
بیست و هشتمین همایش بانکداري اسالمی

1

نسخه اصالح شده
؛دیدر اقتصاد بخش تولیبانکيقراردادهايسازينقش صور

یاستیسيراهکارهاهیو اراتیوضعلیتحل

1وهاب قلیچ

vahabghelich@gmail.com،يبانک مرکزیو بانکیپژوهشکده پولیاسالميگروه بانکداراستادیار-1

دهکیچ
منابع صیکه عمدتا در بخش تخصرانیايبدون رباينظام بانکدارتیعالاز سه دهه فشیبيهاالت و چالشکاز مشیکی

امکان نیارنده،یگالتیتسهکه طی آناست» قراردادهايسازيصور«است، مسئله افتهینمود یبانکالتیتسهيو اعطا
معامالت، شدنيصور.دیجدا از آنچه در متن قرارداد ذکر شده است، مصرف نمايگریدریرا در مسالتیتا تسهداردرا 

جامعه یدر قانون دورتر و برداشت عمومنظربه هدف موردیابیاز دستکینظام بانگردداز جمله عللی است که موجب می
؛ از این جهت، اهمیت بخش نباشدتیچندان رضایاسالمعتیکشور در جهت انطباق با شرکیرد نظام بانکنسبت به عمل

باشد.پرداختن به این موضوع مشخص می
آن است و یو شرعیابعاد فقه، معطوف بهیبانکيقراردادهايسازيصورعمده تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع 

بدین سوال اصلی ،یلتحلی–یفیتوصقیدارد تا با روش تحقیمقاله سعنیاکمتر از ابعاد دیگر بدان پرداخته شده است؛
بر اساس گذارد؟چه نتایج و عوارضی برجاي میینظام بانکيقراردادهايزسايصور،ياز منظر ابعاد اقتصادبپردازد که 

يدر قراردادهايفاکتورسازوعیو شیمشارکتيبانک در قراردادهایعدم مشارکت واقع،قیتحقنیابرآمده از جینتا
و دیه بخش تولبیبخشرونقيدر راستاياقتصاداستگذاریاز توابع هدف سیموجب انحراف منابع بانکيامبادله

يمقاله راهکارهانیاي. در انتهاشودیميامنطقهيزیرو برهم خوردن برنامهيگوناگون اقتصاديهابخشییزااشتغال
.شودیمهیارایچالش در نظام بانکنیالیجهت تقلیاستیس

یبانکيهاادقرارد،يسازيو اشتغال، صوردیتول،ینظام بانک:يدیلکيهاواژه
E٢٣ ,D٢٤ ,G٢١ ,JEL:K١٢ندي بطبقه
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مقدمه- 1
ران به یفعال در بازار پول ايها و موسسات اعتبارکه بانیلک1362بدون ربا در سال یبانکاتیقانون عملبیپس از تصو

حال ه همچنان در کن قانون ید. ایبدون ربا در کشور برقرار گرديدارکپارچه بانیکشده و نظام یاسالم،یحقوقتیلحاظ فعال
یشعب بانکهینداشته باشد و کلتیران رسمیدر ایر اسالمیغيموسسه اعتبارایکچ بانیه هکاجراست، منجر به آن شده 

ت بپردازند.یبه فعالیعت اسالمیملزم باشند تا در چارچوب شر
ل شده است: کیل تشاست، از چهار فصکیات ربوى از نظام بانیاش حذف عملیه هدف اصلکبدون ربا کیات بانیعملقانون

فصل ». است پولىیران و سیزى اکمرکبان«و » ىکى بانیالت اعطایتسه«، »ز منابع پولىیتجه«، »ىکف نظام بانیاهداف و وظا«
ن مشخصه آن نسبت یترپردازد که برجستهها مىکى از طرف بانیاعطاالتیسهبه موضوع ت17الى 7قانون طى مواد نیسوم ا
ق معامالت و قراردادهاى یان از طریازهاى مالى متقاضیقانون، عمده ننیاجتناب از ربا است. به موجب ادارى متعارف، کبه بان

ص منابع مورد یى بدون ربا در تخصکباناتیلتوانند بر اساس قانون عمها مىکه بانکى یگردد. قراردادهان مىیمجاز شرعى تأم
ت حقوقى، فروش اقساطى، سلف، اجاره به شرط کت مدنى، مشارکربه، مشارالحسنه، مضااند از: قرضاستفاده قرار دهند عبارت

م. یگذارى مستقهیجاله، مزارعه، مساقات و سرمان،یددی، مرابحه، استصناع، خریکتمل
صیکه عمدتا در بخش تخصرانیايبدون رباينظام بانکدارتیاز سه دهه فعالشیبيهاالت و چالشکاز مشیکیاما

از معامالت، سبب ياریبودن بسياست. صور» قراردادهايسازيصور«است، مسئله افتهینمود یبانکالتیتسهيمنابع و اعطا
کیرد نظام بانکجامعه نسبت به عملیدر قانون دورتر و برداشت عمومنظربه هدف موردیابیاز دستکیه نظام بانکشده است 

یبرخبودنيبارها از صوردیمراجع عظام تقلنیبنیخش نباشد. در ابتیچندان رضایاسالمعتیکشور در جهت انطباق با شر
جالب توجه آن است که در نکته.اندهفراخواندصهینقنیامر را بر اصالح انیاند و مسئولانتقاد کردهیبانکياز قراردادها

ت است؛ چراکه اعتقاد بر یاهميك دارابودن اسناد و مداریواقعکنند،یمتیمتعارف تبعيدارکبانيه از الگوکگر یديشورهاک
یان دسترسکموجب کاهش امجهیبوده و در نترندهیگالتیاز عدم تعهد تسهيانشانه،يو صوریرواقعیاست که اسناد غنیا

.باشدیموضوع مشخص منیپرداختن به اتیجهت، اهمنیاز ابانک خواهد شد.يد براینقد در سررسلبه پو
دهد که عمده این تحقیقات ی، نشان میبانکيقراردادهايسازيصورام شده در خصوص موضوع هاي انجمرور پژوهش

مقاله نیای است و کمتر از ابعاد دیگر بدان پرداخته شده است؛بانکيقراردادهايسازيصوریو شرعیابعاد فقهمعطوف به
يقراردادهايسازيصوري،از منظر ابعاد اقتصادکه بدین سوال اصلی بپردازد،یلتحلی–یفیتوصقیدارد تا با روش تحقیسع

گذارد؟چه نتایج و عوارضی برجاي میینظام بانک
. سپس پس شودیابتدا به نحو مختصر به مفهوم قصد در معامالت اشاره مقیتحقنهیشیپانیپس از برو،شیپقیتحقدر
یبانکيآن در قراردادهاقیاز مصادیبرخانیآن و برخدادلیدالنیبه مهمتریبانکيقراردادهايسازيصورفیاز تعر

. نقش شودیمحیاز آن تشریتجربکشور با ذکر نمونهیبانکنظامدر يسازيصورتی. در ادامه وضعشودیپرداخته م
نقش نیو همچنیو عقود مشارکتياعقود مبادلهالتیبر تسهدیبا تاکدیدر اقتصاد بخش تولیبانکيقراردادهايسازيصور
. در خاتمه دهدیرا شکل مقیتحقنیاز اگریديهابخشيامنطقهياقتصاديهايزیردر برنامهیبانکيقراردادهايسازيصور

خواهد شد.هیاراقیتحقيریگجهیو نتيبندجمع،يسازيکاهش صوریاستیسيبا ذکر راهکارها

قیتحقنهیشیپ- 2
يهاآموزهدیکه آنچه از درسدیمجهینتنیبه ایماليدر قراردادهایمحتوا و معانالفاظ، گاهیبا مطالعه جا]1[يریتسخ

شود.یمعامله بر مقصود مترتب میاست و احکام شرعنیاسالم قابل دفاع است معنا و مقصود متعامل
ران،یایانکمورد استفاده در نظام بالتیتسهياعطايهاوهیشیشناسبیقراردادها و آسیبا بررس]2[انیموسو

