


43
اکبرفقه16-9-99

(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

نهادهاى دولتى

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى 
غيردولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

نهاد بنگاه هاى. 1
.كمك معّوض

نهاد بنگاه هاى . 2
.كمك بالعوض

.نهاد بازار. 3

194ص مكتب و نظام اقتصادي اسالم، 
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نهادهاى غيردولتى

نهاد بازار

بازار سرمايه. 1

بازار كار. 2

بازار كاال وخدمات. 3

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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نهادهاى غيردولتى

سرمايه

مواد اوليه

كاالهاى واسطه

ابزار توليد

پول
198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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نهادهاى غيردولتى

سرمايه

مواد اوليه

كاالهاى واسطه

ابزار توليد

پول
198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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پول ، بازار سرمایهبازار 

بازار پول•
تامين ماال  و سارمایه اایاري ر تار از یك االدر علم مالی اگر •

تند هاا ه ان اد بازار پول بانک . باشد، در بازار پول اتفاق می افتد
انا  که معموال سپرده ها کوتاه مدت یا کمتر از یک اال ه اتند ب ب

. ندارند( سال 30یا 20) تمایلی به بام های بلند مدت 
ده ب شرکت یا فرد حقیقی با دریافت بام، به بانا  بادهکار شای  •

. هد داشتپس از ت ویه بدهی بان  هیچ حقی ن بت به شرکت نخوا
.وددر اصطالح به این ربش تامین مالی از طریق بدهی گفته می ش

https://modiriatesarmayeh.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-
%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/
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پول ، بازار سرمایهبازار 

سرمایهبازار •
راجعاه مباازار سارمایه باشد، باید باه تامين مال  بلند اگر بخواهید •

. می باشدن اد بازار سرمایه نيز بورس. نمایید
بار قا  تامين سرمایه مبتنا اصطالح به این نوع تامین سرمایه، در •

تان، در بازار سرمایه شما باا اراهاه سا ام شارکت. گفته می شودمال  
.دسرمایه جذب کرده ب نیاز مالی پربژه های خود را تامین می کنی

https://modiriatesarmayeh.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-
%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/
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بازار پول ، بازار سرمایه

ابزارهای 
بازار پول

اسناد خزانه

یپذيرش بانک

اوراق تجاری

هگواهی سپرد

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمایه

همگی ربوی

ابزارهای 
بازار پول

اسناد خزانه

یپذيرش بانک

اوراق تجاری

هگواهی سپرد

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمایه

ابزارهای بازار 
سرمايه

ابزارهای –الف 
تأمين مالی دراز 

مدت

ابزارهای ويژه –ب 
مديريت خطر

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمایه

ابزارهای بازار 
سرمايه

ابزارهای –الف 
تأمين مالی دراز مدت

سهام

سهام عادی

سهام ممتاز

اوراق قرضه

اوراق مشارکت
ابزارهای ويژه –ب 

مديريت خطر

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمایه

ابزارهای بازار 
سرمايه

ابزارهای –الف 
تأمين مالی دراز مدت

سهام

سهام عادی

سهام ممتاز

ربویاوراق قرضه

اوراق مشارکت

ابزارهای ويژه –ب 
مديريت خطر

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1



14

بازار پول ، بازار سرمایه

ابزارهای بازار 
سرمايه

ابزارهای –الف 
تأمين مالی دراز 

مدت

ابزارهای ويژه –ب 
مديريت خطر

ابزارهای مشتق 

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمایه

ابزارهای بازار 
سرمايه

ابزارهای –الف 
تأمين مالی دراز مدت

ابزارهای ويژه –ب 
مديريت خطر

ابزارهای مشتق 

قراردادهای اختيار 
معامله

قراردادهای آتی

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمایه

ابزارهای بازار 
سرمايه

ابزارهای –الف 
تأمين مالی دراز مدت

ابزارهای ويژه –ب 
مديريت خطر

ابزارهای مشتق 

قراردادهای اختيار 
معامله

قرارداد اختيار–الف 
خريد

قرارداد اختيار–الف 
فروش

قراردادهای آتی

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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بازار پول ، بازار سرمایه

ابزارهای بازار 
سرمايه

ابزارهای –الف 
تأمين مالی دراز مدت

سهام

سهام عادی

سهام ممتاز

اوراق قرضه

اوراق مشارکت

ابزارهای ويژه –ب 
مديريت خطر

ابزارهای مشتق 

قراردادهای اختيار 
معامله

قرارداد اختيار–الف 
خريد

قرارداد اختيار–الف 
فروش

قراردادهای آتی

https://sarmayehgozari.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/#av_section_1
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futures contract

• Definition: A futures contract is a contract 
between two parties where both parties agree 
to buy and sell a particular asset of specific 
quantity and at a predetermined price, at a 
specified date in future.

https://www.google.com/search?q=google+translate&rlz=1C1SQJL_enUS907US907&oq=GOO&aqs=chro
me.2.69i57j0i131i433l2j0j0i433j0l3.2373j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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قرارداد آت 

قراردادی بين دو طرف قرارداد آتی، 
است که در آن هر دو طرف توافق می 

مقدار مشخصرا با دارايی خاصی کنند 
ک ، در يقيمت از پيش تعيين شده و با 

د يا در آينده خريداری کننتاريخ مشخص 
.بفروشند

https://www.google.com/search?q=google+translate&rlz=1C1SQJL_enUS907US907&oq=GOO&aqs=chro
me.2.69i57j0i131i433l2j0j0i433j0l3.2373j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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What Are Futures?

