرکت، اعتماد و اتکاي خود را به وضعیت مالی شرکت از دست نداده بودند
گذاران جدیدي هاي مالی غلط، انرون اقدام به متورم ساختن ارزش سهام خود نمود، سرمایهبا منتشر ساختن صورت

ویرانی این شرکت خود شکست بسیاري از . هاي خارج از کشور هدایت نمودها را به سمت شبکهجذب نمود و آن
  . هاي امریکایی را به دنبال داشتخانواده

 اي که بیش از ده سال درهاي نأمین مالی اسالمی نشان داده که داراي ماهیتی عام بوده و به مناقشهدر حال حاضر روش
اصول پایه مدل اقتصادي اسالمی در حال حاضر در . هاي غربی جریان داشت پایان داده استاین خصوص بین بانک

  ).2014نسییم، (کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است 
 
 محصوالت مالی اسالمی. 4

ها داراي متشابهاتی هستند، اگرچه، براي اهداف بسیاري از آن. محصوالت مالی اسالمی داراي تنوع بسیاري است
تر مطلب، در ادامه تعدادي از این جهت ارائه جامع). 2015کامر و همکاران، (گیرند مختلفی مورد استفاده قرار می

  .گردندمحصوالت معرفی می
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  عقود مشارکتی
این عقد نیازمند انعقاد . شودرآفرین اطالق میگذار یا کااي مشترك بین مؤسسه تأمین مالی اسالمی و سرمایهبه پروژه

الزم به ذکر است که در . نمایندقرارداد مشارکت بین طرفین بوده که در آن هر دو طرف اقدام به تأمین مالی پروژه می
  .ها، تقسیم خواهد شدگذاريِ صورت گرفته توسط آنهاي محتمل بین دو طرف به نسبت سرمایهاین مورد زیان

عقود مشارکتی . ممکن است که توسط بیش از دو نفر تأمین مالی شود و توسط یک یا تمامی شرکا مدیریت شودپروژه 
گذاري در هاي مشترك مانند سرمایهگذاريساختن سرمایه در گردش شرکت یا براي سرمایهمعموالً براي فراهم

گذاري بلندمدت مورد استفاده هاي سرمایهوژهاین دسته از عقود اغلب جهت تأمین مالی پر. شودساختمان استفاده می
 .نشان داده شده است 1شماي کلی این دسته از عقود اسالمی در شکل ). 2011اسمدي، (گیرند قرار می

  
  طرح معامالت مشارکتی. 1شکل 

  
  ايعقود مضاربه

معموالً براي تأمین مالی مضاربه . اي استمحصول دیگري که در ادامه در مورد آن بحث خواهد شد عقود مضاربه
هاي اي شباهت بسیاري به روشعقود مضاربه. گیرندمدت مورد استفاده قرار میگذاري کوتاه و میانهاي سرمایهپروژه

  . در نظام تأمین مالی سنتی دارد 1"تأمین مالی بر مبناي اعتماد"
استفاده (همانا مؤسسه مالی اسالمی و کارآفرین گذاري پول، بین طرفین قرارداد که درآمد ایجاد شده از طریق سرمایه

در پایان قرارداد، طرفین . شودباشد، طبق مفاد قرارداد که در زمان امضاي آن تعیین شده، تقسیم میمی) کننده از سرمایه
قسیم را ت) نه مقدار مشخصی از پول(گذاري نموده و سود آن اقدام به محاسبه سهم هر کدام، از سود حاصل از سرمایه

مؤسسات تأمین ). نماینداز سود را از آن خود می% 30تا  15معموالً مؤسسات تأمین مالی اسالمی سهمی معادل (نمایند می
هاي خود هیچگونه عایدي بابت تالش) متقاضی قرارداد مضاربه(هاي واقع شده را تحمل نموده و عامل مالی معموالً زیان