داده است.هیارايمنابع بانک تجارصیرا در رابطه با اصالح بخش تخصیشنهاداتیپ
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که یداشته است جدولیسعیاسالميشاخص ربا در نظام بانکدارنیدر خصوص تدویبا انجام پژوهش]3[محقق
دو نسبت (نسبت ارزش هیس با ارانموده و سپیبودن است را طراحيربوثیانحراف قراردادها از حزانیدهنده منشان

.دینمانیرا تدویاسالمي) و (نسبت سود حاصل از ربا)، شاخص ربا در بانکداريربويقراردادها
نموده یسع،یاسالميآن در بانکداريبر کاربردهادیعقد از قصد و با تاکتیبه قاعده تبعدیجدیبا نگاه]4[آهنگران

.دینمالیو تحلیبررسیفقهدگاهیبدون ربا را از دیبانکاتیدر عملهالیتحلنیايمفهوم عقد و قصد و کاربردها
شعب بانک یدانیو مطالعه میشدن معامالت بانکيصوريهاشاخصیخود با معرفقیدر تحق] 5[و همکاران نظرپور

و شودیانجام ميه نحو صوربیشعب مورد بررسیاز معامالت بانکیمیاز نشیکه برسندیمجهینتنیتجارت شهر مشهد بد
شدن معامالت خود داشته باشند.ياز صورزیپرهلهبه مقوتريجدیکشور نگاهيهااست که بانکازین

شدن يامکان صوررانیدر ایاسالميبانکدارییاز مشکالت اجرایکینکته که نیبا اشاره به ا] 6[یو پناهيشهناز
بانک است؛ به ییاجرايهاتیشدن فعالیاسالمریو غيربوجهی) و در نتياو مبادلهیتقراردادها (در هر دو دسته عقود مشارک

نشان جیاند. نتاعقود مورد استفاده پرداختهکیبه تفکرازیشعب بانک ملت شهر شیانکبيبودن قراردادهايصورزانیمیبررس
است. بر اساس ادیزاریو کارکنان بانک بسانیشترمتیهم در عمل و هم در ذهنیاسالميشدن عقود بانکداريصوردهد،یم

يو بانکدارستندیقائل نیفعليدر بانکداریبانکودنرخ بهره و سانیمیعمدتا تفاوتیو کارکنان بانکانیها مشترپرسشجینتا
عدم اطالع از نوع از جمله شود،یشدن عقود ميکه سبب صوريمواردی. از طرفدانندیمکسانیيربويرا با بانکداریفعل

يبانکداریفعلستمیدر سیو کارکنان بانکانیاز نظر مشتر،یبانک در عقود مشارکتیو عدم مشارکت واقعيعقد، فاکتورساز
است.ادیزاریبس

رد کعملیبه بررس»نیمتعارف در بحريدارکسه با بانیبدون ربا در مقايدارکرد بانکعمل«در مقاله ]7[1عبدالصمد
، يپژوهش عبارتند از سودآورنیمورد استفاده او در ايپردازد. شاخص هایمتعارف ميهاکبدون ربا و بانيهاکبانياسهیمقا

.ینگینقدسکیو رياعتبارسکیر
رد کعملیبه بررس» یقیستان: مطالعه تطبکمتعارف در پايدارکو بانیاسالميدارکرد بانکعمل«در مقاله ]8[2نیمع

2007تا 2003یدر دوره زمانییو کاراینگینقدسک،ی، ریسوددهيهاستان با استفاده از شاخصکپایاسالميدارکبان
متعارف از عملکرد يهاکسه با پنج گروه بانیستان را در مقاکپایسالماکگرفته است که بانجهینتتیپرداخته و در نها

برخوردار بوده است.يترفیضع
،یبانکيقراردادهايسازيانجام شده در موضوع صوريهاو پژوهشقاتیآن است که تحقدیآیبرمقیتحقنهیشیاز پآنچه

يسازيآن بوده است که صورقاتیتحقنیعمده ايریگجهیچالش بوده و نتنیایو شرعیعمدتا معطوف به ابعاد فقه
بوده آن است که نیمورد توجه محققکمتر نیبنیشود. اما آنچه در ایمیشبهات شرعجادیقراردادها موجب بطالن عقد و ا

تواندیمزیدر سطح کالن را نياقتصاديآن، اثرات و بازخوردهايسازياجرا شدن قراردادها و اجتناب از صوریبر واقعهیتوص
که دستاوردیبانکيقراردادهايسازيچالش صوریو شرعیابعاد فقهدییدارد، ضمن تایپژوهش سعنیبا خود داشته باشد. ا

شوم اشاره کند.دهیپدنیبه ايبار از منظر ابعاد اقتصادنیبوده است، انیمحققریسا

در معامالتقصد- 3
ار رفته است کار و تعمد به ی، اراده و اختيروانهیراه، اعتدال و میهمچون استقامت و درستیمختلفیدر لغت به معانقصد

د،ان لغات و الفاظ متعدیه از مکیسکاول قصد لفظ است؛ يته است؛ معنابکار رفیمختلفی. کلمه قصد در معان]10] و [9[
مفهوم که قصدکننده نیدوم، قصد معنا است؛ بديند، قصد لفظ دارد. معناکیعقد را انتخاب میکجاب و قبول یالفاظ خاص ا

بیبه مضمون عقد و طیتیهارم رضاچياست و معنایبر انجام فعلزهیسوم داشتن انگيالفاظ را قصد نموده است. معنایمعان

1 AbdusSamad
2 Moin
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معتبر از قصد در عقود از مراتب چهارگانه فوق، دو مرتبه اول ینینائيرزاینفس به آنچه التزام بدان واقع شده است. بنا به نظر م
].11[دو مرتبه از مقومات عقد است نیمفهوم که انیاست بد

مجبور است مسکن یقلبتیو بر خالف رضايناچاريکه از رواستيدر رفتار فرد گرفتاریمعاننیواضح تفاوت امثال
ناچار به فروش مسکن خود شده نکهیفرد از انیدرمان بفروش برساند. مسلم است که ايمخارج ضرورنیخود را جهت تام

درصدد فروش رایاست، چرا که او قصد معنا را دارد و با اختحیصحکنبر فروش مسینفس ندارد اما معامله او مبنبیاست ط
ابراز اگر با نیو داشتن قصد معنا است و اتیابراز رضايبراياست که لفظ، صرفا ابزارنیاگریمسکن برآمده است. نکته د

که در معامالت روزمره عموما نههمانگوست؛یو قبول نجابیلفظ اانیبه بيازیقصد داشتن است انجام شود نيایکه گویعمل
تیآنچه اهمنیبرخوردار است. بنابرایاما معامله از صحت شرعشودیو فروشنده ردوبدل نمداریخرنیبو قبول در جابیلفظ ا

ابراز شود.رلفظیغایبا لفظ و تواندیدارد داشتن قصد معنا است که م
. امور شودیعمل ابراز مایاست که توسط زبان يو اعتباریمعنا و انشا بنحو فرضجادیقصد به مفهوم اگر،یدانیببه
از یدر متون حقوقیوقتنیخاتمه آن، اذهان افراد است. بنابراایو جادیو ظرف اندیآیما بوجود ميبا تصور و انشاياعتبار

از ندیگویمیوقتعیمنظور انشا است. به عنوان مثال در عقد بد،یآیمانی) سخن به مقاعیقصد به عنوان شرط صحت عقد (و ا
انشا شده و در دهدیملیرا تشکعیبقتیکه حقییمعنادیاست که بانیقرارداد، قصد است منظور انیصحت اطیجمله شرا

].12[گردد جادیذهن ا
نزد یو باطنیاز ارکان صحت و قوت عقد، داشتن قصد و اراده قلبکییکه در فقه اسالمستیندیترديجانیبنابرا

در فقه یمعامله در هنگام انعقاد قرارداد خواهد بود؛ به عبارتنیقصد طرفعقود متصل به یواقعياست و اجرانیمتعامل
ه از قواعد مهم فقه ک» 3عقد از قصدتیتبع«. مفاد قاعده دهدیملیتشک»قصد«عقود و قراردادها را اعتبار و قتیحق،یاسالم

قصد انشاء نداشته باشد، یرده ولکآن را قصد مدلولایقرارداد، لفظ نیاز طرفییکمفهوم است که اگر نیاانگریاسالم است، ب
داریاز فروشنده به خرتیانتقال مالکبسبيو فروش صوردیخر،یاز نظر شرعیو باطل است. به عبارتریتاثیعمل او ب

