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مشکل محاسبه سود و زیان 
چالش عقود مشارکتی

با توجه به اینکه رابطه متعاملین در عقود مشارکتی، به صورت 
شراکت است آیا در مواردی ممکن است این رابطه به رابطه 
داین و مدیون تبدیل ش�ود و مفهوم عقد از شراکت به دین 

تبدیل شود؟  
عقود مش��ارکتی شامل عقد شرکت، عقد مضاربه، عقد 
مضارعه و عقد مس��اقات می شود که هر کدام از آنها احکام 
مخصوص به خود را دارند. در عقد ش��رکت دو شریک قرار 
می بندند، س��رمایه خود را ممزوج می کنند و با آن فعالیت 
اقتصادی انجام می دهند. در اینجا دینی تحقق پیدا نمی کند. 
در اثر ممزوج شدن سرمایه دو طرف و انجام فعالیت ممکن 
اس��ت سودی حاصل شود. س��ود حاصل شده باید بین دو 

دریافتی در غیر موضوع مقرر شده، آیا عقود مشارکتی باطل 
می گردد؟

فرض می کنیم شخصی از بانک تسهیالت گرفته است 
تا با پول خود ممزوج نموده و در قالب عقد شرکت، مسکن 
بسازد. آن شخص شریک بانک محسوب می شود. اگر او پول 
دریافت��ی از بانک را صرف خرید خودرو کند و مس��کن را 
هم با پول دیگری بس��ازد یا اینکه اصال نس��بت به ساخت 
مسکن هیچ اقدامی ننماید، عقد شرکت باطل نمی شود. بله 
اگر طرفین یا یکی از دو طرف تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد 
می تواند براساس نظر کسانی که عقد شرکت را جایز می دانند 
آن را فسخ نماید، البته بانک با درج نمودن قرارداد در یک 

مصاحبه با حجت االسالم غالمعلی معصومی نیا

طرف تقسیم شود. در صورت عدم تقسیم سود و مصرف آن 
از جانب یکی از آنها، سود تقسیم نشده بر ذمه او خواهد بود. 
در مضاربه هم اگر عامل با سرمایه مضارب )صاحب سرمایه( 
کار کرد و س��ودی حاصل شد، باید س��هم خود را بردارد و 
سهم صاحب سرمایه را بدهد. اگر سهم سود صاحب سرمایه 
را به وی ندهد و آن را مصرف کند، به صورت دین در ذمه 
او خواهد بود. بنابراین ماهیت این عقود در حالتی از شراکت 
خارج شده که سررسید فرا رسد و سود پرداخت نشود. پس 
از سررسید دین تحقق پیدا می کند، اما در هر حال در خود 

قرارداد دینی تحقق پیدا نمی کند. 
در صورت عدم تحقق موضوع قرارداد و به کارگیری تسهیالت 

مس�توره رضوانی: یکی از ش�یوه های تخصی�ص منابع و اعطای تس�هیالت در 
بانکداری بدون ربا، قراردادهای مش�ارکتی )مضاربه ، مش�ارکت مدنی ، مشارکت 
حقوقی ، مزارعه و مس�اقات( اس�ت که قراردادهای انتفاعی با سود غیرمعین و انتظاری 
محسوب می شوند؛ به این معنا که بانك و متقاضی تسهیالت براساس نرخ بازدهی )سود( 
معینی تصمیم به س�رمایه گذاری می گیرند و قرارداد منعقد می کنند؛ اما سود واقعی در 
پای�ان دوره  مالی معین می ش�ود. در این قراردادها مناب�ع بانك مطابق ضوابط هر یك از 
قراردادهای مشارکتی ، در اختیار متقاضی تسهیالت قرار می گیرد و او حق دارد تنها در 

موضوع قرارداد در آن منابع تصرف کند.
در نظام بانکی از میان عقود مش�ارکتی عقد مش�ارکت اعم از مدنی و حقوقی و مضاربه 
کاربرد بیش�تری دارد. قرارداد مش�ارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه 
نقدی یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق 
قرارداد مش�ارکت مدنی توسط بانك ها به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای فعالیت های 
تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت می گیرد و موضوع مشارکت هم باید مشخص باشد. 

