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 چكيده

ر از نظارت شرعي، كليه اقدامات نظارتي است كه به منظور حصول اطمينان از انطباق عمليات منظو

دن تواند موجب گرفتار ششود. فقدان نظارت شرعي در شبكه بانكي ميشبكه بانكي با شرع انجام مي

جود گردد. وو مشتريان در ورطه ربا و يا بطالن عقود و به خطر افتادن روابط مالكيت در اقتصاد  هابانك

بوده است،  هابانكساز فعاليت شرعي هرچند زمينه ،1362قانون عمليات بانكي بدون ربا در ايران از سال 

دليل فقدان نهادها و استانداردهاي مشخص براي نظارت شرعي، موارد متعددي از عدم انطباق اما به

ر، نهادهاي دود دو دهه اخيشود. اين در حالي است كه طي حبا شرع مشاهده مي هابانكعمليات 

 هاكبانكننده شرعي بودن عمليات تدوين استانداردها و اصول تضمين منظورالمللي متعددي بهبين

 تأسيس شده است.

در گزارش حاضر پس از بيان اهميت و ضرورت نظارت شرعي بانك مركزي و نيز سطوح و مراحل 

دهد كه نظارت شرعي ها نشان ميي شده است. بررسيمختلف آن، ابعاد قانوني اين موضوع در ايران واكاو

ي متعددي در نظام هاآسيبدر ايران به لحاظ قانوني، نهادي و اجرايي ضعيف است و اين امر منجر به 

 رييغت :ي ناشي از ضعف نظارت شرعي، كه عبارتند ازهاآسيببانكي شده است. لذا در ادامه، مهمترين 

 ، عدم انطباقهابانك در صيتخص مورد در وجوه مصرف بر نظارت دمع، تيمالك به وكالت عقد تيماه

 و اي(ي )مشاركتي و مبادلهاسالم عقود از ييمحتوازدابر بانكداري بدون ربا، و  هابانك ارزي عمليات

 . شده است، بررسي آنها از يصور استفاده

مالي اسالمي  دو بخش پاياني گزارش حاضر نيز به بررسي روند تحوالت نهادي در معماري

المللي،  جايگاه نظارت شرعي در كشورهاي مختلف و انواع الگوهاي طراحي شده به اين منظور و بين

هاي نظارت شرعي در دار تدوين استانداردها و دستورالعملالمللي كه عهدهنهايتاً  معرفي دو نهاد بين

 مؤسسات مالي اسالمي هستند، پرداخته است.

  



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 مقدمه

هجري  1266؛ زماني كه در سالگرددبازميسال قبل  131بانكداري مدرن در ايران به حدود  آغاز فعاليت

 بانك»افتتاح شد. پس از آن با فاصله اندكي در تهران « شرق يدبانك جد» يسيشعبه بانك انگلشمسي 

 يراهماتحاد ج ياز سو« و روس يرانبانك ا» و «يرانا يبانك استقراض»ها و توسط انگليس «يرانا يشاه

 يرانيبانك ا يناول هجري شمسي1314در سال يتاً پس از نيم قرن تالش نها .شد يسسابق تأس يشورو

اندازي شد. روند راه «بانك ملي ايران»هجري شمسي  1316و در سال  1«قشون يبانك پهلو»به نام 

 1357يران )در سال كه هنگام پيروزي انقالب اسالمي ابه سرعت ادامه پيدا كرد تا جايي هابانكتأسيس 

داري متعارف بر اساس مطابق با بانك هابانكبانك در كشور فعال بودند؛ كليه اين  36هجري شمسي( 

 پرداختند.قرض ربوي به تجهيز و تخصيص منابع مي

انقالب جهت حفظ  ياساس مصوبه شورا ر، ب1358 ماهخرداد 17 يخدر تار ،انقالب يپيروز پس از

شركت  16، بانك 28، كشور يديتول يهاكار انداختن چرخهو ب دارانيهرماگذاران و سحقوق سپرده

، 1358 ماهيدر دگذاري خصوصي، ملي اعالم شد. همچنين يهسرماشركت  2و وام مسكن و  اندازپس

بانك  3بانك تجاري و  6بانك شامل  9موجود در كشور در دستور كار قرار گرفت و  بانك 36ادغام 

قانون عمليات بانكي بدون ربا  8/6/1362پس از آن در تاريخ  ين ادغام، ايجاد شد.تخصصي در نتيجه ا

)بهره( در مجلس شوراي اسالمي تصويب و شيوه تجهيز و تخصيص منابع در شبكه بانكي كشور بر اساس 

 احكام شريعت اسالم تغيير يافت. 

مشكل غلبه ديدگاه »جه شد هاي مهمي كه نظام بانكي پس از اين اصالحات با آن موايكي از چالش

و عقود مرتبط با بانكداري اسالمي ها نامهها، آيينفقهي صرف در حوزه تدوين مقررات، دستورالعمل

توجهي به اهداف، اصول و مباني نظام اقتصاد و بانكداري ه صرفاً فقهي از طرفي منجر به بي؛ اين نگا2«است

ز طرف ديگر منجر به غفلت از طراحي سازوكارهاي و ا 3يي و تراضي شدهآاسالمي مانند عدالت، كار

دليل با از بانك و كارمندان آن، كه بهاجرايي قانون شد. در واقع با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ر

ساله بانك ربوي در كشور گرايش به دريافت و پرداخت قرض ربوي و عدم ورود به بخش  131سابقه 

عنوان به گذاردر جايگاه وكيل سپرده 1363از ابتداي سال  واقعي اقتصاد داشت، خواسته شد كه

اين  گونه سازوكاري برايگذار در بخش واقعي اقتصاد ايفاي نقش كند ولي هيچكننده و يا سرمايهمبادله

سال از  32. حتي بعد از گذشت 4تغيير نقش نظام بانكي تدوين نشده بود و كماكان نيز نشده است

 سازي نشده است. ابداري متناسب با نقش جديد بانك طراحي و پيادهتصويب قانون، نظام حس
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هاي جديدي را تعريف نمودند، ولي هاي مختلف قانون مذكور به تصويب رسید، روالهايي كه در راستاي مواد و بخشنامهالبته آيین .4

د، گرددر ادامه تشريح ميگیرنده طراحي نشده بود، و لذا چنانكه گذار و تسهیالتيك بر اساس نظامات انگیزشي بانك، سپردههیچ
 گیرنده تغییر نكرد.تسهیالت -بانك -گذاراصالحات انجام شده صرفًا در صورت قراردادها انجام شد و ماهیت روابط سپرده



 

 

 

چالش مهم ديگر در خصوص اصالحات انجام شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا، نظارت بر 

هاي ذيل آن است. در واقع حتي نامهها و عقود طراحي شده اين قانون و آييناجراي صحيح دستورالعمل

ها با رويكرد صرفاً فقهي و بدون توجه به اصول و معيارهايي نظير دستوراعملدر شرايطي كه مقررات و 

كننده جلوگيري از تواند تضمينيي و تراضي تدوين شده باشد، عمل به اين مقررات ميآعدالت، كار

معامالت ربوي، تصرف در مال غير، خيانت در امانت و... باشد. اما در صورتي كه نظارت صحيح بر اجراي 

 مقررات نيز وجود نداشته باشد، اميدي به اجراي اصول اوليه مذكور نيز نخواهد بود. همين

مقدمه فوق به اين منظور بيان شد كه اگر در اين گزارش صحبت از نظارت شرعي بر عمليات بانكي 

شود، الزمه آن از يك سو طراحي سازوكار اجرايي ايفاي نقش بانك در نظام بانكداري بدون ربا و مي

اجراي صحيح بانكداري بدون ربا در كشور منوط به »وين نظام حسابداري متناسب با آن است، زيرا تد

ي ي اسالمهابانكهاي خاص باشد، به نحوي كه با نيازها و عملياتاصالح معيارهاي حسابداري متعارف مي

نظامات فوق  . ازسوي ديگر نيز وجود سازوكارهاي نظارتي مناسب براي تضمين اجراي1«متناسب گردد

 بايد مد نظر قرار گيرد. گزارش حاضر به بررسي هر دو جنبه فوق در نظام بانكي كشور پرداخته است.