،191به موجب مواد  زینيکشورنیدر قواننیمالک اول محفوظ خواهد ماند. همچنيکاال همچنان براتیو مالکشودینم
.شودیقانون مدنى فقدان قصد انشاء واقعى و درونى، موجب بطالن عقد م1149و 463، 196

آنها، نیمهمترۀمطـرح شـده اسـت. از جملیبه صورت عمده، در کتب قواعد و اصول فقهـ» عقد از قصدتیتبع«قاعده
ـلیقاعده، عمده دليضمن اشاره مختصر به معناامیدر کتاب عوائد اال] 13[یموارد اشاره کرد: مال احمد نراقنیبه اتوانیم

. پردازدیقاعده منیآن پرداخته و سپس به طرح و پاسخ اشکاالت اقاتیهم به تطببعدو داندیآن را اصل عدم ترتب اثر م
دو لیدالشان،ی. از نظر اپردازدیآن ملیدالحیقاعـده، بـه تشـرانیپس از به،یدر کتاب قواعد فقه] 14[يبجنورديموسو

] 15[يرازی. مکارم شکندیقاعده انکار منیايرا برا»اتینانّما االعمال بال«مانند یاتیبودن روالیدسته است که به شدت، دل
را به عنوان مستند اتیاجماع و رواشانی. اسازدیآن را مطرح ملیقاعده، دالیاجمالانیپس از ب،یۀدر کتاب القواعد الفقه

یاست. در انتها، برخدهیرسشارعيبلکه تنها مستند قابل قبـول را حکـم عقل و عقال دانسته که به امضارد،یپذیقاعده نم
.ردیگیو پاسخ قرار میاشکاالت مورد بررس

یبانکيقراردادهايسازيصورفیتعر- 4
صورت لفظ و ن قالب بهیشتر موارد، ایاز قالب و محتوا هستند و در بیبکیقراردادها، ترهیهمانند کلیبانکيقراردادها

گر، آنچه را یعبارت دوجود دارد. بهیتوافق و هماهنگین الفاظ و معانیطور معمول بند و بهکیصورت معنا ظهور ممحتوا به
آنچه قصد شود و یا نوشته مین آنچه گفته یبيدر مواردیولکنند؛یمکتوب مایآورده و اننند به زبکین قرارداد قصد میطرف

است ییا معنایه تلفظ شده کاست یه اصل در قرارداد، لفظکن سؤال مطرح است ین موارد، ایشود، تفاوت وجود دارد. در ایم
اسالم قابل دفاع است معنا و يهاد آموزهیآنچه از دشود؟ین قرارداد مترتب میدام معامله بر اکیام شرعکه قصد شده، و احک

للقصودتابعهالعقود٣
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تحقق و صحت معامله يآنچه براگر،یدانی؛ به ب]1[شود یبر معامله مقصود مترتب میام شرعکن است و احیمقصود طرف
].16[ظ ار شده باشد و نه ظواهر و الفاکن آشیله متعاقدیه به وسکاست، همان قصد انشاء معامله است يضرور

کامل داشته یعقد آگاهتیبه ماهنسبت دیبايبانک و مشتریبانکي، در قراردادها»عقد از قصدتیتبع«قاعده طبق
معنا نیشود. عدم توجه به ايتا احکام و آثار خاص آن عقد جارندیقصد نماحیرا به صورت صحيباشند و موضوع هر قرارداد

.شودیم»قرارداديسازيصور«به نام ياآمدن عارضهدیموجب پد
:شودیاز آن اشاره میبه بخشلیذعنوان شده است که دریمختلففیقرارداد تعاريسازيصوريبرا
].17[آن معامله نداشته باشند یبه وجود آوردن آثار حقوقيبراين قصد جدیاست که طرفيامعاملهيمعامله صور-
ا دفعتا، پس از انعقاد قرارداد، به طور یین قرارداد با قصد قبلیل، طرفیاست که به هر دليامعاملهيمعامله صور-
].18[از مفاد قرارداد کنند یبه تخطاقدام يعمد

باشد که يشروط ضمن عقديرد که آن قرارداد حاویصورت پذياست که بر اساس قرارداديامعاملهيمعامله صور-
].18[قرارداد باشد يبا اصل و مقتضایمناف

یداشته باشد، البته جهلن نسبت به مفاد قرارداد جهلیاز طرفیکیاست که در آن حداقل يامعاملهيمعامله صور-
مفاد يبه اجرایبیکه آسیا جهلیی) از مفاد قرارداد گردد. الزم به ذکر است که جهل اجماليرعمدیغی(حتیکه باعث تخط

].18[ست ینيسازيق صوریزند از مصادیقرارداد نم
تیبا بانک، نيآن است که مشتریکبانيشدن قراردادهايداشت که منظور از صورانیبه طور مجمل بتوانیرو منیااز

نداشته باشد.کند،یکه امضا ميدر رابطه با قراردادیواقع

یبانکيقراردادهايسازيصورلیدالنیمهمتر- 5
تر است که با توجه به گستردهیبانکيشدن قراردادهايکشور، صورینظام بانکیکنونيهاياز مشکالت و گرفتاریکی

بهتر لیتحليبر ابعاد آن افزوده شده است. برایبزرگاسیکه در مقمیشاهد آن هستریدر سه دهه اخیکبانيهاتیشدن فعال
يسازيل صورین دالیتر. از جمله مهمستیچياعارضهنیچنجادیاشهیو رعلتمیابیموضوع مناسب آن است که در ابتدا در

ل اشاره کرد:یذتوان به موارد یکشور میدر نظام بانکیبانکيقراردادها
انیعموم مشتريبراییو اجراییمحتوا،یمتنثیاز حیبانکيقراردادهایدگیچیو پيدشوار-
یاسالميو احکام بانکدارتینسبت به ماهیران و کارکنان نظام بانکیمدیناکافیآگاه-
یاسالميو احکام بانکدارتینسبت به ماهیبانکانیمشتریو آموزش عموميسازضعف فرهنگ-
عدم جهیو در نتکیدر نظام بانیبه منابع مالیت دسترسیو محدودین مالیتأميهاوهیکمبود تنوع در ابزارها و ش-

انیمتنوع مشتريازهایمناسب به نییدر پاسخگوییتوانا
ه پرداخت به یورلیو تطوالتیتسهياعطاندیمازاد در فرآيهاتیضوابط و محدودیو وجود برخیقانونيهایینارسا-

يرضروریالزامات غیل وجود برخیدل
نظارت به سبک طرهیاز سیناشیدر نظام بانکیو کنترلینظارتيهانهیو باال بودن هزیمراقبتيکمبود ابزارها-

ینظارت و بازرسیتخصصياز نهادهايریگو عدم بهرهیسنت
انحراف منابع يبرایزشیبازار که عامل انگدیشديهاسکیو ريکاریهمچون رکود، تورم، بيمشکالت کالن اقتصاد-

استانیتوسط مشتریالتیتسه
سک،یرتیریوجوه، مدتیریمده،یسرماتیهمچون سطح کفايبانکداریاتیعمليهامشکالت مربوط به شاخص-
کردنهیبر هزینظام بانکمراقبت و نظارت يبرایزشیسوداگرانه که عامل ضدانگيداربنگاه،یماليو گزارشگريسازشفاف

استیالتیمنابع تسه
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یبانکيقراردادهايسازيصورقیمصادیبرخ- 6
منابع کمتر زیمنابع است و حوزه تجهصیمتوجه بخش تخصیبانکيشدن قراردادهايمباحث مربوط به صورعمده

عارضه است که در نیعرصه رخداد انیترمهمیبانکالتیتسهيانعقاد قرارداد اعطاگریدانی. به بشودیمبحث منیاریدرگ
:گرددیباب ذکر منیدر اییهاادامه مثال

و در دهدیقرار مرندهیگالتیار تسهیتجارت را در اختيه الزم برایسرماکبان،يامضاربهالتی: در قرارداد تسهمضاربه
نترل بر نحوه کجهت یکافیو امکانات نظارتزهیها انگکموارد بانشتری. در بشودیمیکبا او شريت تجاریفعالانیسود و ز