منظور از قرارداد مش�ارکت حقوقی تامین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید 
یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود است. مضاربه قرادادی است که به 
موجب آن یکی از طرفین )مالك( عهده دار تامین س�رمایه )نقدی( می گردد مشروط به 

اینکه طرف دیگر)عامل( با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریك باشند. 
اگرچه عقود مشارکتی در نظام بانکی همانند سایر عقود بانکی براساس موازین شرعی 
به کار گرفته می شود اما همواره با ابهامات و چالش های فقهی مواجه بوده است. با توجه 
به اینکه پاسخگویی به این ابهامات در حوزه فقه بانکی قرار دارد، بر آن شدیم تا در این 
رابطه مصاحبه ای با حجت االسالم والمسلمین غالمعلی معصومی نیا استادیار دانشگاه 
علوم اقتصادی و عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشکده نظام های اسالمی انجام 
دهیم. ایش�ان عالوه بر این در زمینه تالیف مق�االت و کتب متعدد در زمینه اقتصاد 
اسالمی و فقه بانکی، مشغول نگارش کتابی با موضوع »بررسی فقهی اقتصادی عقود 
مشارکتی« نیز می باشند. در ادامه به سواالت و پاسخ های مطرح شده در این مصاحبه 

پرداخته می شود.
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عقد خارج الزم یا از برخی راه های دیگر می تواند عقد را الزم 
نماید. در مواردی هم موضوع قرارداد منتفی می شود، مانند 
اینکه ش��خص در قالب مشارکت مدنی از بانک تسهیالت 
گرفته ک��ه خانه خود را تکمیل نماید ام��ا پس از دریافت 
تسهیالت و پیش از تکمیل خانه، آن را به صورت نیمه کاره 
به فروش برساند. بنابراین موارد فرق می کند. سوال مهم این 
اس��ت که حکم معامالتی که گیرنده تسهیالت در خارج از 
چارچوب قرارداد انجام داده مانند خودروی خریداری شده، 
چیس��ت؟ جواب اینکه در اینجا خرید خودرو مصداق بیع 
فضولی)1( خواهد بود زیرا تصرفی اس��ت ک��ه وی اجازه آن 
را نداش��ته و صحت آن منوط به اذن مالک پول اس��ت و از 
آنجا که بانک وکیل صاحبان پول یعنی سپرده گذاران است 
صحت این معامله در گرو اذن بانک خواهد بود. از آنجا که 
بانک اج��ازه این معامالت را صادر نمی کند تصرف در پول 

دریافتی به نحو مزبور غاصبانه است.
آیا تملیك مجانی اموال به نسبت زیان وارد شده با توجه به 
شراکت در سود و زیان در عقود مشارکتی صحیح است؟ اگر 
این مسئله در قالب هبه باشد، باید با قصد و نیت هدیه دادن 
صورت پذیرد، این در حالی است که در عقود بانکی هیچ یك 
از متعاملین قصد هدیه دادن ندارند و هدف آنها، تنها تضمین 
س�ود برای یکی از طرفین است. به نظر می رسد این مسئله 
بنا به قاعده فقهی »العقود تابعه للقصود« قابل مناقشه است 
و باروح و ماهیت عقود مشارکتی که مشارکت در سود و زیان 

است تناقض دارد. آیا چنین است؟
اگر مالکیت شخص حقوقی را بپذیریم و معتقد باشیم 
که بانک مالک می شود، طبق ضوابط اداره بانک هیات مدیره 
بانک اختیار دارد در چارچوب ضوابط در اموال بانک تصرف 
کند. اگر هیات مدیره تش��خیص دهد ک��ه باید در موردی 
هبه ای انجام شود، اشکال ندارد. به عنوان مثال در مواردی 
همچون وقوع زلزله بانک می تواند برای کمک به کشاورزان 
مق��داری از دارایی خود را به آنها هبه کنند. در مواردی که 
عقود مشارکتی زیان ده باش��د، بانک می تواند مبلغی را به 
ش��رکای خود هبه نماید منوط به اینکه با مصلحت سایر 