به اين منظور در سه بخش نخست، پس از بيان اهميت و ضرورت نظارت شرعي بانك مركزي و نيز 

ين شده براي مقامات سطوح و مراحل مختلف آن، ابعاد قانوني اين موضوع در ايران، از حيث وظايف تعي

هاي منظور نظارت شرعي، واكاوي خواهد شد. بررسيپولي كشور و همچنين نهادهاي طراحي شده به

دهد كه نظارت شرعي در ايران به لحاظ قانوني، نهادي و اجرايي انجام شده در اين سه بخش نشان مي

 ست. ي متعددي در نظام بانكي شده اهاآسيبضعيف است و اين امر منجر به 

 به وكالت عقد تيماه رييغت :ي ناشي از ضعف نظارت شرعي، كه عبارتند ازهاآسيبمهمترين 

 رزيا عمليات بودن ربوي به مشكوك، هابانك در صيتخص مورد در وجوه مصرف بر نظارت عدم، تيمالك

م مورد بررسي ، به اختصار در بخش چهارآنها از يصور استفاده و ياسالم عقود از ييمحتوازدا، و هابانك

 زيار عمليات انطباقهاي محتوازدايي از عقود اسالمي و همچنين اثبات عدم قرار گرفته. مصاديق و علت

 ، در بخش پنجم گزارش به تفصيل بيان شده است.ربا بدون بانكداري بر هابانك

 عدو بخش پاياني گزارش حاضر نيز به بررسي جايگاه نظارت شرعي در كشورهاي مختلف و انوا

الگوهاي طراحي شده به اين منظور اختصاص يافته است. همچنين با توجه به تأسيس و توسعه فعاليت 

هاي نظارت شرعي دار تدوين استانداردها و دستورالعملكه عهده ،1991المللي از اواخر دهه نهادهاي بين

 هيئت»ين دو نهاد المللي نظارت شرعي و همچندر مؤسسات مالي اسالمي هستند، استانداردهاي بين

به اجمال معرفي « سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسالمي»و « خدمات مالي اسالمي

به  يبندي شده و پيشنهادهاينك كشور جمعشناسي نظارت شرعي در نظام بااند. در انتها نيز آسيبشده

 منظور اصالح وضعيت موجود ارائه شده است.
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 رعي بانك مركزياهميت و ضرورت نظارت ش. 1

انك هاي بمنظور از نظارت شرعي، كليه اقدامات احتياطي و نظارتي به منظور اطمينان از انطباق فعاليت

ه مالي اسالمي با اصول و قوانين شريعت مقدس اسالم است. هدف از اين نظارت در نهايت مؤسسيا 

 به وسيله آنها بتوان ريسك شريعت هايي است كهها، تدابير، اصول و روشدستيابي به اقدامات، فعاليت

 1ه مالي اسالمي و يا بانك اسالمي را حداقل نمود و يا كاهش داد.مؤسسدر نظام بانكي و يا يك 

با توجه به ماهيت متفاوت نظام بانكي كشور بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا، ضروري است 

الي، بر رعايت موازين شرعي نيز تعلق گيرد. نظارت بر شبكه بانكي كشور عالوه بر جنبه اقتصادي و م

ظارت عبارت ديگر نالبته رابطه نظارت شرعي و نظارت متعارف بانكي رابطه مكمل است و نه جانشين. به

سفانه در حال حاضر نظارت أكننده نظارت بانكي متعارف است. عليرغم اين ضرورت، متشرعي، تقويت

هاي مالي المللي، از قبيل نظارت بر نسبتهاي مرسوم بينظارتبانك مركزي بر شبكه بانكي، محدود به ن

ت. در و...( اس هابانكگذاري مستقيم و مشاركتي )كفايت سرمايه، تسهيالت به اشخاص مرتبط، سرمايه

هد كند و درجه تعاعمال نمي هابانكگونه نظارت سيستماتيك بر واقع بانك مركزي از حيث شرعي هيچ

 مليات بانكي بدون ربا كامالً مبهم و نامشخص است. به اصول ع هابانك

بر عقود اسالمي به درستي اجرا نشود خطر آن اين درحالي است كه در صورتي كه بانكداري مبتني

حتي از ربا نيز، كه در نصوص اسالمي به جنگ با خدا تعبير شده است، بدتر است؛ زيرا در قرض ربوي 

آيد و صرفاً پرداخت و دريافت مقدار زياده گيرنده در ميقرضاصل قرض صحيح است و مال به تمليك 

ولي در صورتي كه عقود اسالمي براي مثال بيع نسيه يا فروش اقساطي تحت شرايط خاص  ،حرام است

شود و لذا هرگونه تصرف خريدار در خود اجرا نشود، عقد باطل است و مالكيتي براي خريدار ايجاد نمي

ف عدواني و غيرشرعي خواهد بود. لذا جايگاه نظارت شرعي در نظام بانكي مبتني كاالي مورد مبادله تصر

 بر عقود اسالمي بسيار واالست. 

مرحله موضوع مطابقت با شرع در نظام بانكي حائز  6توان گفت در بندي كلي ميدر يك دسته

 اهميت است: 

 تدوين قوانين پولي و بانكي توسط مجلس شوراي اسالمي .1

 هاي اجرايي توسط هيئت وزيران نامهآيينتدوين  .2

 ها توسط بانك مركزيها و دستورالعملتدوين بخشنامه .3

 هاي نمونه توسط بانك مركزيتدوين قراردادها يا اساسنامه .4

 هابانكهاي داخلي توسط ها و دستورالعملتدوين بخشنامه .5

 اجراي قوانين و مقررات مصوب و ابالغي توسط نظام بانكي .6

                                                 
 11، ص همان .1



 

 

 

حل فوق ضروري است سازوكار نظارت شرعي شامل نهاد مسئول، ابزارهاي نظارتي در هريك از مرا

 ها و استانداردهاي نظارتي مشخص شود.و رويه

صورت كلي و عمومي مانند ساير قوانين بر مطابقت قوانين پولي و در حال حاضر شوراي نگهبان به

ت راي نظارت شرعي بر مصوبات هيئت دولنمايد. ولي متأسفانه سازوكار قانوني ببانكي با شرع نظارت مي

هاي مختلف نيازمند تأمل و تحقيق مفصلي وجود ندارد و ميزان انطباق اين مصوبات با شرع در حوزه

است. گزارش حاضر با توجه به جايگاه و هدفي كه دارد، متمركز بر نظارت شرعي بر عملكرد بانك مركزي 