سود مدنظر را با شرط ضمن عقد نیجبران خسارت و تام،یپوشش ضرر احتماليبرانینابراندارد؛ برندهیگتسهالتکردنهیهز
آن است کهدهدیرخ متیقرارداد، عمال آنچه در واقعيسازيصورنی. با ادهدیقرار مرندهیگالتیبه عهدة تسه

نی. اگرداندیآن را به بانک برميابا اضافهاهکرده و همرافتیرا از بانک دریفارغ از موضوع عقد مضاربه، مبلغرندهیگالتیتسه
کند.نهیخارج موضوع مدنظر قرارداد مضاربه هزیرا در موضوعیالتیمنابع تسهرندهیگالتیتسهشودیباعث مهیرو

در یرا به نحو مشارکتياقتصادتیفعاليه الزم برایسرماک، بانیت مدنکمشارالتی: در قرارداد تسهیمدنمشارکت
مضاربه، به علت التی. همانند تسهشودیمیکبا او شريت تجاریآن فعالانیو در سود و زدهدیقرار مرندهیگالتیار تسهیاخت

سود نیند با گنجاندن شرط جبران خسارت و تامنداریمشارکتتیجهت رصد فعالیافکیو امکانات نظارتزهیها انگآنکه بانک
.شوندیشدن عقد مشارکت منجر ميبه صوررندهیگالتیمدنظر توسط تسه

که شودیداده و بنا بر آن مرندهیگالتیبه تسهالتیرا تحت عنوان تسهید مبلغیباکسلف، بانالتی: در قرارداد تسهسلف
مت روز بفروش یکند و سپس آن را در بازار به قيداریالت خریتسهیتقاضن از مید معیع سلف در سررسیرا به بییاالک

رونیکاال و فروش آن در بازار را ندارند و از الیسلف، امکانات الزم جهت تحوالتیدهنده تسههیارايهابرساند. عمده بانک
بودن امر نظارت، عموما برنهی. با توجه به هزکنندیبه خود او واگذار مرندهیگالتیکردن تسهنیامایو لیکار را با وکنیانجام ا

نحو کامل به بانک وجه حاصل از فروش را بهيو مشترکنندینمتو فروش آن در بازار نظاريکاال، واگذارهیها بر امر تهبانک
بسنده کبانيربه عالوه حداقل سود انتظاالتیو صرفاً به پرداخت اصل تسهکنندیکاال است پرداخت نمیکه صاحب اصل

شدن قرارداد خواهد شد.يموجب صورنینند که اکیم
و به صورت دهیخريرا به صورت نقدياز مشتریمورد نياالککبان،یفروش اقساطالتی: در قرارداد تسهیاقساطفروش

يداریخريصورت نقدبه کبانياال را براکتا کندیملیرا وکالتیتسهیمتقاضک. غالبا بانفروشدیميبه مشتریاقساط
يبه جایآن است که متقاضدهدیبفروش برساند؛ اما آنچه در واقع رخ میکرده و سپس از طرف بانک به خود به نحو اقساط

ریو در مسافتیرا درالتی، مبلغ تسهکآن به بانهیز فروش و اراکاز مرايتور صورکفاهیمدنظر را بخرد، با تهياالکه کآن
بحساب یبانکيقراردادهاشدنيصورانواع نیتراز متداوليسازينوع صورنی. اکندیمنهیضوع عقد هزخارج از مويگرید
.دیآیم

را متعهد شده (جعاله اول) سپس آن را با ین، انجام عملیمعیدر مقابل مبلغکجعاله، بانالتی: در قرارداد تسهجعاله
يل انعقاد قرارداد براکیرا والتیتسهی، متقاضک. در عموم موارد بانکندیار) واگذار مکمانیبه عامل (پیقرارداد جعاله دوم

رد. اما بعضا مشاهده یگیمکانعقاد جعاله دوم از باني، جعل الزم را براکل بانکیوگاهیدر جایند و متقاضکیجعاله دوم م
نیا دوم را ندارد. بنابرایجعاله اول يقصد انشاعنوان چیرد و به هیاز ابتدا قصد دارد قرض با بهره بگالتیتسهیمتقاضشودیم

ل عدم یموارد به دلنگونهیاست ایهی. بدشودیميگریدردصرف موایافتیدرالتیو تسهشودیمنعقد نمیاصال جعاله دوم
و باطل خواهد بود.يقصد انشاء، صور

قرار التیتسهیمتقاضاریرا در اختی، بانک مبلغیکاجاره به شرط تملالتی: در قرارداد تسهکیبه شرط تملاجاره
يقرارداد، اجاره بهانیکند. در اکیکرده و به خود اجاره بشرط تمليداریبانک خريرا براییتا به وکالت از بانک، کاالدهدیم

جاره آن به کاال و ادیاصال خرشودیمشاهده میعالوه سود آن خواهد بود. اما گاهبهالتیفرد شامل اصل مبلغ تسهیپرداخت
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ب، ین ترتیکرده است. بدنهیهزيگریدریرا در مسیافتیمبلغ دررندهیگالتیندارد و فرد تسهیوجود خارجالتیتسهیمتقاض
منعقد شده است.التیتسهیو متقاضکان بانیميقرارداد صور

از زینيگریديهامونهر محل مشخص شده در قرارداد، نیدر غییالت اعطایتسهيریفوق در بکارگقیاز مصادفارغ
يمخالف مقتضایهمچون گنجاندن شروطيبه مواردتوانیآن منیوجود دارد که از مهمتریبانکيقراردادهايسازيصور

الت بر اساس سود یتسهيگذارمتیقرد،یگیخود فاصله میت اصلیکه قرارداد از کارکرد و ماهيعقد در ضمن عقد به نحو
مسکن بر اساس سود محاسبه شده بانک و یمت مسکن در عقد فروش اقساطین قییمانند تعیت واقعمیمدنظر و نه بر اساس ق

ها که پروندهیامتميبرایمشارکتيکسان در نظر گرفتن نسبت سود بانک و عامل در قراردادهایایمسکن و یمت واقعینه ق
وجود دارد.زینییموارد اختالف نظرهانیالبته در خصوص ا

کشوریدر نظام بانکيسازيصورتیوضع- 7
به یکاملیدسترس،یو عدم ثبت اطالعات و آمار مرتبط با آن در شبکه بانکیعقود بانکيسازيصورتیتوجه به ماهبا

و يآورخصوص جمعنیدر ايتوسط مراکز آمارياوجود ندارد و اطالعات متمرکز و دورهیدر نظام بانکيسازيصورتیوضع
از کارکنان و یدانیاست که به صورت ميااطالعات پرسشنامهدهدینشان متیوضعنیاز ایی. آنچه عموما نماودشیمنتشر نم

.شودیميمنتخب گردآوریشعب بانکانیمشتر
83حدود ،يادر شاخه عقود مبادلهیبانکالتیتسهافتیدريبرايفاکتورسازنهیدر زمقات،یتحقنیاز ایکیجیبر نتابنا
درصد 79بدست آمده يهاطبق دادهنی. همچنردیگیصورت مانیمشترلهیبه وسيکارکنان اعتقاد دارند که فاکتورسازدرصد

صورت يفاکتور دارد، فاکتورسازهیبه اراازیکه نییهاگرفتن واميباورند که برانیبر ایبانکانیکنندگان و مشتراز مراجعه
از آنچه در ریغییاز بانک را در مقصدهایافتیدرالتیاند که تسهعنوان داشتهرندگانیگالتیدرصد تسه57نی. همچنردیگیم

اند.کردهنهیمفاد قرارداد ذکر شده بود، هز
اند که بانک در نکتهنیدرصد کارکنان موافق ا70که دهدیآمار نشان میبودن مشارکت بانکیرواقعیغنهیدر زمنیهمچن

مقدار نیفراتر از ایبانکانیمشترنیباور در بنیانیهمچنشوند؛ینمکیشررندهیگالتیتسهانیدر ز،یمشارکتالتیتسه
].19[رسدیدرصد م81رفته و به حدود 