سپرده گذاران در تنافی نباشد.
مقتضای عقد شرکت این است که متعاملین در سود و زیان 
شریك اند، آیا شرط هبه اموال به مقدار زیان احتمالی خالف 

مقتضای عقد شرکت است؟
جای��گاه این مطلب در بحث حیل اس��ت. برخی گمان 
می کنند که حیله به معنای فریب و حقه است درحالی که 
حیله به معنی چاره است. در باب حیله های ربا برخی فقهای 
بزرگ مثل حض��رت امام خمینی)ره( حک��م به عدم جواز 
داده اند. ولی در سایر موارد غیر از ربا اگر از حیل استفاده شود 
به ش��رط اینکه که صوری نباشد، اشکالی ندارد. برای مثال 
ممکن است انجام موردی در قالب بیع اشکال شرعی داشته 
باش��د، ولی اگر در قالب صلح انجام شود، اشکالی ندارد. در 
عقد شرکت اگر شرط کنند که یکی از دو شریک به میزان 
زیان احتمالی از دارای خود به دیگری هبه نماید مخالفتی 
با مقتضای عقد ندارد. این یک راه چاره است که بانک برای 

جذب سپرده ها می تواند از آن استفاده نماید.
آیا ش�رط جبران ضرر احتمالی با مقتضای عقود مشارکتی 

تناقضی ندارد؟ 
وقتی کس��ی در بانک سپرده گذاری می کند، به منظور 
انجام فعالیت مشخصی نیست بلکه پول را در اختیار بانک 
قرار می دهد ت��ا آن را در فعالیت های اقتصادی خود به کار 
گیرد. با توجه ب��ه اینکه بانک فعالیت های گوناگونی انجام 
می دهد، کسی که پولش را در بانک می گذارد، در حقیقت 
در همه این فعالیت ها مشارکت می کند و مجموع فعالیت ها 
زیان ده نیس��ت. احتمال ضرر برای وقتی است که دو نفر با 

هم ش��ریک می شوند و ممکن است یکی از آنها ضرر کند. 
اگر کسی در بانکی سپرده گذاری کند که فعالیت مشخصی 
انجام می دهد، باید سود و زیانش به طور دقیق محاسبه شود. 
اما به نظر می رس��د فرایند سپرده گذاری به نحوی است که 
افراد موضوع مشخصی را برای شراکت تعیین نمی کنند و 
اگر کسی پول گذاشت، در مجموع فعالیت ها شریک می شود 
لذا چون در نهایت همه طرح ها با هم سودده هستند، جبران 
ضرر احتمالی موضوعا منتفی می ش��ود. ولی وقتی بانک ها 
اوراق مشارکت منتشر می کنند، خریدار اوراق مشارکت در 
طرح خاصی مش��ارکت می کند، در اینجا باید سود و زیان 
به طور دقیق مشخص ش��ود و شرط جبران ضرر احتمالی 
در اینجا به جهت مخالفت با مقتضای عقود مش��ارکتی از 
صحت ش��رعی برخوردار نیست. چراکه از لوازم و اقتضائات 
عقد ش��رکت، مشارکت در س��ود و زیان است. از نظر فقها 
عقود مشارکتی از عقود اذنیه)2( است. یعنی مال و سرمایه 
متعلق به طرف عقد است و به جهت تعلق اموال به شرکا، 
این عقود تا زمانی دوام دارد که ش��رکا به ادامه مش��ارکت 
اج��ازه و اذن دهند. تداوم عقود مش��ارکتی منوط به اجازه 
ش��رکا اس��ت. از آنجایی که در این عقود سرمایه متعلق به 
دو طرف اس��ت می بایست شرکا در سود و زیان که حاصل 
می ش��ود، شریک باشند. ذکر یک مثال مفید است: قاطبه 
فقها فرموده اند ش��رط نمودن زی��ان عامل در عقد مضاربه 
صحیح نیس��ت. گروهی آن را خالف مقتضای عقد و بقیه 
این ش��رط را خالف اطالق عقد می دانند. روش��ن است در 
صورت زیان در حقیقت هم مضارب زیان کرده و هم عامل، 
مضارب به سرمایه اش ضرر وارد شده و عامل نتیجه ای از کار 