 خواهد بود.( 6و 5( و شبكه بانكي )موارد 4و  3)موارد 

 

 جايگاه قانوني نظارت شرعي توسط بانك مركزي. 2

تنها قانون حوزه پولي و بانكي كه معطوف به ابعاد شرعي نظام بانكي نگاشته شده، قانون عمليات بانكي 

اين قانون صراحتاً بر اهميت استقرار نظام پولي اسالمي  (1)است. در ماده  1362بدون ربا مصوب سال 

استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي »هدف نظام بانكي در جمهوري اسالمي ايران را  تأكيد و اولين

حق و عدل )با ضوابط اسالمي( به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد 

توان شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي تبيين شده است؛ لذا به استناد اين ماده مي« اقتصاد كشور

 عنوان مقامات سياستگذار و ناظر نظام بانكي( را مسئول عملكرد شرعي نظام بانكي دانست. به)

قانون مذكور، متأسفانه در مواد مرتبط با سياستگذاري و نظارت بانك ( 1)عليرغم تصريح در ماده 

قانون اين  (21)اي نشده است و دخالت و نظارت بانك مركزي در ماده مركزي، به نظارت شرعي اشاره

 نظام بر شرعي نظارت موضوع گفت توانمي ترتيب اين ها شده است. بهها و سهممحدود به تعيين نرخ

 .است شده واقع غفلت مورد مربوطه قوانين در( بانكي شبكه و مركزي بانك از)اعم  بانكي

 

 وضع موجود نظارت شرعي در نظام بانكي كشور. 9

، هيچ نهادي مسئوليت نظارت بر 1362بانكي بدون ربا در سال سفانه پس از تصويب قانون عمليات متأ»

اجراي صحيح بانكداري بدون ربا را بر عهده نداشته است. گويا اين پيش فرض در ذهن مسئولين امور 

قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط شوراي نگهبان و اثبات عدم مغايرت آن  تأييدشكل گرفته است كه 

كننده اجراي صحيح آن نيز مي باشد. نتيجه اين امر آن است كه بعد از گذشت با تعاليم شرعي، تضمين

ها ربوي بودن عملكرد نظام بانكي در برخي فعاليتز اجراي اين قانون، هنوز هم شبههحدود سه دهه ا

 «.وجود دارد

 همستقر هستند، ن هابانكهاي نظارتي كه در بانك مركزي يا در خود بخش»واقعيت اين است كه 

 اند و نههدف اصلي خود را پيگيري اجراي بانكداري بدون ربا بر اساس شريعت مقدس اسالم قرار داده
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اند. لذا با كمال اينكه اساساً از توانمندي و آموزش كافي به منظور انجام چنين نظارتي برخوردار بوده

ست كه در آن قانون عمليات تأسف بايد اقرار كرد كه گرچه جمهوري اسالمي ايران از معدود كشورهايي ا

 ات بانكي بر اساس بانكداري اسالمي به فعاليت مشغولمؤسسبانكي بدون ربا به تصويب رسيده و تمامي 

ترين بانك هاي جهان اسالم نيز در اين كشور جايي نداشته و بزرگهستند، همچنين بانكداري ربوي در آن

رود انجام نشده و طور كه انتظار ميبانكي آن ملياتقرار دارند، اما مسئله نظارت بر شرعي بودن ع

هاي بانكداري اسالمي )همانند عدالت، اخالق، در نتيجه پايش كافي در رابطه با وجود ويژگي شود.نمي

رسد اين خود از عواملي است كه به اسالمي نظر ميبكه بانكي كشور وجود نداشته و بهنبود ربا و...( در ش

 1«.ظام بانكي دامن زده استنبودن بخشي از عملكرد ن

ي اخير، مسئولين پولي كشور تا حدي به موضوع نظارت شرعي هاسالها در عليرغم اين كاستي

در « شوراي مشورتي بانكداري و مالي اسالمي» شورايي با نام  1383توجه كرده اند به نحوي كه از سال 

 1388ه وزارت اقتصاد منتقل شد. از سال سال ب 2پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي تشكيل و بعد از 

در بانك مركزي تشكيل شده است كه كماكان نيز فعال « شوراي فقهي بانك مركزي»شورايي با نام 

 هاي مختلف با توجه به صالحديداست. اين شورا جايگاه مشورتي داشته و فاقد شأن قانوني است و در دوره

هاي ست. اگرچه شوراي فقهي مصوبات فراواني در زمينهرئيس كل بانك مركزي دچار قوت و ضعف شده ا

دليل جايگاه منفعلي كه دارد، توان مقابله با برخي عمليات بانك مركزي كه ، ولي بهمختلف داشته است

از ديد شوراي فقهي مردود بوده است )مانند انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي( را نداشته و ندارد. عالوه 

ها و قراردادهاي نمونه ها، دستورالعملنامهبانك مركزي صرفاً در حوزه نظارت بر آيين بر آن، شوراي فقهي

شود، فعاليت كرده و ابزارهاي نظارتي الزم را براي نظارت بر تدوين كه توسط بانك مركزي تهيه مي

 ها، در اختيار نداشته و ندارد. و عمليات اجرايي آن هابانكهاي داخلي بخشنامه

)ملي، كشاورزي، انصار، سرمايه، مهر اقتصاد و...(  هابانكسال هاي اخير برخي از  همچنين در

ايد اند. البته باقدام به تأسيس شوراي فقهي نمودهصورت خودجوش و بدون الزام از طرف بانك مركزي به

قت و د باشرعي را  هايي باشد تا بتواند امر خطير نظارتتوجه داشت كه شوراي فقهي، بايد واجد ويژگي

 نظارت شرعي، داشتن حمايتالمللي بانكي و جمله آشنايي با استاندارهاي بينتوان بهتري انجام دهد، از

تأسيس  2سوي دولت و بانك مركزي، استقالل )در ابعاد مختلف( از شبكه بانكي تحت نظارت.كافي از

شود و هاد تحت نظارت ميباعث بروز تضاد منافع ميان نهاد ناظر و ن هابانكشوراي فقهي از جانب 

 يي مقرراتگذاري و نظارت در اين حوزه شود.آتواند موجب عدم كارمي
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 ي ناشي از فقدان نظارت شرعي بانك مركزيهاآسيب. 9

دهنده اين مطلب است كه وجود بررسي بيش از دو دهه تجربه اجراي بانكداري بدون ربا در كشور نشان

و مؤسسات مالي كشور تا  هابانكهاي شرعي در فعاليت نطباقها، مشكالت و عدم ابرخي از چالش

حدودي منجر به همگرايي و مشابهت نظام بانكداري بدون ربا در ايران با نظام بانكداري ربوي گرديده 

ه ربوي پيدا كردشبهعبارت ديگر نظام بانكداري اسالمي در كشور در برخي موارد عملكردي است و به

اسالمي در حوزه اقتصاد و مالي سازگاري دارد و نه حتي با موازين اقتصاد و مالي  است كه نه با موازين

ري بدون ربا در كشور با وضع ايدئال بانكداري توان گفت وضع موجود اجراي بانكدارو ميايناز 1متعارف.