• What Are Futures?

• Futures are derivative financial contracts that 
obligate the parties to transact an asset at a 
predetermined future date and price. Here, the 
buyer must purchase or the seller must sell the 
underlying asset at the set price, regardless of 
the current market price at the expiration date.
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؟قراردادهاي آت  چي ت

؟چی تقراردادهای آتی •
ا قراردادهای آتی قراردادهای مالی مشتقه ای ه اتند کاه طارفین ر•

یناده ملزم به معامله دارایی در تاریخ ب قیمت از پیش تعیاین شاده آ
. می کنند

اسای را اینجا ، خریدار باید خرید کند یا فربشنده باید دارایی اسدر •
ازار در با قیمت تعیین شده بفربشد ، صرف نظار از قیمات فعلای با

.تاریخ انقضا



22

اقتصاادىنظاام و دارى در اقتصاد سارمایه» نهاد بازار«
اسالم

دارى نیااز بجااود دارد، بلاا  در اقتصاااد ساارمایه» ن اااد بااازار«•
هاااى ن اااد بااازار در نظااام اقتصااادى اسااالم بااا آن ااه در بیژگاا 
. دارى به عنوان بازار شناخته شده، متفابت استسرمایه

(:389)توان طبقه بندى کردها را در پنج محور م خصلتاین •

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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نهادهاى غيردولتى

نهاد ی هاخصلت
نظام در بازار

اقتصادى اسالم 

.كارآيى بازار. 1

.چگونگى تعيين قيمت وقيمت مطلوب. 2

.نقش دولت در بازار. 3

.محدوديت هاى بازار. 4

.انحصار در بازار. 5

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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نهادهاى غيردولتى
.کارآی  بازار. 1•
.چگونگ  تعیین قیمت بقیمت مطلوب. 2•
.نقش دبلت در بازار. 3•
.محدبدیت هاى بازار. 4•
.انحصار در بازار. 5•

202مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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نهادهاى غيردولتى

نهاد ی هاخصلت
نظام در بازار

اقتصادى اسالم 

.كارآيى بازار. 1

.چگونگى تعيين قيمت وقيمت مطلوب. 2

.نقش دولت در بازار. 3

.محدوديت هاى بازار. 4

.انحصار در بازار. 5

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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بازاررارآیى 

های ويژگى
كارآبازار

.دبر آن حاكم باشوامنيتاطمينان. 1

الزم جهت انتقال شفافيّتاز . 2
.اطالعات برخوردار باشد

بااليى در انجام معامالت در سرعت. 3
.آن وجود داشته باشد

ممكن حداقلى معامالت در هزينه. 4
.باشد

203مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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بازاررارآیى 
کارآی  بازار•
:اشدبازارى از کارآی  باال برخوردار است که چ ار بیژگ  داشته ب•
.اطمینان بامنیت بر آن حاکم باشد. 1•
.از شفافیّت الزم ج ت انتقال اطالعات برخوردار باشد. 2•
.سرعت باالی  در انجام معامالت در آن بجود داشته باشد. 3•
.ى معامالت در حداقل ممکن باشدهزینه. 4•

203مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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بازاررارآیى 

»  نهاد بازار«ها در اين ويژگى
حق فسخ اسالمى از طريق 

كه از -در موارد خاص قرارداد 
ياد » خيارات«آن در فقه به 

.گرددتأمين مى-شود مى

204مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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بازاررارآیى 

:شونداین خیارات به دب دسته تق یم م •
فته خیارات عقالی  که مورد پذیرش شارع مقدس اسالم قرار گر. 1•

.است
.خیارات تعبّدى که خود شارع آن ا را ابداع کرده است. 2•

204مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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بازاررارآیى 

یهاويژگىتامين 
نهاد بازاراسالمى

در موارد حق فسخ قرارداد 
(خيارات)خاص

خيارات

كه مورد پذيرش عقاليىخيارات . 1
.شارع مقدس اسالم قرار گرفته است

كه خود شارع آنهاتعبّدىخيارات . 2
.را ابداع كرده است

204مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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بازاررارآیى 

خيارات

عقاليى

تعبّدى

204مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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خيارات

خيارات

عقاليى

عيب
غبن
شرط

تخلّف شرط
تخلّف وصف
تعذّر تسليم

تدليس
رؤيت
تأخير

تعبّدى

حيوان
مجلس
تأخير
رؤيت
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