و فعالیتش ندیده است. 
اگر افراد اوراق مش�ارکت را تنها به مدت چند روز خریداری 

کنند آیا سود به آنها تعلق می گیرد؟ 
اگر افراد اوراق ط��رح در حال اجرا را خریداری نمایند، 
حق گرفتن س��ود ندارد، چون هنوز س��ودی حاصل نشده 
اس��ت. ولی اگر س��ودش ناش��ی از افزایش قیم��ت بازاری 
اوراق باش��د، اشکال ندارد. توضیح اینکه افراد با خرید اوراق 
مش��ارکت در پروژه شریک می شوند. هر مقدار از پروژه که 
انجام شود شرکا نسبت به آن، حق مالکیت پیدا می کنند. در 
این حالت اوراق مشارکت تبدیل به سهام می شود. از آنجایی 
که سرمایه شرکا تبدیل به یک سرمایه فیزیکی شده است و 
ارزش افزوده پیدا کرده است، ممکن است ارزش این دارایی 
در ب��ازار افزایش یابد. اگر در این حالت افراد س��هم خود را 
به فروش رس��انند و سودی به دست آورند بالاشکال است. 
اما س��ود مربوط به اوراق مشارکت جایز نیست چون طرح 
هنوز انجام نشده است تا به مرحله سودآوری برساند. وقتی 
طرح به اتمام رسید و به سودآوری رسید تعلق سود صحیح 
و جایز اس��ت. حال اگر بانک ها سود علی الحساب پرداخت 
کنند، می بایست آن را در قالب عقد قرض پرداخت نماید و 

پس از آنکه سود حاصل شد آن را تهاتر نمایند. تضمین سود 
علی الحس��اب هم در اوراق مشارکت که موضوع قرارداد به 
مورد خاصی تعلق می گیرد، صحیح نمی باشد؛ چراکه ممکن 
است طرح زیان ده باشد لذا تا وقتی پروژه به اتمام نرسیده و 
سود حاصل نشده، تضمین سود معنایی ندارد مگر اینکه از 

راه حلی که پیش از این گفتیم را صحیح بدانیم.
اشکاالت شرعی اوراق مشارکت منتشره توسط بانك مرکزی 

چیست؟ 
اگر بانک مرکزی اوراق مش��ارکت منتشر کند و مبلغ 
حاصل را صرف احداث طرح کند و از محل آن سود اوراق 
را پرداخت کند، با مشکل شرعی خاصی وجود ندارد. ولی 
اگر با انتشار اوراق مش��ارکت بدهی دوره قبل را به بدهی 
جدی��د منتقل کن��د و به جای ص��رف آن در محل طرح، 
پول آن را به دارندگان اوراق مشارکت قبلی پرداخت کند، 
مصداق ربا است و اتفاقا از جهت اقتصادی هم نقض غرض 
صورت می گیرد. چراکه معموال واگذاری اوراق مش��ارکت 
یک سیاست انقباضی اس��ت حال اگر پول هایی که از این 
محل جمع آوری می ش��ود، صرف جبران کس��ری بودجه 
دولت  ش��ود و بودجه دولت تبدیل به بودجه جاری شود، 
از جهت اقتصادی اثر تخریبی خواهد داش��ت. بنابراین اگر 
فعالیت واقعی برای اوراق مش��ارکت انجام شود، با مشکل 
شرعی مواجه نیست، ولی اگر در محل واقعی صرف نشود، 
از لحاظ ماهیت فرقی با اوراق قرضه ندارد. از این رو منتقدین 
اوراق مشارکت به اصل اوراق انتقاد نمی کنند، بلکه اشکال 
آنها به نحوه اجرای آن اس��ت. برخی برای رفع این مشکل 
پیش��نهاد می دهند که بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق 
اجاره یا اجاره به شرط تملیک نماید. اوراق اجاره به شدت 
با مش��کل صوری ب��ودن مواجه اس��ت؛ چراکه متعاملین 
قصد واقعی از این معامله ندارند. در مواردی هم با مش��کل 
بیع العینه)3( مواجه است. برخی برای رفع مشکالت شرعی 
راهکارهایی را ارائه داده اند اما به نظر می رسد مشکل صوری 
بودن و مصداق حیله بودن آنقدر جدی است که به سادگی 