یبانکيدر قراردادهايسازياز صوریتجربنمونه- 8
ن و انحراف منابع یآفرزودبازده و کاريهابه طرح گسترش بنگاهیبانکيدر قراردادهايسازيصوريهااز نمونهیکی
با هدف 1384ن از سال یزودبازده و کارآفريهاگسترش بنگاهیینامه اجرانیی. آگرددیشده آن برمنییاز اهداف تعیالتیتسه
و یالت بانکیتسهییش کارایو افزايت تحرك اقتصادید و صادرات، تقویتولشیفزاع عادالنه منابع در مناطق محروم، ایتوز
يهاد که در طول سالیاتخاذ نمایبیموظف شده بود ترتينامه، بانک مرکزنییآنیا3ال شروع شد. مطابق ماده ش اشتغیافزا

نامه نین آئیکوچک موضوع ايهابنگاهيهاها به طرحبانکياز منابع اعتباریبرنامه چهارم توسعه، حداقل سهم مشخص
ابد.یاختصاص 
یو انحراف آن از اهداف اصلیبانکالتیتسهيسازيدر اجرا، موجب شد صورلیمناسب همراه با تعجيزیربرنامهعدم

يهار مسکن در دورهینظییهایینوسانات در بازار دارایاز عوامل اصلیکیکه از آن به عنوان يداشته باشد بنحويادیرشد ز
].20[شود یاد میبعد 

) به صورت یشده فعلیو خصوصیدولتيها(بانکیابع بانکاز منیده بود که ساالنه بخشین طرح، مقرر گردیابراساس
الت به ین تسهیاز ايمندمربوطه جهت بهرهیمتقاضیموظف به معرفیاشتغال استانيهاع شود و کارگروهیتوزیاستان
مرحله اتمام پروژه و را تا یالت بانکیمند از تسهبهرهيدین بود که کارگروه مربوطه، طرح تولیعامل بودند و فرض بر ايهابانک

يالت از سویارانه سود تسهیل طرح و حصول اشتغال مورد تعهد، یند و در صورت تکمینمایدن رصد میرسيبرداربه بهره
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عامل به يهابانکیاعطائالت ین گزارش عملکرد تسهیپرداخت شود. بر اساس آخریکارگروه اشتغال استان به متقاض
نامه نییآياز آغاز اجرایالت پرداختی، کل تسه1393ان خردادماه سال ین در پایزده و کارآفرزودبايکوچک اقتصاديهابنگاه

عملکرد یابیگزارش ارزیده است. بررسیال رسیارد ریلیهزار م295.8به 1393ان خرداد ماه سال ی) تا پا1384مزبور (سال 
برخوردار است. براساس ییمورد مطالعه از سطح بااليهابه بنگاهیالت اعطائیانحراف تسهدهد،یمزبور نشان مهنامنیآئ

درصد بوده 39و 40ب یزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتی، مینمونه طرح مورد بررس793گزارش فوق از مجموع 
است.

ب یدر تصویربانکیغیبه اصرار مقامات محلتوانیدر محل طرح میالت بانکین علل انحراف و عدم صرف تسهیترمهماز
ها و اصرار بر به بانکیارجاعيهاحجم فراوان طرحف،یضعيو اقتصادی، مالیه فنیتوجیبا بررسيندیها در قالب فرآطرح

کننده یمعرفیاجرائيهاها، تنوع دستگاهها توسط بانکح طرحیصحیابیارزنو الجرم عدم امکايریگمیسرعت عمل در تصم
شده توسط یان معرفیاز متقاضیبرخیا مالیو یت فنیو عدم اهلیاجرائيهاه بانک، اعمال فشار دستگاهبيدیبنگاه تول
].20[به بانک عامل اشاره داشت یاجرائيهادستگاه

دیدر اقتصاد بخش تولیبانکيقراردادهايسازيصورنقش- 9
و تیسرگردان و مازاد و هداینگیجذب نقديبه معناوجوه يگرواسطه،یشبکه بانکی، رسالت اصلينظام اقتصادیکدر

ان یل جریهمچون تسهيامر مهم انجام امورنیوجوه است. در کنار اانیص هدفمند آن در قالب اعتبارات به متقاضیتخص
.4استیاقدامات شبکه بانکگریاز دیپوليهااستیسيبه اجراکو کمیوجوه شرکتتیری، مدکسیرتیریها، مدپرداخت

ارزش افزوده، شیبخش اقتصاد موجب افزاکیو اعتبارات در التیتسهشیکه افزادهدینشان مرانیاقتصاد اتجربه
طیو شرايزیربرنامه،يدانش و فناورت،یری. البته مسلم است که نقش مدشودیو اشتغال در آن بخش ميگذارهیسرما

رشد يهايازمندیننیاز مهمتریکیاست، اما بدون شک، تیاهمهم حائزياقتصاديهابخشيهاشاخصيدر ارتقایطیمح
نهاده یعمده بار آن بر دوش نظام بانکرانیدر گردش است که در اقتصاد اهیو سرماینگینقدنیو تامیمالنیها، تامبخشنیا

شده است.
اقتصاد و بهبود سطح اشتغال شد. يدیبخش توليهاشاخصشبردیاعتبارات در پيمنکر نقش و اثرگذارتوانینمنیبنابرا

يگذارهیارزش افزوده، سرماری، سه متغ5يدر بخش کشاورزيدر اعتبارات جارشیدرصد افزاکیبه عنوان نمونه بطور متوسط 
اعتبارات شیدرصد افزاکینی. همچنبخشدیمشیدرصد افزا0٫006و 0٫057، 0٫094بیبخش را به ترتنیو اشتغال ا

].21[شودیدرصد م0٫002و 0٫41، 0٫04بیبه ترتریسه متغنیاشیبخش موجب افزانیادرياهیسرما
در هیبه صورت سرمادیتولانیبه جریبانکالتیتسهياعطادهدینشان مرانیدر اقتصاد اتریکليهایبررسنیهمچن

اعتبار و انیاما در بلندمدت که جرود،شیاشتغال مشیموجب افزاه،یثابت بودن حجم سرمالیمدت به دلگردش در کوتاه
باشد، اشتغال ثابت یخنثراتییتغنیاکهیرا به همراه دارد. در صورتيفناورراتییتغشود،یثابت مهیبه سرمالیتبدالتیتسه

يگفت برحسب مطالعه آمارتوانیدر سطح اشتغال خواهد شد. در مجموع مرییموجب تغنصورتیاریو در غماندیمیباق
درآمد و اشتغال است؛ د،یتول،يگذارهیماسرشیو اعتبارات قادر به افزاالتیتسهانیجرنهیو بهحیصحيریبکارگران،یاقتصاد ا

آثار مثبت نیبه ایابیدستيبرایشرط الزم و کافياقتصاديواحدهایمالتیریو نحوه مدیو مالینظام پولییالبته کارا
].22[است ياقتصاد

زیر مجموعه نظام بانکی) از جمله موضوع مورد اشاره در این بخش، شبکه بانکی است و در این مرحله ورودي به اقدامات بانک مرکزي (4
ایجاد ثبات پولی و مالی، حفظ ارزش پول ملی، سیاستگذاري پولی و ... نخواهیم داشت.