، فاصله تصورت گسترده در ادبيات نظري اقتصاد و مالي اسالمي مورد توجه قرار گرفته اساسالمي كه به

طور كه در بخش مقدمه گفته شد فقدان سازوكارهاي اجرايي نمودن قانون و تدوين نظام دارد. همان

حسابداري متناسب با بانكداري بدون ربا در كنار فقدان اصول و ضوابط و نهاد مسئول نظارت شرعي 

 مهمترين علل انحراف فعلي هستند.

ن سازوكارهاي نظارت شرعي در نظام بانكي به چشم علت فقدايي كه بههاآسيببرخي از مهمترين 

خورد عبارتند از: تغيير ماهيت عقد وكالت به مالكيت، عدم نظارت بر مصرف وجوه در مورد تخصيص، مي

و همچنين محتوازدايي از عقود اسالمي و استفاده صوري  هابانكمشكوك به ربوي بودن عمليات ارزي 

 از آنها.

 

 وكالت به مالكيتتغيير ماهيت عقد . 1-9

اع صورت مشهگذاران هستند تا سپرده آنها را بدار وكيل سپردهگذاري مدتهاي سرمايهدر سپرده هابانك

گذاران از منافع ها هزينه كنند و سهم سپردهگذاريهمراه با منابع بانك در قالب تسهيالت و سرمايه

راي هيچ تواند بتقسيم نمايند. لذا بانك نمي گذارانالوكاله بانك بين سپردهحاصله را پس از كسر حق

سود تضمين نمايد. در واقع اعالم رقم سود عنوان به اي راشدهگذاران رقم از قبل تعيينيك از سپرده

فاوت التشود و مابهالحساب و پرداخت آن به اين معني است كه سود قطعي در پايان دوره محاسبه ميعلي

التفاوت گردد. لذا در صورتي كه سود قطعي بانك محاسبه نشود يا مابهت مياين دو صلح شده و يا پرداخ

التفاوت كه نزد بانك مانده و هم مبالغي الحساب صلح يا پرداخت نگردد، هم مبلغ مابهسود قطعي و علي

 ناك خواهد بود.الحساب پرداخت شده، شبههعنوان سود عليكه به

الوكاله و افزايش نرخ سود قطعي بر سر كاهش نرخ حق دايب هابانكدر چنين شرايطي رقابت بين 

هاي گذشته باشد، ولي كمتر شاهد چنين رقابتي هستيم و معدودند مؤسساتي كه شده در دوره پرداخت

 هابانك»الوكاله و سود قطعي پرداخت شده در دوره قبل را اعالم و تبليغ كنند. در واقع حتي نرخ حق
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و  اندها را محلي براي رقابت با يكديگر قرار دادهالحساب، اين نرخسود علي استفاده از نرخضمن سوء

اين  1.«گرددها قطعي تلقي گرديده و مبنايي براي تسويه مياين نرخمتأسفانه در بسياري از موارد، 

كه بل ،كنندگذاران عمل نميوكيل سپردهعنوان به در عمل هابانكشواهد مبين اين واقعيت است كه 

گذاران پرداخت هزينه آن به سپردهعنوان به كنند و نرخ سودي راها قلمداد ميآنان خود را مالك سپرده

 بر سر نرخ هابانكگذار و بانك است و كنند. در واقع ظاهر اين عمل مشابه قرض ربوي بين سپردهمي

  پردازند.ميشود( با هم به رقابت الحساب بدان گفته ميبهره )كه در ظاهر نرخ سود علي

بانك  گذار والبته بايد توجه داشت كه عقد قرض، يك عقد قصدي است و بايد قصد قرض در سپرده

توأمان وجود داشته باشد تا معامله فوق در واقع ربوي باشد. اما در اغلب موارد، حتي اگر مشتري نيز 

ايد و قصد توأمان براي قرض نمقصد قرارداد قرض داشته باشد، كارگزار بانك مطابق قرارداد قصد مي

شود. اما در اين صورت نيز )يعني در صورت عدم شود. لذا قرض ربوي در واقع محقق نميمحقق نمي

 دليل عدم تطابقو ثانياً به قصد توأمان براي قرض ربوي( اوالً ظاهر عمل كامالً مشابه قرض ربوي است

 )توسط گيرنده تسهيالت ا هرگونه تصرف در مالقصد طرفين، شبهه بطالن قرارداد وجود خواهد داشت. لذ

 كننده سپرده(، مصداق تصرف در مال غير خواهد بود. يا دريافت

 

 هابانكعدم نظارت بر مصرف وجوه در مورد تخصيص در . 2-9

باتوجه به نحوه تعامل بانك و مشتري در اعطاي تسهيالت و تعيين سود معين در عمده قراردادها، مصرف 

رد تخصيص و يا غير از آن تأثيري بر سوددهي بانك نخواهد داشت و لذا شبكه بانكي تالشي وجوه در مو

افتد كه در صورتي كه مشتري با تسهيالتي انگاري در حالي اتفاق مي. اين سهلكندنميدر اين جهت 

ي كاال كه از بانك گرفته تا به وكالت از او كاالي خاصي را بخرد و به خودش بفروشد، اقدام به خريد

ديگري نمايد و يا آن را در مورد ديگري به مصرف برساند، در واقع عمل خالف وكالت انجام داده است و 

در ارتباط با كاالي خريداري شده مالك نخواهد شد، و لذا هرگونه تصرف در آن مال غصبي و حرام 

عامله صحيح خواهد بود، خواهد بود. البته در صورتي كه اجازه بانك پس از معامله فضولي اخذ شود، م

 شود.كننده تسهيالت انجام نميولي در اغلب موارد چنين اقدامي از طرف دريافت

تواند به اخالل در سياستگذاري پولي و اعتباري منجر شود كه از بعد اقتصادي هم اين نقيصه مي

هاي سوداگري و به تبع ها به حوزههاي مولد اقتصادي و ورود سرمايهنتيجه آن انحراف منابع از فعاليت

آن، عدم دسترسي توليدكنندگان به منابع مالي، ركود و كاهش رشد اقتصادي و نيز افزايش تورم خواهد 

 بود. 

صورتي كه  است. در آفرينمشكل نيز بانكي نظام اطالعات صحت و شفافيت بعد از مسئله اين
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 يصتخص منابع اينكه خصوص در اطالعات گونه هرتسهيالت دريافتي در مورد تخصيص مصرف نشود، 

مصداق بارز ها بوده، كامالً مخدوش و غيرقابل استناد خواهد شد. مربوط به كدام بخش هابانك شده داده

هاي اقتصادي )صنعت، كشاورزي، بازرگاني و...( و به اين امر، آمار مربوط به تسهيالت به تفكيك بخش

صورت گذاري و...( است كه بانك مركزي بهسرمايه ،دمين مالي )سرمايه در گردش، خريأتفكيك موضوع ت

رسد عمدتاً نظر ميور اين آمار را قبول ندارند و بههاي مزبكه بخش، در حاليكندميانه منتشر يماه

 پرداخت، اما به مسيرهاي ديگري هدايت مي شود.ها تسهيالت با عنوان اين بخش

در قالب عقود مختلف  هابانكان وام خرد كه توسط البته بايد توجه داشت كه امكان نظارت بر هزار

شود، در بسترهاي فعلي نظام بانكي وجود ندارد. الزمه اصالح اين وضعيت، از يك سو نظارت اعطا مي

هاي سوي ديگر نيز طراحي سامانهست و ازهابانكتر بر تسهيالت كالن اعطا شده توسط جدي

فراهم  هاي دولتي مربوطه راكننده و دستگاهميان بانك، توليد مرتبطي كه امكان ارتباط بدون واسطههمبه

منظور اعطاي تسهيالت خريد كاالي ايراني در بسته خروج از ركود كند )نظير سامانه طراحي شده بهيم

 دولت(. 