نمی توان از آن گذشت. 
برخ�ی بانك ها در پایان س�ال مالی س�ود واقعی طرح های 
مشارکتی را به مشتریان پرداخت نمی کنند. آیا این مسئله 

از جهت فقهی دارای اشکال نیست؟
بانک ها در پایان س��ال مالی باید مجموعه فعالیت های 
صورت گرفته را بررس��ی کنند و اگر در مجموع سودآوری 
داشته باشد، باید طبق قرارداد سود بین طرف های مختلف 
تقسیم شود. مگر اینکه بانک ش��رطی را در ضمن قرارداد 
بگنجاند و این شرط را به مشتری تفهیم کند بدین صورت که 
بانک متعهد به پرداخت درصد معینی از سود شود و مشتری 
هم متعهد شود که مقدار اضافه از سود به دست آمده را به 
بانک ببخش��د. مثال اگر بانک شرط کند که 20درصد سود 
به مشتری می دهد، ولی اگر بیش از 20درصد شد، مشتری 
باید آن را به بانک ببخش��د. اگر چنین شرطی ضمن عقد 
گذاشته باشد، باید اجرا ش��ود. زیرا شرط ضمن عقد جایز 
تا زمانی که اصل عقد باقی اس��ت، الزم الوفا است. البته این 
شرط می تواند بدین صورت هم باشد که بانک متعهد شود 
مقدار معینی از سود را پرداخت کند و اگر سود حاصله کمتر 
از این مقدار معین باشد، مقدار اضافه را به مشتری ببخشد. 
در صورتی که چنین ش��رطی در معامله گنجانده نشود در 
یایان سال مالی مابه التفاوت سود می بایست توسط بانک یا 
مشتری پرداخت شود. در مواردی هم بانک ها می خواهند 
قسمتی از س��ود را نگاه دارند و با آن سرمایه گذاری جدید 

انجام دهند. این امر باید در تدوین قراردادها دیده شود.
چالش های حسابداری در عقود مشارکتی چیست؟ 

یک��ی از علت هایی ک��ه بانک ها قانون را درس��ت اجرا 

یکی از اشکاالت اساسی بانکداری 
بدون ربا، ضعف نظارت در آن است. 

فقدان نظارت عملیات بانکی را از 
جهت تطابق با موازین شرعی با 

اشکاالت عمده ای مواجه ساخته 
است. در جهت رفع این اشکاالت 
الزم است دو دسته نظارت وجود 
داشته باشد: یکی نظارت فقهی و 