شخم، قبیلازمصارفیبرايکهمدت)(کوتاهجاريتسهیالت: شودمیشکل پرداختدوعمدتا بهکشاورزيبخشدربانکیتسهیالت5
کشاورزي،آالتماشینانواعخریدغالبا برايکه(بلندمدت)ايسرمایهتسهیالتوگردد؛مید پرداختموارسایروسموموکودبذر،خرید
.شودمیموارد پرداختسایروسردخانهسیلو وایجادخاك،فرسایشازجلوگیريواراضیحفظ
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تواندیم،يدر ابعاد اقتصاديسازيبرد که صورینکته پنیبه اتوانیمیبانکيقراردادهايسازيبه چالش صورینگاهبا
يهاکانالنیو اشتغال اقتصاد باشد. در ادامه به مهمتردیبخش تولشبردیدر پیبانکالتینقش تسهياثرگذاريبرايدیتهد

.شودیاشاره مياثرگذارنیا

یعقود مشارکتالتیتسه-1- 9
تیفعالیمنابع مالستیبایمکو مضاربه، بانیمشارکت مدنالتیهمچون تسهیتکمشارالتیتسهيقراردادهادر
یکبا او شريت اقتصادیآن فعالانیدر سود و زیقرار دهد و به نحو واقعانیار مشتریدر اختیرا به نحو مشارکتياقتصاد

منابع، گنجاندن شروط جبران خسارت تحت کردنهیبر نحوه هزيجدرتمراقبت و نظاو عدمرندهیگالتیتسهيشوند. رهاساز
را التیامکان را داشته باشد تا تسهنیارنده،یگالتیتسهشودیباعث مياقتصادتیفعالانیو عدم مشارکت در زیطیهر شرا
شود چنانچه بنابر یعامل باعث منی. ادیجدا از آنچه در متن قرارداد ذکر شده است، مصرف نمايگریدریدر مس
يساخت و ساز با هدف ارتقاایو دیاز تولیبه بخش خاصیمنابع مالیقرار باشد مقدار مشخص،يکالن اقتصاديهايزیربرنامه

مدنظر نهیمتفاوت از زميانهیخود منحرف شده و در زمریمنابع از مسابد،یصیتخصییزاو سطح اشتغاليرشد اقتصاد
شود.نهیمصرف و هزذاراستگیس

از  متن قراردادها و مفاد یناشیبانکيقراردادهايسازياز علل صوریبخش،یبانکيقراردادهاياز مرحله اجراجدا
ماده آمده است: نی. در اشودیاشاره م6یفرم قرارداد مشارکت مدن11به عنوان نمونه به ماده نجایمندرج در آن است. در ا

انیبه انجام رساند که در پاينحومنابع و مصارف موضوع مشارکت را بهتیرید؛ مدیقرارداد متعهد گردنیايبا امضاکیشر«
مندرج ک،یشرياز سویموضوع مشارکت، اعالميعالوه سود ابرازبهيالشرکه متعلقه بانک/ موسسه اعتباردوره مشارکت، سهم

ملتزم و کیصورت شرنیاریگردد. در غمنظوريب بانک/ موسسه اعتبارمورخ ............. به حساالتیدر برگ درخواست تسه
وارده به بانک/ انیموضوع مشارکت و ضرر و زيعالوه سود ابرازبهيالشرکه متعلقه بانک/ موسسه اعتبارسهمد؛یمتعهد گرد

.»دیو پرداخت نمانیرا صلح و تبرعاً از اموال خود تأميموسسه اعتبار
بانک، فارغ يبرایسود قطعنیماده با تضمنیدر اکهیاست در حالانیدر سود و زنی، مشارکت طرفعقد شرکتياقتضا

شرکت گنجانده شده است و به يمخالف روح و مقتضایشرط،یقیبه نحو حقانیسود و زمیو تسهیاز انجام مشارکت واقع
توجه داشت که با صلح دیاست و بايح ربواصطالحاً صلشرطنیانیباطل خواهد بود. همچنیشرطنیچنلیدلنیهم
که اصل سود محرز شده باشد و ردیگیقرار منیمورد مصالحه طرفیسود زمانیکرد. به عبارتلیربا تبدریربا را به غتوانینم

اصل نشده حيمواجه شده و اصالً سودانیبا زيدیتولتیفعالایپروژه میدانیکه مییاما در جاشود؛یحد وسطش مصالحه م
عقد شرکت را دچار تیاست، مصداق اکل مال به باطل بوده و ماهياست، مصالحه بر سود، عالوه برآنکه مصداق صلح ربو

بانک در عقود يسود برانیاست که تضمتینکته حائز اهمنیماده، انیایخواهد کرد. افزون بر شبهه شرعیتحول و دگرگون
رندهیگالتیمنابع توسط تسهکردنهیبر نحوه هزيریگیدم لزوم انجام نظارت، رصد و پبانک و عیجمعالیموجب خ،یمشارکت
و بانک استگذاریموضوع موجب انحراف منابع از تابع هدف سنیو اشودیشده است مریو تدبیآن طراحيکه برايریدر مس

خواهد شد.
شدن قرارداد و بار شدن اثرات ياق صورمصد،یدر عقود مشارکتیمشخص است که عدم مشارکت واقعریهرتقدبه

زینيکالن اقتصادياستگذاریمنابع منتقل شده، در روند سیدار کردن شرعبر آن است که ضمن شبههگفتهشیپیحقوق
.کندیخلل و چالش مجادیا

قانون23مادهذیلتبصرهاجرايراستايرد1392شهریور26مورخجلسهپنجمینوشصتویکصدویکهزاردراعتباروپولشوراي٦
ورساندتصویببهتبصره9وماده28دررامدنیمشارکتقراردادفرم،1390بهمن16مصوب»کاروکسبمحیطمستمربهبود«

.گرددقدمنعوتنظیمواحد،فرمبراساسصرفامدنیمشارکتعقدبهمربوطقراردادهايتمامی1392آذر2تاریخازشدمقرر
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ياعقود مبادلهالتیتسه-2- 9
مدت است، کوتاهالتیعموما مربوط به تسهکه ياعقود مبادلهالتیدر تسهيسازيشکل بروز چالش صورنیمهمتر

یلوازم خانگدیاعتبارات به خريبا اعطاگذاراستیاست. به عنوان نمونه ممکن است سانیتوسط مشتريمربوط به فاکتورساز
و يکند؛ حال چنانچه با فاکتورسازيگذاربخش را هدفنیاییزااشتغالو دیتول،یدر قالب قرارداد مرابحه بانکیرانیا

اخذ کرده و یرا از نظام بانکالتیتسه،یرواقعیفاکتور غکیهیصرفا با اراینظام بانکانیمذکور، مشتريقراردادهايسازيصور
به هدف استگذاریمسلم است که سندکننهیهزرهیخودرو و غدیخرحات،یهمچون اجاره و رهن مسکن، سفر و تفريریدر مس

.دیده شده به مقصد مطلوب نخواهد رسداصیو اعتبارات تخصدهیخود نرس
و يافراد به ناچار با فاکتورسازشود،ینمدهیشیانديراهکاريدیرتولیغيازهاینیمالنیتاميبراکهیهنگامیعبارتبه

. ندیمتفرقه استفاده نمایدر جهتد،یداده شده به بخش تولصیاز منابع تخصکنندیمیسعیبانکيقراردادهايسازيصور
،يکاریبخش و نجات اقتصاد کشور از چرخه رکود و بنیايبراینگینقدنیتامنهیدر زمدیبخش تولياستگذاریاست سیهیبد

است.يدیتولالتیبه منظور عدم انحراف در تابع هدف تسهیبانکانیمشتريازهاینریسایمالنیمستلزم توجه به نحوه تام
و دیرونق بخش توليکه برایالتیخصوصا در تسهیبانکيقراردادهايزسايکرد که صورانیبنیچنتوانیمجموع مدر

يبا هدف ارتقاياقتصادياستگذاریسریدر روند و مس،یاشتغال درنظر گرفته شده است افزون بر مباحث و شبهات شرعجادیا
ثینه تنها از حيسازيکه صوربرداشت کرد نیچنتوانیمرونی. از اکندیمشکل و وقفه مجادیازیو اشتغال ندیسطح تول

مذموم و يامرزینیماليزیرو برنامهياصول اقتصادتیرعاثیبلکه از ح،یاسالميبانکداریشرعنیاصول و موازتیرعا
. ردیامر قرار گرانیبانکداران و مديهااستیرفع آن در راس سستیبایاست که منیآفروقفه

استگذاریاهداف سدنیدر بثمر نرسیبانکيقراردادهايسازيورنقش ص–1شماره نمودار

يامنطقهيزیردر برنامهیبانکيقراردادهايسازيصورنقش- 10
يهااستیکه سشودیموجب میو اجتماعیمیاقل،ياقتصاد،یفرهنگتیمناطق مختلف در کشور با تنوع هووجود

و میدر جهت تنظيندیفرآيامنطقهيزیر. برنامهردیشکل بگيامنطقهيزیرمهبه نام برنايايزیردر قالب برنامهياقتصاد
يگذارهیو سرمايریگمیتصميامنطقهيزیراست؛ در واقع برنامهياو منطقهیلو امکانات محازهایمختلف با نيهابرنامهریتقر