 

  هابانكمشكوك به ربوي بودن عمليات ارزي . 9-9

ريالي، در حوزه ارزي نيز به جذب سپرده و دهي گيري و تسهيالتمشابه عمليات سپرده هابانكاغلب 

دهي در حوزه ريالي و ارزي گيري و تسهيالتكنند. از آنجا كه ماهيت سپردهاعطاي تسهيالت اقدام مي

رود قراردادهاي مربوطه و همچنين ضوابط حسابداري دو حوزه ريالي و ارزي نيز مشابه است، انتظار مي

 اهبانكي مالي هاصورتمراجعه به اشد. اين در حالي است كهتا حدود قابل توجهي مشابه يكديگر ب

كه در بخش بعد تشريح خواهد دهد. در واقع چنان)صورت سود و زيان(، خالف اين مسئله را نشان مي

در صورت سود و زيان نشان از اين واقعيت دارد كه كليه عمليات  هابانكشد، شيوه ورود عمليات ارزي 

ونه گطور كامل منطبق بر بانكداري ربوي است و هيچدهي(، بهگيري و تسهيالت)سپرده هابانكارزي 

 نسبتي با بانكداري بدون ربا ندارد.

 

 محتوازدايي از عقود اسالمي و استفاده صوري از آنها . 9-9

 موجودهاي كاستيعدم تدارك الزامات فرآيندي و نهادي الزم براي اجراي بانكداري بدون ربا و همچنين 

باعث شده است تا قانون بانكداري بدون ربا نتواند تحول چنداني در نظام بانكي ايجاد كند و  ر قانوند

 صوري در قالب يكي از عقود اسالمي انجام دهند. صورتبههاي گذشته خود را عمدتاً فعاليت هابانك

 و تحصيل، تسهيالتبراي مخارج مصرفي مانند هزينه درمان  هابانكبراي مثال در شرايط فعلي برخي 

. 1دهنددرصد و بيشتر به مشتريان خود پيشنهاد مي 28شده هاي ثابت و از پيش تعيينمشاركتي را با نرخ
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اي، به مشتريان پيشنهاد فراهم آوردن فاكتورهاي همچنين در موارد متعدد براي اعطاي تسهيالت مبادله

 دهند. صوري را مي

كه در نظام بانكي فعلي قرض ربوي با ظاهري از عقود اسالمي دهنده اين است همه اين موارد نشان

در جريان است و درواقع ربا همچنان از نظام بانكي كشور حذف نشده است. هرچند دليل اصلي اين امر 

را بايد در شيوه تدوين قراردادها و ضوابط اجراي آن جستجو نمود، اما يقيناً يكي از داليل آن نيز ناتواني 

عقود پيشنهادي در قانون عمليات بانكي بدون ربا در پاسخگويي به نيازهاي جامعه است. به الگوي فعلي 

توانند كليه نيازهاي مالي جامعه را پوشش دهد و لذا هم مردم و هم بيان ديگر عقود اسالمي فعلي نمي

د. در بخش در مواردي ناچار هستند عقود را در غير ماهيت اصلي خود مورد استفاده قرار دهن هابانك

 پردازيم.بعدي به وجوه مختلف اين موضوع و برخي داليل ظهور و بروز آن مي

 

 بر موازين شرعي در حال حاضر هابانكميزان تطابق عمليات . 1

ي هاصورتتوان هم در استانداردها و ضوابط حسابداري انطباق عمليات نظام بانكي با موازين شرعي را مي

ر داد و هم در قراردادها و عقود منعقده بين بانك و مشتريان و پايبندي طرفين مد نظر قرا هابانكمالي 

اي از دو منظر فوق مورد هايي از محتوازدايي از عقود مشاركتي و مبادلهبه مفاد عقد. در اين بخش، نمونه

 گيرد.بررسي قرار مي

 

 محتوازدايي از عقود مشاركتي. 1-1

ها تصريح شده است. اما براي اينكه هستند كه در قانون بدان عقود مشاركتي بخشي از عقود اسالمي

 اي كهبانك وارد چنين عقودي بشود نياز دارد كه قبل از اعطاي تسهيالت از امنيت و سودآوري پروژه

توسط مشتري به بانك معرفي شده است مطمئن شود و همچنين در طول اجراي پروژه امكان نظارت 

هاي وي را داشته باشد. ولي با توجه آزمايي مستمر گزارشيالت و راستير عملكرد گيرنده تسهدقيق ب

ها هها و تعدد پروژبه محدود بودن توان كارشناسي بانك و فقدان نهادهاي تخصصي مشاوره و ارزيابي طرح

اين امكان براي بانك فراهم نيست. از طرف ديگر ممكن است متقاضيان تسهيالت تمايل به مشاركت با 

شريك كردن بانك در زيان احتمالي پروژه پرريسك خود و يا قصد فريب بانك را داشته باشند،  بانك و

 لذا ورود به قرارداد مشاركت براي بانك ممكن و مطلوب نبوده است. 

 هاانكبدليل صراحت قانون براي شبكه بانكي ميسر نبوده است از آنجا كه حذف عقود مشاركتي به

 اند: ه را انتخاب كردهدر عمل يكي از اين دو را

  ،ايتمركز هرچه بيشتر بر عقود مبادله .1

 محتوازدايي و تغيير ماهيت عقود مشاركتي. .2



 

 

 

ي اجراي قانون عمليات هاسالصورت دستوري و در عمده اي بهجا كه نرخ سود عقود مبادلهاز آن 

  1اند.از عقد مشاركت را ترجيح داده محتوازدايي هابانكبانك بدون ربا كمتر از نرخ تورم تعيين شده است، 

بر اين اساس از ميان عقود مشاركتي، تنها عقد مشاركت حقوقي است كه ماهيت خود را حفظ كرده 

 تواندشود و همچنين بانك ميزيرا تنها در اين عقد است كه شراكت به معناي واقعي محقق مي 2است

نظر رتي بيشتري دارند بسپارد. به همين دليل بهنظارت بر حسن اجرا را به شركاي ديگر كه توان نظا

رسد تا زماني كه شيوه عملياتي مناسب براي اجراي عقد مشاركت مدني و مضاربه طراحي نشده است مي

از دو عقد مضاربه و  هابانكبهتر است به عقد مشاركت حقوقي اكتفا شود. در ادامه، شيوه محتوازدايي 

 گيرد.يمشاركت مدني مورد بررسي قرار م

 مضاربه. 1-1-1

و پس از آن شرط  3انجام شد)ره( استفتايي از حضرت امام  1363در ارتباط با عقود مضاربه، در سال 

 زير به قرارداد مضاربه اضافه شد:

.. درصد سود نفروشد و چنانچه .عامل قبول تعهد نمود كه كاالي مورد معامله را كمتر از»

سود مذكور ميسر نيست، مكلف است قبالً اجازه تشخيص داد كه فروش كاال با درصد 

بانك را براي فروش با قيمت كمتر كسب كند. در صورت تخلف از اين شرط مابه التفاوت 

 «.سود مورد انتظار فوق را از مال خود مجاناً جبران نمايد

شود كه مشتريان تحت عنوان مضاربه، ولي در اجرا باعث مي ،اين شرط در ظاهر مشكلي ندارد

وجوهي را از بانك دريافت كرده و آن را به همراه حداقل سود مورد انتظار بانك بازپرداخت نمايند. در 

صورت بانك براي دريافت اين سود حداقلي كه تعيين شده است نياز به نظارت در مصرف وجه نيز اين

 4نخواهد داشت.