دیگری نظارت اجرایی
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نکرده اند، مشکالت عملیاتی از جمله مشکالت حسابداری 
است. در بانکداری متعارف چون سیستم ربوی است، حساب 
س��ود و زیان آسان اس��ت، ولی در بانکداری بدون ربا همه 
فعالیت ها باید از هم تفکیک شود و سود و زیان هر فعالیتی 
مش��خص ش��ود و این خود نیازمند سیس��تم حسابداری 
پیچیده ای است. ما در زمینه حسابداری اسالمی کار جدی 
انجام نداده ایم. هنگامی که نظام بانکی براساس تحریم ربا 
و عقود شرعی شکل گرفت می بایست سیستم حسابداری 
ویژه ای طراحی می ش��د. در رابطه با حس��ابداری اسالمی 
کتاب هایی نوشته ش��ده از جمله کتاب المنهج المحاسبی 
فی المصارف االسالمی)ش��یوه های حسابداری در بانک های 
اسالمی( که تا حدی به این مبحث پرداخته است. در اینجا 
جا دارد از دانش آموختگان رش��ته حس��ابداری درخواست 
کنیم خاله��ای موجود در این زمین��ه را با همت خود پر 
نمایند و ش��اهد مقاالت و کتب وزین در زمینه حسابداری 

اسالمی باشیم.
نظارت درخصوص عقود مشارکتی چگونه باید انجام پذیرد؟

یکی از اشکاالت اساسی بانکداری بدون ربا، ضعف نظارت 
در آن است. فقدان نظارت عملیات بانکی را از جهت تطابق 
با موازین ش��رعی با اشکاالت عمده ای مواجه ساخته است. 
در جهت رفع این اش��کاالت الزم اس��ت دو دسته نظارت 
وجود داش��ته باش��د: یکی نظارت فقهی و دیگری نظارت 
اجرایی. نظارت فقهی و ش��رعی می بایست توسط گروهی 
از فقها در یک کمیته فقهی نظیر ش��ورای نگهبان صورت 
گی��رد و تمام اتفاقات نظام بانکی تحت نظر ایش��ان انجام 
گیرد. نظارت اجرایی هم از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. 
فقدان نظارت در مواردی عملیات بانکی را با اشکاالت شرعی 
مواجه می کند. برای مثال بانک ها در موارد بسیاری اقدام به 
سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مثل سدسازی می نمایند. 
ای��ن طرح ها بازار ندارد و قیمت آن از طریق عرضه و تقاضا 
قابل تعیین نیس��ت. در اقتصاد تکنیک های دقیقی وجود 
دارد که قیمت اینگونه طرح ها را محاس��به می کند. با این 
تکنیک ها قیمت شبه بازاری این طرح ها به دست می آید اما 
آنچه در شبکه بانکی اتفاق می افتد به این شیوه نیست بلکه 
بدون استفاده از تکنیک های علمی فقط با در نظر گرفتن 
فاکتورهایی مثل سود و هزینه ها قیمت گذاری می شود. این 
نحوه قیمت گذاری صحیح نیس��ت و اشکاالتی را به وجود 
می آورد. نظارت در سیس��تم بانکداری متعارف آسان است 
زیرا ماهیت همه روابط و معامالت به صورت قرض اس��ت 
و تس��هیالت در قالب وام عرضه می شود، ولی در سیستم 
بانکداری بدون ربا، اگر بخواهیم ضوابط شرعی رعایت شود، 
باید حس��اب س��ود و زیان تک تک طرح ها مشخص شود. 
بدین منظور باید سیستم نظارتی کالنی برای کل بانک ها 
ایجاد شود و برای هر بانک نیز سیستم نظارتی خاصی وجود 

داشته باشد. 

مهم ترین چالش های فقهی عقود مشارکتی در حوزه تدوین 
قوانین و در مرحله اجرا و عملکرد چیست؟