است.یکالن مليهانامهها در سطح منطقه و با هدف توسعه مناطق مختلف در انطباق با بردر طرح

هدفگذاري 
سیاستگذار

اختصاص 
منابع بانکی به 

تسهیالت 
لیديتو

عدم مشارکت واقعی در 
تسهیالت مشارکتی

نحرافا
تسهیالت از
توابع هدف

بثمر نرسیدن 
اهداف 

سیاستگذار

فاکتورسازي در 
ايهیالت مبادلهتس
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از یکشور، برخيهامتفاوت استانياقتصاديهاتیو محدودهاتیظرفها،يبا توجه به توانمندران،یاقتصاد ادر
نیآن به تمام سطح کشور اجتناب شده است. امیها اتخاذ شده و از تعماز استانیبرخيصرفا برایشیآمايهااستیس
بروز و ظهور داشته است.شتریبمعدنو صنعت و ير بخش کشاورزخصوصا دياقتصاديهااستیس

در اقتصاد يدیتوليهابخشیمنابع مالنیو تامیماليگرواسطهیمتولینظام بانکران،یمحور اآنجاکه در اقتصاد بانکاز
اتخاذ و به اجرا چند استان خاص ایکیخاص در یصنعتیمالنیتاماستیکه سشودیکشور شده است، بعضا مشاهده م

نکنند و آن نهیرا در منطقه مدنظر هزیالتیمنابع تسهیبانکيقراردادهايسازيبا صوریبانکانی. حال چنانچه مشتررسدیم
. به عنوان نمونه فرض شود شبکه دیبه اهداف خود نخواهد رسيامنطقهيزیرمنتقل کنند، مسلما برنامهگریديارا به منطقه

شیاستان به منظور افزانیايبخش کشاورزاریرا در اختالتیاز تسهیقصد داشته باشد مبلغ مشخصيکزاستان مریبانک
يسازيبا صوررندگانیگالتیقرار دهد؛ حال چنانچه تسهییو بهبود اشتغال روستايمحصوالت کشاورزدیسطح تول
است یهیبدند،یمازندران صرف نماایالنیاستان گو مسکن درنیزمدیخرریرا در مسیافتیدرالتیتسه،یبانکيقراردادها

و النیگيهااستانيزیرو چه بسا برنامهدینخواهند رسيشده خود در استان مرکزینیبشیبه هدف پيامنطقهزانیربرنامه
شود.بیاقدام قرار گرفته و دچار اختالل و آسنیاریتحت تاثزیمازندران ن

يازسيکاهش صوريراهکارها- 11
و اشتغال دیقادر است بر بخش تول،یافزون بر شبهات و مشکالت شرع،یبانکيقراردادهايسازيشد که صورمشخص

نییقابل تبيدتریبه شکل شديامنطقهيهايزیردر برنامهياثرگذارنیداشته باشد که البته اينامساعدياثرگذارزیاقتصاد ن
.شودیآن اشاره ميآثار و عوارض اقتصادلیبا هدف تقليسازيکاهش صوريرهاراهکانیبخش به مهمترنیاست. حال در ا

جهت يالت ابزار و قراردادیان تسهیمتقاضيهاتمام درخواستيه براکباشد یتکهمانند سوپرماریستیباکی) نظام بانالف
) یدرمانيهانهیالت هزیانند تسهالت (مینوع خاص از تسهیکیمتقاضيداشته باشد. به عنوان مثال اگر مشترییپاسخگو
ا مضاربه به ین کجعاله مسالتیاز تسهيپاسخگو باشد و نه آنکه استفاده صورکیاناز، نظام بیمتناسب با آن نیستیبایاست، م

شود.هیتوصيو
ها، بانکشدن یو تخصصيبندخدمات باشد. با دستهیتمامدهندههیهر شعبه، اراایکه هر بانک و ستینازینالبته

افتیدریباشد که در پيکشاورزي. به عنوان نمونه اگر مشترکندیخود به بانک مربوطه مراجعه مازیبرحسب نوع نيمشتر
کننده خرد و مصرفالت،یتسهیاگر متقاضایمربوطه مراجعه کند و یخصصبه بانک تدیزراعت خود است، بايبراالتیتسه
ریمسنیاتواندیها مشدن بانکیو تخصصيبندبا بانک مربوطه در ارتباط باشد. دستهشازیمتناسب با نیستیاست بایینها

.دیرا هموارتر نما
يسازعقود، روانيهایدگیچیاستن پکاست. ن نشده ییان تبیمشتريه براکوجود دارد ییهایدگیچیپي) در هر عقدب

يهایدگیچیاهش پکراهگشا باشد. جهت ریمسنیدر اتواندید مت عقویو توجه به ماهییجهت آشناانیمشتريقراردادها برا
م و با دقت توسط یصفحه تنظیکان قرارداد است در که به منزله ارکراردادن مواد مندرج در قیترشود مهمیمهیعقود توص

متوجه شود در یمتقاضشود ین اقدام سبب میات آن درج شود. ایوست، متن قرارداد با تمام جزئیمطالعه شود و در پيمشتر
را یه قصد معامله خاصکیست و طبعاً در صورتیان آن چکن اریترند و مهمکیالت اخذ میتسهکاز بانيقالب چه قرارداد

نخواهد بود.يداشته باشد آن معامله صور
و هیقضتیآموزش نسبت به ماهافتیاز عدم دریو اطالعات ناشیاز عدم آگاهیناشيسازياز مشکل صوری) بخشج

با کمک یبانکانیمشتریو آموزش همگانيسازو فرهنگکسویاز یاست. آموزش کارکنان بانکیبانکيمفاد و ارکان قراردادها
بهتر مشخص شود یبانکيناك شدن قراردادهاو شبههيسازياثرات سوء صورشودیموجب مگریدياز سویجمعيهارسانه
به انجام رسانند.ياقدام موثرتردادیرونیاز ايریشگیپنهیدر زمنیو طرف
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يبرایآن را به صورت اجمالتینمود که بانک موظف باشد قبل از انعقاد قرارداد، ماهیطراحيسازوکارتوانیمنیهمچن
نایمشتريقراردادها براحیتوضتیرا در نظر گرفت که مسئوليدر هر شعبه فردتوانیمقیطرنیدهند. بدحیتوضانیمشتر

د یبرخوردار هستند و بایخاصیدگیچیاز پیر مسائل فقهیمعامالت نسبت به ساماککه احییرا برعهده داشته باشد. از آنجا
رند.یبگين موضوع را جدید ایبایماليرند، لذا نهادهایمورد مطالعه و آموزش قرار گ

. اگر در مفاد قانون دیبخشلیرا تقليسازيصورهنیزمتوانیاز قراردادها ميرضروریغيهاتی) با برداشته شدن محدودد
جه یباشد، در نتان ورود و استفاده از قراردادها وجود داشته کدهد امیارگزار اجازه مکه شرع به کییها، تا جاو دستورالعمل

يمعامله کاالهايبراشرع اجازه استفاده از عقود ینخواهد داشت. به عنوان نمونه وقتوجوديصوريتورهاکبه عنوان فايزیچ
تنگنا جادیدست اول کرده و با ايرا محدود به کاالهاالتیتسهياعطاطهیحکیندارد نظام بانیلزومدهد،یدست دوم را م

را فراهم سازد.يفاکتور صورهیبه تهانیمشتریدهسوقنهیزم
نیعقد مرابحه جهت تأمتیاز ظرفتوانیمقانون برنامه پنجم توسعه 98از فقها و طبق ماده ياریطبق نظر بسنیهمچن

ياز راهکارهاگریدیکیمرابحه قیخدمات از طریمالنیجامعه بهره جست. پوشش تامازیمورد نیو ارائه امور خدمات
است.یبانکيقراردادهايسازيصوريهانهیو کاهش زمانیمشترازیبه نیو شرعیقانونییپاسخگو

و آنچه در قانون ییاجرايهاشود، با دستورالعملیاده میما پکیه در حال حاضر در نظام بانکیتک) متاسفانه عقود مشاره
نشان داده است که رانیای. تجربه نظام بانکسازدیشدن قراردادها را فراهم ميصورنهیامر زمنیامال متفاوت است و اکاست، 