گذاري وجه دریافت شده از صاحب مال را در فعالیتی خارج از موضوع قرارداد عامل، حق سرمایه. نمایددریافت نمی
. وي همچنین اجازه جذب سرمایه جدید و همچنین تزریق سرمایه توسط خودش را ندارد. بدون اجازه صاحب مال ندارد

  :نشان داده شده است 2شماي کلی عقد مضاربه نیز در شکل 
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  ايطرح معامالت مضاربه. 2شکل 

  
  عقد اجاره

هاي مالی سنتی است که در آن مؤسسه تأمین مالی اسالمی اقدام به خرید این قرارداد دقیقاً مشابه با قرارداد اجاره در نظام
مدت زمان اجاره و . دهدتجهیزات، امالك و مستغالت و غیره به درخواست مشتري نموده و در ادامه به مشتري اجاره می

شماي کلی عقد اجاره . باید به توافق طرفین برسدمی) ت و جه به صورت متغیر در طول زمانچه به صورت ثاب(اجاره بها 
  .نشان داده شده است 3در شکل شماره 

  
  طرح معامالت اجاره. 3شکل 

  
  عقد مرابحه

ابحه مر. نمایدسازي تأمین مالی تجاري میمؤسسه تأمین مالی اسالمی اقدام به فراهم) صکوك(طی قراردادهاي مرابحه 
بانک اقدام به خرید کاال به . همواره همراه با قرارداد فروش کاال بین بانک و مشتریان خود در یک رقم توافقی است

جاي مشتري خود نموده و در ادامه به صورت دوباره کاال را به مشتري فروخته و از فروش کاال و همچنین صورتحساب 
پس از امضاي قرارداد، بانک متعهد به خرید کاال و ارائه آن . پردازدنمودن سایر خدمات صورت گرفته به کسب سود می

قبل از دریافت کامل کاال توسط . باشداند میبه قیمت و مکان تحویل کاال که توسط طرفین در قرارداد خود منتشر نموده
شماي کلی عقد . شودها و احتمال بروز خسارت را متحمل میمشتري، بانک یا مؤسسه تأمین مالی اسالمی تمام ریسک

 :مرابحه به صورت زیر است
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  طرح معامالت مرابحه. 4شکل 

  
این تفاوت یاد . باید به صورت کامل تعیین و مقدار تفاوت بین هزینه و قیمت کاال مشخص شده باشدقیمت کاالها می

مطالبه شده را طی مدت زمان ثابت باید مقدار وجه مشتري می. شودشده در این دسته از عقود به عنوان جایزه اطالق می
-حاشیه سود خدمات بانکی می. پرداخت نماید) هر کدام که در قرارداد با هم به توافق رسیده(و یا متغیر در طول زمان 

مشتري در خصوص این دسته از . تواند در قالب قواعد پولی و بانکی و یا نسبتی از یهاي تمام شده کاال محاسبه شود
  .گرددجبور به گرونهادن وثایق براي تضمین مؤسسات تأمین مالی میعقود معموالً م

  
  1گزارشگري اجتماعی اسالمی. 5

ها مباحث بسیاري در کتاب قرآن و سنت اشاره در اسالم، در ارتباط با مسئولیت اجتماعی افراد و کاربرد آن براي شرکت
د و اطاعت از فرامین قرآن کریم و سنت بیان وکار اسالمی، کسب رضاي خداوناز طرفی، هدف اصلی کسب. شده است
. گرددهاي اطاعت از پروردگار محسوب میبه عنوان یکی از راه ،وکاري اسالمیمسلماً تفکر ایجاد کسب. شده است

-بایست از راهباشد، اما این هدف میوکاري، دستیابی به سود میمعتقد بودند هدف هر کسب) 2006(مالی و همکاران 

هاي آن، چارچوب گزارشگري متعارف گزارشگري اجتماعی اسالمی و شاخص. بر شریعت تحصیل گردد هاي مبتنی
گردد بلکه برخی هاي مادي، اخالقی و اجتماعی میطوري که نه تنها شامل جنبهاست، به در مؤسسات را توسعه داده