 مشاركت مدني .2-1-1

م به اجراي آن هستند، موارد متعدد اشكاالت فقهي ملز هابانككه  5در قرارداد نمونه عقد مشاركت مدني

 هابانكبراي مثال  6وجود دارد كه مجموعه آنها منجر به محتوازدايي از عقود مشاركت مدني شده است.

 طورهب شود،مي تعريف گيرندهوام براي اسالمي عقود در كه رابا استفاده ناصحيح از عقد صلح، حقوقي 

 هاينك از معامله ابتداي از تسهيالت كنندهدريافت هم و بانك هم كه نحوي به برند،مي بين از كامل

 به را معيني و مشخص سود نرخ است مجبور گيرندهوام و شد نخواهد انجام واقعي صورتبه مشاركت

 اين قرارداد آمده است: (11)مثال در ماده براي  !هستند مطمئن دهد، تحويل بانك
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متعهد گرديد؛ مديريت منابع و مصارف موضوع مشاركت را به نحوي شريك با امضاي اين قرارداد »

ود عالوه سهمؤسسه اعتباري بـ  الشركه متعلقه بانكبه انجام رساند كه در پايان دوره مشاركت، سهم

به حساب .. .ابرازي موضوع مشاركت، اعالمي از سوي شريك، مندرج در برگ درخواست تسهيالت مورخ

 الشركهمنظور گردد. در غير اين صورت شريك ملتزم و متعهد گرديد؛ سهم مؤسسه اعتباري ـ بانك

 ـ انكعالوه سود ابرازي موضوع مشاركت و ضرر و زيان وارده به بهمؤسسه اعتباري بـ  متعلقه بانك

در واقع طي اين بند شريك اصل  «.از اموال خود تأمين و پرداخت نمايد اًمؤسسه اعتباري را صلح و تبرع

قرارداد مشاركت مدني را تضمين نموده است كه خالف مقتضاي مشاركت است. به بيان نمايندگان و سود 

دليل پيچ و خم دادن به آن، هزينه را هم همان كاركرد ربوي پول است كه به اين»اقتصاددان مجلس، 

 1«.اندباال برده

اعم از ركود، سانحه و...  اين قرارداد آمده است كه در صورتي كه به هردليل (12)همچنين در ماده 

موضوع مشاركت به فروش نرفته باشد به قيمت روز يا قيمت مورد موافقت بانك توسط شريك شخصاً 

 خريداري خواهد شد.

انجام اين كار گرچه شايد به لحاظ فقهي و بر اساس جايز بودن صلح ابتدايي در فقه شيعي، فاقد 

عقود مشاركتي و مطرح ساختن حقوقي براي طرفين آن  اشكال باشد، اما با اهداف شارع مقدس در وضع

اي براي اي عمومي و قاعدهگذاران در صورتي كه به رويهدر تعارض است. از بين بردن حقوق سرمايه

سازي تبديل گردد، به غيرواقعي شدن عملكرد نظام بانكداري اسالمي از ديد ناظر بيروني و همگرايي نظام

 2گردد.ظام بانكداري متعارف منجر ميهرچه بيشتر اين نظام با ن

 

 اي محتوازدايي از عقود مبادله. 2-1

ي و اقساطاي مانند فروش فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، برخي از عقود مبادله نامهدر آيين

د، شصورت محدود تعريف شده بود كه بسياري از نيازهاي مردم را شامل نمياجاره به شرط تمليك، به

ي گذشته بوده است. خوشبختانه در هاساليكي از مهمترين علل توسعه فاكتور صوري در  مسئلههمين 

انجام شد محدوده شمول تسهيالت فروش اقساطي و اجاره  1381و  1373ي هاسالهايي كه در الحاقيه

 (98)ماده به شرط تمليك وسعت يافت. همچنين با اضافه شدن عقود مرابحه، استصناع و خريد دين در 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور به عقود فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا و ابالغ 

اي بخش زيادي از طور كلي حل شد و در حال حاضر عقود مبادلههاي آنها، اين مشكل بهنامهآيين

دهد. براي مثال عقد كنندگان را پاسخ ميكنندگان و مصرفاي آحاد مختلف مردم اعم از توليدنيازه

آالت، ماشين ،ابزار كار ،لوازم يدكي ،مواد اوليه»فصل سوم قانون شامل  نامهآيينمرابحه بر اساس 
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 ،زمين و ساير كاالها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسكن ،تأسيسات

 شود.مي« كاالهاي بادوام و مصرفي و خدمات

كتور فا ر طرف شده است، ولي كماكان پديدهاي تقريباً بتعريف محدود عقود مبادله اگرچه مشكل

اي صوري اين است كه براي بانك و كارمند آن صوري وجود دارد. يكي از علل بروز تسهيالت مبادله

تفاوتي بين عقود وجود ندارد و آن چيزي كه مهم است نرخ سود تسهيالت است به همين دليل كارمندان 

كنند و ترين عقد نميگيرنده براي انتخاب مناسبانك تالشي براي معرفي عقود و مشاوره به تسهيالتب

كنند، براي مثال با وجود ظرفيت اي ارائه ميتسهيالت مبادلهعنوان به همچنان عناوين محدودي را

مير مسكن از فقط براي تع هابانكگسترده عقد جعاله براي پوشش هزينه خدمات عموم جامعه، اغلب 

 شود. كنند و در مواردي مانند درمان، آموزش و... از آن استفاده نميآن استفاده مي

البته بخشي از مشكل فوق ناشي از آن است كه فهم درستي نسبت به اصول بانكداري اسالمي در 

شتريان( و م هاكبانكل و همچنين ضوابط انواع عقود در بين انواع ذينفعان نظام بانكي )مديران و كامندان 

وجود ندارد. در توضيح بايد گفت اجراي صحيح عقود اسالمي در نظام بانكي نيازمند آن است كه مديران 

ي كشور به درستي اصول مالي اسالمي و همچنين تعاريف و ماهيت عقود بانكي را هابانكو كاركنان 

دگان كننگذاران و دريافتبه سپرده صورت مختصر و با بياني سادهدرك كرده )فهم( و بتوانند آن را به

 نه و گذارانسپرده نه موارد برخي در حاضر حال در وجوه نيز توضيح دهند )تفهيم(. متأسفانه

 رد بانك با فرد حقوقي رابطه از مشخصي درك بانك مديران و كارمندان حتي بعضاً و گذارانسرمايه

 مسئلهاين  .استشده  قرارداد چند امضاي به محدود تنها وجوه انتقال و نقل و نداشته مختلف عقود

 1دهد.صحت شرعي اجراي قراردادهاي بانكي را مورد تشكيك قرار مي

اي هم به نوعي محتوازدايي شده و به شكل صوري انجام همانند عقود مشاركتي، عقود مبادله