توجه رونیرده است. از اکل یرفته شده تبدین حال پذیع و در عیشايقراردادها را به امرنشديارا صورکعدم نظارت موثر و 
وجوه در عقود کردنهیاسناد و مدارك و نظارت بر نحوه هزیاست. بررسيضروریتکبه مقوله نظارت خصوصاً در عقود مشار

در عقود هاهیسرماتیقصد شده است. لذا هداآنيکه قرارداد براشودیمییاز محتواهاهیمانع انحراف سرمایمشارکت
کند.یميریجلوگيادیعقود تا حدود زنیشدن ايه در متن قرارداد ذکر شده است، از صورکبه سمت آنچه یتکمشار

اعالم نموده یعقود را از لحاظ شرعیاز اسناد واقعياسناد صورکیاستانداردها و نحوه احراز و تفکیستیبای) قانونگذار مو
به صورت یاسناد و مدارك بانکیسنجو صحتیابیسامانه ثبت، ارزجادی. ادینمانییتعقیقديآن سازوکاريو برا

ر موثر واقع شود.یمسنیدر اتواندیمکپارچهیو کیستماتیس
به یبانکيهاتیاز فعالیبخشيسازمحول،یبانکيقراردادهايسازيکاهش صوريبراگریدياز راهکارهایکیز) 

التیاست. به عنوان نمونه در خصوص تسهتريقویو کنترلیبا امکان نظارتیربانکیغیمالیتخصصيموسسات و نهادها
خودرو استفاده نگیزیليهااست که از امکانات شرکتنیانابع،از به انحراف رفتن ميریجلوگيروش براکیخودرو دیخر

امور و تیریامر، در مدنیوجود کارشناسان متخصص او متمرکز خود و یتخصصطهیها با توجه به حشرکتنیشود؛ چراکه ا
موسسات نگونهیاتیفعالبر نحوه دیآن است که باتی. نکته حائز اهمندینمایعموما بهتر عمل مبخشنانیاطميهاقهیجذب وث
.دیبعمل آيریجلوگگریديهاچالشجادیوجود داشته باشد تا از ایقیهم نظارت دقیتخصصيو نهادها
در امر نظارت و رصد ینظام بانکزهیو عدم انگگریدریدر مسیالتیاز منابع تسهیرواقعیدر استفاده غانیمشترزهیگ) انح

تیهمچون وضعيکالن اقتصادطیشرایاست. به عبارتریرپذیتاثزینيکالن اقتصادتیو وضعطیاز شرادیتردیقراردادها ب
ریدر خارج مسالتیقراردادها و انحراف منابع تسهيسازيدر صوریبانکانیمشتريرابيازهیانگتواندیميکاریتورم، رکود و ب

منابع، تیریمده،یسرماتیکفايهاشاخصثیاز حینامساعد نظام بانکطیشراگر،یديمقرر شده در قرارداد موثر باشد. از سو
را در مراقبت و نظارت بر یو توان نظام بانکزهیانگتواندیمرهیو غیمالرمجازیمطالبات معوق، موسسات غسک،یرتیریمد

کالن اقتصاد تیبهبود وضعازمندیقراردادها نيسازيرفع کامل چالش صوررونیببخشد. از الیقراردادها تقلیصحت شرع
است.ینظام بانکیتیریو مدیمالطیکشور و شرا
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یبانکيقراردادهايسازيکاهش صوريراهکارها- 2نمودار

يریگجهیو نتيبندجمع- 12
افتهینمود التیتسهيمنابع و اعطاصیبدون ربا در کشور که عمدتا در بخش تخصينظام بانکداريهااز چالشکیی

از کیه نظام بانکاز معامالت، سبب شده است ياریبودن بسياست. صور»یبانکيقراردادهايسازيصور«است، مسئله 
کشور در جهت کیرد نظام بانکدورتر شده و جامعه نسبت به عملبابدون ریبانکاتیر قانون عملبه هدف موردنظر دیابیدست

نداشته باشند.یمطلوبتیرضایاسالمعتیانطباق با شر
نیایآمده است متوجه ابعاد شرعانیسخن به میبانکيقراردادهايسازيدر خصوص چالش صورشتریتاکنون بآنچه

و یشبهات شرعجادیموجب ابطال آن و ایبانکيقراردادهايسازيکه صوردهدینشان مقاتیتحقهجیموضوع بوده است. نت
مورد انتقاد قرار گرفته است.ینیکارشناسان و مراجع دياز سوبارهااست که يادغدغهنی. اشودیمعامله منیطرفتیمسئول

به یکمتر مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهیبانکيادهاقرارديسازيصورياست که ابعاد اقتصادنیمورد اشاره انکته
،يدر ابعاد اقتصاديسازيبرد که صورینکته پنیبه اتوانیم،یدر انحراف منابع بانکیبانکيقراردادهايسازياثرات صور

شد.و اشتغال اقتصاد بادیبخش تولشبردیدر پیبانکالتیتسهنقشياثرگذاريبرايدیتهدتواندیم
امکان را داشته نیارنده،یگالتیتسهشودیباعث میمشارکتيبانک در قراردادهایو عدم مشارکت واقعيسازيصور

چنانچه شودیعامل باعث منی. ادیجدا از آنچه در متن قرارداد ذکر شده است، مصرف نمايگریدریرا در مسالتیباشد تا تسه
ساخت و ساز با هدف ایو دیاز تولیبه بخش خاصیمنابع مالیباشد مقدار مشخصرقرا،يکالن اقتصاديهايزیربنا بر برنامه

نهیمتفاوت از زميانهیخود منحرف شده و در زمریمنابع از مسابد،یصیتخصییزاو سطح اشتغاليرشد اقتصاديارتقا
و دیاعتبارات خاص، توليبا اعطاگذاراستیسچنانچهياعقود مبادلهالتیدر تسهایشود؛ و نهیمصرف و هزاستگذاریمدنظر س

فاکتور کیهیصرفا با اراانیمذکور، مشتريقراردادهايسازيو صوريکرده باشد، با فاکتورسازيگذاررا هدفییزااشتغال
استگذاریسکه شودیموجب آن منیو اکنندیمنهیهزاستگذاریجدا از تابع هدف سيریرا در مسیالتیمنابع تسه،یرواقعیغ

.ابدیخود دست نيزاو اشتغالدمحوریبه هدف تول
نوع نیاشاره دارد. چنانچه بر اساس ايامنطقهيزیردر برنامهیبانکيقراردادهايسازيبه نقش صورگریدنکته

يسازيبا صوریبانکانیچند استان خاص اتخاذ شود، اما مشترایکیخاص در یصنعتیمالنیتاماستیس،يزیربرنامه
يزیرمنتقل کنند، مسلما برنامهگریديانکنند و آن را به منطقهنهیهزررا در منطقه مدنظیالتیمنابع تسهیبانکيقراردادها
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و اشتغال در کشور بدل خواهد دیتولتیبهبود وضعيهااز چالشگریدیکیبه زیننیو ادیبه اهداف خود نخواهد رسيامنطقه
شد.

نیاشاره داشته است که از مهمتریبانکيقراردادهايسازيکاهش چالش صورياز راهکارهایتها به برخمقاله در اننیا
آن، یمتنيهایدگیچیقراردادها و کاستن از پيسازروان،یو خدمات بانکالتیانواع تسهیبخشبه تنوعتوانیآن م

ارا کنظارت موثر و ،یبانکالتیتسهيموجود در اعطايهاتیمحدودیخحذف بران،یو آموزش کارکنان و مشتريسازفرهنگ
هاتیاز فعالیبخشلیتحو،یاسناد و مدارك بانکیسنجو صحتیابیسامانه ثبت، ارزجادیا،یالتیمنابع تسهکردنهیبر نحوه هز

سطح شیو افزادیبه تولیبخشقکالن اقتصاد همچون کنترل تورم، رونطیبهبود شرا،یمالیتخصصيبه موسسات و نهادها
مطالبات معوق، سک،یرتیریمنابع، مدتیریمده،یسرماتیکفايهاهمچون شاخصینظام بانکيهااشتغال و بهبود شاخص

اشاره داشت.رهیو غیمالرمجازیموسسات غ
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