الحسنه و غیره را شرع، وقف، قرضوکار با موضوعات مرتبط با اصول اسالمی همانند زکات، وضعیت انطباق کسب
موضوع در خصوص شاخص  6بیان نمودند که در حال حاضر ) 2010(در همین راستا، عثمان و ثانی . سازدآشکار می

موضوعات مرتبط با کاال و  - گذاريگزارشگري اجتماعی اسالمی وجود دارد که شامل موضوعات مالی و سرمایه
. نمایندها موارد مهمی را افشا میو حاکمیت شرکتی بوده و هرکدام از آن –محیط  –اجتماع  –کارکنان  –خدمات 

هاي ربوي، قرار، زکات، سیاست تأخیر تأدیه، ارزش گذاري شامل افشاگري فعالیتبراي مثال موضوعات مالی و سرمایه
به حصول اطمینان از  باشد؛ یا در بخش کاال و خدمات، گزارشگري اجتماعی اسالمی منجرجاري ترازنامه و غیره می

  .گرددکیفیت کاال می
طور کلی امروزه، گزارشگري اجتماعی، نه تنها منجر به رشد اقتصاد جهانی گردیده، بلکه مؤسسات مالی اسالمی را نیز به

در یکی از جدیدترین تحقیقات در این خصوص، ایندراواتی و واردایاتی . در بستر اقتصاد اسالمی شکوفا نموده است
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رابطه بین حاکمیت شرکتی اسالمی و گزارشگري اجتماعی اسالمی را در مؤسسات مالی اسالمی اندونزي ) 2016(
آنها معتقد بودند افزایش بکارگیري گزارشگري اجتماعی شرکت در مفهوم اسالم، در سایه ایجاد و . بررسی نمودند

هاي ارزیابی ان نمودند یکی از راهها بیهمچنین آن. افزایش گزارشگري اجتماعی اسالمی محقق خواهد گردید
. باشدگزارشگري مسئولیت اجتماعی شرکت بر اساس شریعت، بکارگیري شاخص گزارشگري اجتماعی اسالمی می

قدر مسلم، بکارگیري گزارشگري اجتماعی اسالمی به عنوان یکی از اصول اساسی اسالمی در مؤسسات مالی اسالمی 
  .مسئولیت اجتماعی مؤسسات خواهد شدمنجر به ارتقاي سطح کلی گزارشگري 

  
  گیرينتیجه. 6

اقتصاد اسالمی و اصول مالی آن به صورت ذاتی بر مبناي اجتماع ایجاد گردیده که واجد رشد و توسعه مفهومی بوده و 
هاي مالی و عدم اعتمادهاي موجود تواند بر کاهش سطح سقوطبدین ترتیب می. شودوکاري با ثبات میمنجر به کسب

اي مورد استفاده توسط مؤسسات تأمین مالی اسالمی و همچنین سازوکارهاي با توجه به ابزارهاي پایه. ثرگذار باشدا
  :هاي زیر را در خصوص قراردادهاي تأمین مالی مدنظر داشتتوان شاخصهها در اقتصاد، میاجرایی آن

  . دگیرهرگونه تخمین ارزش دارایی بر اساس ارزش واقعی آن صورت می. 1
  .انتقال مالکیت کاالها در معامالت خرید و فروش. 2
طور مثال در خصوص قراردادهاي اجاره به(هر قرارداد منفردي منحصراً شامل یک نوع از خدمات تأمین مالی است . 3

  ). تأمین مالی ممکن است شرایط به صورت واضح و روشن تشریح نشده باشند
هاي شناور بهره یا هرگونه ها نباید بر اساس نرخقیمت. شوددر قرارداد درج می تعریف دقیق از قیمت خدمات یا کاال. 4

  .ها تعیین شونداحتمال تغییرات در آینده در سایر شاخص
الشرکه هر کدام از شرکا در سود و زیان با درنظرگرفتن سهم هریک از اموال عمومی و تعریف صحیحی از سهم. 5

  .یه و بالعکسالشرکه هریک از سرماهمچنین سهم
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