اجراي امور نظارتي  شود. بازهم دليل همان است كه بانك توان ايفاي نقش در بخش واقعي اقتصاد ومي

مربوط به عقود اسالمي را ندارد. براي مثال در ارتباط با عقود با بازده ثابت همراه با ريسك مانند سلف و 

 صورت زير عمل شده است:جعاله به

 سلف .1-2-1

ازآنجا كه در انتهاي دوره بانك امكانات الزم براي تحويل گرفتن مال و فروش آن را ندارد، فلذا بانك  

به حداقل سود معين شده رضايت  دليل عدم نظارت، عمالًكند و بهوكيل در فروش مال مي مشتري را

دهد و در دهد اين است كه بانك وجهي را در اختيار مشتري قرار ميدهد. آنچه در عمل رخ ميمي

 كند.سررسيد، مشتري اصل مبلغ به همراه سود تعيين شده آن را بازپرداخت مي
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 جعاله .2-2-1

از واگذار كردن انجام عمليات جعاله  18/8/1365مورخ  68/3115براساس بخشنامه  هابانككه رغم اينعلي

تمايلي به درگيرشدن در بخش حقيقي  هابانكدليل اينكه اند، ولي بهاز طرف بانك منع شدهبه جاعل 

ل حداقكنند و به بازگشت اصل مبلغ جعاله به همراه اقتصاد ندارند مشتري را وكيل در انجام عمل مي

افتد: جعاله اول نسيه و از طرف مشتري به كنند. در واقع دو جعاله موازي اتفاق ميسود معين اكتفا مي

 شود.شود و جعاله دوم نقد و از طرف بانك به مشتري واگذار ميبانك واگذار مي

 

 بر بانكداري بدون ربا هابانكعدم انطباق عمليات ارزي . 9-1

اي سابداري و قراردادهاي عمليات بانكي مربوط به حوزه ريالي بانك، به گونهكه بيان شد، ضوابط حچنان

گيرندگان انگيزه بااليي براي خروج از چارچوب و هم تسهيالت هابانكطراحي شده است كه در عمل، هم 

تن ، ماين اي شده است. با وجودقراردادها دارند و اين امر موجب محتوازدايي از عقود مشاركتي و مبادله

آنها با « عدم تعارض»قراردادها و نيز استانداردهاي حسابداري مربوطه به شكلي طراحي شده است كه 

قابل دفاع است. به بيان ديگر، تفكيك « طور نسبيبه»و « بر روي كاغذ»ضوابط بانكداري بدون ربا، 

اي ونهگوكاله بانك، بهالدرآمدهاي مشاع از غيرمشاع در صورت سود و زيان و ضوابط مربوط به محاسبه حق

ودن وكيل ب»و نيز « گذار در سود و زيان بانكشريك بودن سپرده»نگاشته شده است كه واجد مفاهيم 

اي و مشاركتي نيز به است. همچنين متن قراردادهاي عقود مبادله« هاي مردمبانك نسبت به سپرده

 بدون ربا نيست. اي نوشته شده است كه ظاهراً مغاير با ضوابط بانكداري گونه

تر از عمليات ريالي است. وجود دارد، به مراتب وخيم هابانكوضعيتي كه در خصوص عمليات ارزي 

)جذب سپرده و اعطاي تسهيالت(، عالوه بر نقدهاي پيشين )انحراف  هابانكدر واقع در عمليات ارزي 

ي نيز وارد است و آن عدم انطباق گيرندگان از موازين شرعي در عمل(، نقد مهم ديگرو تسهيالت هابانك

ضوابط حسابداري و قراردادهاي بانك در حوزه جذب سپرده و اعطاي تسهيالت، بر بانكداري بدون رباست. 

 هابانكنيز شاهد انحراف جدي « بر روي كاغذ»، حتي هابانكبه بيان ديگر، در حوزه عمليات ارزي 

 هستيم.

بر موازين و ضوابط بانكداري  هابانكنطباق عمليات ارزي منظور قضاوت درباره انطابق يا عدم ابه

طور خاص، صورت سود و زيان( مورد بررسي قرار ي مالي بانك )بههاصورتبدون ربا، الزم است ساختار 

گيرد. در واقع، نحوه ورود درآمد )سود( حاصل از اعطاي تسهيالت ارزي و نيز سود پرداخت شده به 

 ست. هابانككننده ربوي بودن يا غيرربوي بودن عمليات ارزي گذاران ارزي، تعيينسپرده

 



 

 

 

 صورت سود و زيان يك بانك نمونه .1 شكل

 
 

دهد، سود حاصل از اعطاي تسهيالت ريالي بانك )اعم از نشان مي هابانكصورت سود و زيان 

و  بانك، ميان بانك الوكالهدرآمدهاي مشاع تلقي شده و پس از كسر حقعنوان به اي و مشاركتي(،مبادله

گردد. به اين ترتيب بر اساس استانداردهاي حسابداري بانكي، اوالً بانك وكيل گذاران توزيع ميسپرده

 گذاران در طولگذاري( تلقي شده و ثانياً سود پرداختي به سپردههاي سرمايهگذاران )در سپردهسپرده

ي مالي و محاسبه هاصورتو پس از بسته شدن  الحساب بوده و در انتهاي سالسود عليعنوان به سال،

گردد. هرچند در عمل ممكن است گذار مشخص ميسود قطعي بانك، سهم بانك و سهم قطعي سپرده

داده شود و عمالً سود قطعي بانك )از محل درآمدهاي مشاع( صفر يا منفي نشان هاسالدر بسياري از 

ضوابط  «بر روي كاغذ»الحساب و قطعي دريافت نكند، اما التفاوت سود عليگذار مبلغي بابت مابهسپرده

عمليات بانكي بدون ربا رعايت شده است. اما در حوزه عمليات ارزي، هم در نحوه محاسبه سود حاصل 

گذاران ارزي به گونه ديگري از اعطاي تسهيالت ارزي و هم در نحوه محاسبه سود پرداختي به سپرده

 شود.عمل مي

دهد، سود حاصل از اعطاي نشان مي هابانكي سود و زيان كليه هاصورتي از يك طرف بررس

به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي، در بخش درآمدهاي غيرمشاع منظور  هابانكتسهيالت ارزي 
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و در برخي « سود تسهيالت اعطايي ارزي»تحت يك رديف مستقل با نام  هابانكگردد )در برخي مي

گذاران بر اين اساس سپرده 1«(.ساير درآمدهاي غيرمشاع»يا « و وجه التزامسود »هاي ديگر ذيل رديف

ارزي، سهمي در سود حاصل از اعطاي تسهيالت ارزي توسط بانك ندارند، هرچند كه اين تسهيالت از 

هاي ارزي، بانك هاي ارزي آنها پرداخت شده است. اين بدين معني است كه در مورد سپردهمحل سپرده

هاي ارزي در نظر گرفته شده )يعني بانك از سپرده« مالك»گذاران تلقي نشده، بلكه دهسپر« وكيل»

گذار و بانك، انطباق كامل با بانكداري ربوي دارد گذاران قرض گرفته است(. چنين تلقي از سپردهسپرده

 وجه همسو با بانكداري بدون ربا نيست.و به هيچ

در صورت و زيان لحاظ « هاهزينه»گذاران ارزي در بخش ازسوي ديگر نيز، سود پرداختي به سپرده