یکی از چالش های فقهی عقود مشارکتی، جایز بودن این 
عقود است. عقد شرکت و عقد مضاربه به دلیل جایز بودن 
می توانند مشکل ساز باشند. برای مثال در عقد شرکت با کنار 
کشیدن یا فوت یک یا چند نفر از سهامداران )شرکا( با توجه 
به جایز بودن این عقد، باید عقد فسخ شود. امروزه موسسات 
زیادی براساس این عقود شکل گرفته اند و اگر حکم به جواز 
این عقود کنیم، با چالش های جدی روبه رو می شویم. جایز 
بودن این عقود موجب می ش��ود که افراد حق فسخ داشته 
باش��ند و بتوانند تقاضای تقس��یم یا انحالل عقد را داشته 
باش��ند. البته برای رفع این مشکل راهکارهایی وجود دارد. 
برای مثال برخی فقها حکم نموده اند در عقد ش��رکت اگر 
تقاضای تقسیم یا انحالل موجب اضرار به شرکا شود، انجام 
آن پذیرفته نیست. راه دیگر این است که بگوییم قراردادهای 
جدید تا حد زیادی با عقود قبلی متفاوت شده اند. »شرکت« 
قدیم، غیر از »ش��رکتی« است که در شرکت های سهامی 
تحقق پیدا می کند. بنابراین ش��رکت جدی��د، جزو عقود 
مس��تحدثه قرار می گیرد که در آن، باید به دو اصل توجه 
کنیم: »اصالت لزوم« و »اصالت صحت«. یعنی اگر در لزوم 
آن ش��ک کردیم، اصالت لزوم را ج��اری می کنیم و اگر در 
صحت آن ش��ک کردیم، اصالت صحت را جاری می کنیم. 
اینکه بخواهیم مشکل را با شرط ضمن عقد جایز حل کنیم 
نیز چندان راهگشا نیست، زیرا این مورد در زمانی مفید است 
که موارد جزئی را بخواهیم به عقد اضافه کنیم، ولی موارد 

کالن و روال عمده را نمی توان با این کار حل کرد.
برای اینکه عقود مش�ارکتی به بهترین نحو احکام و موازین 

شرعی انجام شود، در مرحله عمل چه مواردی اهمیت دارد؟
باید سعی کنیم از صوری سازی اجتناب کنیم و این باور 
را به وجود آوریم که عقود می بایست به صورت واقعی انجام 
شود. اگرچه در تعالیم دینی حیل مجاز وجود دارد اما از این 
حیل می بایست به صورت واقعی و بجا استفاده شود و نباید 
قصد دور زدن احکام الهی وجود داشته باشد. یکی دیگر از 
مشکالت سیستم بانکی پیچیده بودن آن است، لذا یکی از 
کارهایی که باید انجام شود این است که تا حدی که میسر 
اس��ت، قوانین و مقررات ساده سازی شوند تا برای همگان 
قابل فهم گردد. همچنین نظام اسالمی موظف است با ایجاد 
سیستم نظارت فقهی و اجرایی قوی و متقن به صورت کامال 
جدی از تخطی و تخلف جلوگیری به عمل آورد و با عوامل 

متخلف و خاطی برخورد جدی نماید. 
پی نوشت ها:

1- بیع فضولی بیعی اس��ت که تمام ش��رایط عقد در آن 
موجود، جز آنکه فروش��نده مالک کاال نیست و اذن فروش 

آن را نیز ندارد.
2- عقود اذنیه عقودی است که مبتنی بر اذن طرفین معامله 
می باشد. یعنی در این عقود هر یک از طرفین عقد، هرگاه 
اراده کن��د، می تواند عقد را برهم زند. همان گونه که اذن با 
فوت یا جنون اذن دهنده از بین می رود، این عقود نیز با فوت 

یا جنون یکی از طرفین فسخ می شوند.
3- بیع عینه به خرید کاال به صورت نسیه و فروش نقدی 
آن به بهای کمتر گفته می ش��ود. یعنی کسی کاالیی را به 
صورت نس��یه بخرد سپس آن را به قیمتی کمتر به نقد به 
خود وی بفروشد و به این وسیله به پول نقد برسد. بیع عینه 
در صورتی که معامله نخست، مشروط به انجام دادن معامله 
دوم نش��ود، جایز و مشروع اس��ت و نسبت به معامله دوم، 
الزامی بر دو طرف نیست و اگر مشروط گردد، به گونه ای که 
خریدار ملزم به فروختن و فروش��نده ملزم به خریدن باشد 

معامله صحیح و مشروع نیست.

باید سعی کنیم از صوری سازی 
اجتناب کنیم و این باور را به وجود 

آوریم که عقود می بایست به 
صورت واقعی انجام شود. اگرچه در 
تعالیم دینی حیل مجاز وجود دارد 

اما از این حیل می بایست به صورت 
واقعی و بجا استفاده شود و نباید 
قصد دور زدن احکام الهی وجود 

داشته باشد

اه�داف و کلیت: ب��ه دلیل ماهیت خ��اص بانک ها 1 
و موسس��ات مالی اسالمی، مس��ئله قانون گذاري و 
نظ��ارت بر آنها در برخي موارد ابعاد خاصي پیدا مي کند 
ک��ه متفاوت از بانکداری متعارف می باش��د؛ یکي از این 
موارد مسئله ریسک شریعت است. منظور از این ریسک، 
خطري می باشد که ممکن است نظام بانکي به دلیل عدم 
انطباق فّعالیت هایش با اصول و قوانین بانکداري اسالمی، 
با آن مواجه شود. پذیرش ریسک شریعت به عنوان یکی 
از ریسک های خاص بانک ها و موسسات مالی اسالمی، 
اس��تلزامات مدیریتی و نظارتی خاص خود را می طلبد. 
همچنین، الزم است به مسئله تدوین استانداردها و اصول 
حسابداری و حسابرسی، مخصوص بانک ها و موسسات 
مالی اس��المی نیز توجه ویژه کرد. در همین راس��تا و با 
توجه به توسعه روزافزون شبکه بانکی در کشور و وظیفه 
ذاتی بانک مرکزی در جهت ارتقای میزان اسالمی بودن 
عملکرد بانکی کشور، گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده 
پولي و بانکي، در خردادماه سال1391، اقدام به برگزاری 
اولین کارگاه نظارت بر اجرای بانکداری اسالمی به مدت 

دو روز نمود. 

ارائه دهنده: این کارگاه با دعوت از دکتر سلمان خان 2 
برگ��زار گردید. وی دارای مدرک دکترای اقتصاد از 
دانشگاه آکسفورد بوده و یکی از چهره های بین المللی در 
حوزه بانکداری اسالمی است که واجد سابقه قابل توجه 
پژوهش��ی و به ویژه اجرایی در حوزه بانکداری اس��المی 
اس��ت. همچنین نامبرده ریاس��ت کمیته فقهی بانک 

اسالمی ابوظبی را نیز برعهده دارد. 

محت�وا و س�رفصل ها: در این دوره س��رفصل های 3 
مختلفی مورد توجه قرار گرفت که در ذیل به برخی 
از آنها اشاره می شود )یادآور می شود به دلیل ضیق وقت، 

امکان ارائه تمامی سرفصل ها فراهم نشد(: 
 نظارت شرعی، ریسک شریعت و کنترل فعالیت های 

بانک و موسسه مالی اسالمی
 ریس��ک های موجود در فعالیت های بانکی اسالمی و 

مدیریت آن
 تبیین بهترین تجارب در حوزه حاکمیت شرعی

 حسابرسی شرعی و تحلیل برخی از تجارب
 اهمیت و ش��یوه های آموزش ذی نفعان نظام بانکی در 

رابطه با ماهیت بانکداری اسالمی
 تجربه بانک های اس��المی سایر کش��ورها در موضوع 

جریمه تاخیر
 استانداردهای حسابداری در بانکداری اسالمی

*کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداري اسالمي، 
پژوهشکده پولي و بانکي و دانشجوي دکتراي رشته 
اقتصاد، دانشگاه امام صادق)ع(

گزارشی از کارگاه استانداردهای 
حسابداری و حسابرسی و شیوه های 
نظارت شرعی در بانکداری اسالمی 
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