و در برخي ديگر ذيل « هاي ارزيسود سپرده»تحت يك رديف مستقل با نام  هابانكشود )در برخي مي

« هزينه»عنوان به گذاراين امر بدين معني است كه سود پرداختي به سپرده«(. سود پرداختي»رديف 

در واقع، در صورتي كه بانك خود را وكيل «. گذارپرداختي به سپرده الحسابسود علي»تلقي شده، نه 

تلقي كند و در انتهاي سال، با « الحسابعلي»گذاران ارزي بداند، بايد سود پرداختي به آنها را سپرده

را  الحسابالتفاوت سود قطعي و عليالوكاله، مابهمحاسبه سود قطعي حاصل از عمليات ارزي و كسر حق

گذاران ارزي و عدم محاسبه سود تلقي كردن سود اعطايي به سپرده« هزينه»ان پرداخت نمايد. اما به ايش

نموده و نرخ بهره « استقراض»گذاران ارزي قطعي عمليات ارزي، بدين معني است كه بانك از سپرده

 نمايد و اين عيناً بانكداري ربوي است.ثابتي را به ايشان پرداخت مي

، هم در نحوه محاسبه هابانكبه وضوح دال بر اين است كه در حوزه عمليات ارزي در مجموع شواهد 

ي سود و زيان هاصورتها و تسهيالت ارزي در هاي ارزي و هم در نحوه ورود سود سپردهسود سپرده

ي، ايران يهابانكشود. گويي عمليات ارزي ، كامالً منطبق بر استانداردهاي بانكداري ربوي عمل ميهابانك

با وجود قرار داشتن در محدوده قوانين جمهوري اسالمي، خارج از حيطه شمول قانون عمليات بانكي 

 بدون رباست. 

 

 بررسي روند و الگوهاي نظارت شرعي در ساير كشورها . 6

بر ضوابط اسالمي، اقدامات فراواني طي حدود المللي، در راستاي توسعه نظام مالي مبتنيدر سطح بين

زير مهمترين تحوالت نهادي در معماري مالي اسالمي در شكل اخير صورت گرفته است. در  نيم قرن

دهد توسعه نظام مالي اسالمي در زماني نشان ميشكل اين  2سطح جهان به تصوير كشيده شده است.

جهان، با تأسيس مؤسسات مالي در كشورهاي اسالمي و فراهم نمودن بسترهاي قانوني فعاليت مالي 

                                                 
رد دوم در البته بايد توجه داشت كه سود حاصل از تسهیالت ارزي بانك با سود حاصل از معامالت ارزي متفاوت است و مو 1

 .نیستاينجا مد نظر 

2  .  Abdul Majid M.Z., 2012, p. 122. 



 

 

 

المللي تأسيس نهادهاي بين ،1991آغاز شد. از دهه  1991تا  1961ي در اين كشورها طي سه دهه اسالم

هاي مؤسسات مالي اسالمي و تدوين استانداردهاي حسابداري و افزايي فعاليتبه منظور هماهنگي و هم

 با سرعت قابل توجهي ادامه يافت. 2111نظارتي اين مؤسسات آغاز شد و اين روند در دهه
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 روند مهمترين تحوالت نهادي در معماري مالي اسالمي . 2شكل 
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هاي گوناگوني بانكداري اسالمي در كشورهاي مختلف، در تعامل با بانكداري متعارف، به شيوه

سازي شده است. در برخي كشورها بر اساس قوانين اساسي، نظام بانكداري بايد كامالً اسالمي باشد پياده

به اين معني كه بانكداري متعارف امكان فعاليت در اين كشورها را ندارد )سيستم بانكداري اسالمي 

خالص(. در برخي كشورها بسترهاي قانوني براي فعاليت در هر دو چارچوب بانكداري اسالمي و بانكداري 

يژه خود هستند )سيستم متعارف وجود دارد به اين معني كه هر دو نوع بانكداري داراي قوانين و مقررات و

ي اسالمي وجود هابانكبانكداري دوگانه(. در برخي از كشورها نيز هرچند قوانين خاص براي فعاليت 

ي هابانكولي در چارچوب قوانين بانكداري متعارف، مقرراتي طراحي شده كه امكان فعاليت  ،ندارد

، كشورهاي متعلق به هر گروه ارائه شده )سيستم بانكدار موازي(. در جدول زيركند مياسالمي را فراهم 

 است.

 

 1هاي بانكداري اسالمينگاه كلي بر انواع نظام .1جدول 
سيستم بانكداري 

 2خالص

 كشورهايي كه بر مبناي قانون اساسي آنها الزم است نظام بانكي كامالً اسالمي باشد:

 (2111تا  1985ايران، سودان، پاكستان )

سيستم بانكداري 

 3دوگانه

 شورهايي كه قوانين خاص براي ايجاد امكان بانكداري اسالمي هستند:ك

 مالزي، برونئي، اندونزي

سيستم بانكداري 

 4موازي

كشـــورهايي كه فاقد قوانين خاص براي ايجاد امكان بانكداري اســـالمي هســـتند، اما مقررات يا 

 ي اسالمي دارند:مين مالأهاي خاصي در چارچوب مقررات عمومي بازارهاي مالي براي تنظارت

 (، اردن، بحرين، سنگاپور و انگلستان2111عربستان سعودي، امارات، كويت، پاكستان )بعد از 

 

اندونزي، بحرين، امارات متحده بررسي تجربه كشورهاي اسالمي )شامل عربستان سعودي، مالزي، 

دهد ، به وضوح نشان مياندو مؤسسات اسالمي نموده هابانكعربي، كويت و قطر( كه اقدام به تأسيس 

كه تقريباً در تمامي كشورهاي اسالمي مقوله نظارت شرعي بر مؤسسات مالي اسالمي وجود دارد. هرچند 

ت اما به ندر اند،هاي مختلف و متفاوتي از نظارت شرعي را به كار گرفتهكشورهاي مختلف الگوها و مدل

مالي اسالمي را يافت كه اقدام به تأسيس شوراي توان در كشورهاي مورد بررسي، يك بانك يا مؤسسه مي

 باشد. نكردهفقهي 

بررسي تجربه كشورهاي غيراسالمي )شامل انگلستان و آمريكا( نيز نتايج مشابهي به همراه دارد. 

عبارت ديگر در اين دسته از كشورها نيز )عليرغم اختالفات قانوني و تفاوت در نحوه مواجهه بانك به

يا مؤسسات مالي اسالمي يا  هابانكرعي در مؤسسات مالي اسالمي( تقريباً تمامي مركزي با نظارت ش

اند و يا اينكه از شوراي فقهي ساير مؤسسات مالي اسالمي درخواست اقدام به تأسيس شوراي فقهي نموده

                                                 
1. Ibid, 2012, p. 125. 

2. Pure Banking System 

3. Dual Banking System 

4. Parallel Banking System 
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اند كه مقوله نظارت شرعي آنها را بر عهده بگيرد )شيوه دوم مخصوص مؤسسات كوچك و يا نموده

ي متعارف است كه تأسيس شوراي فقهي مستقل براي آنها به هابانكهاي بانكداري اسالمي در گيشه

 1صرفه نيست(.

تجربه نظارت بر شرعي بودن عملكرد مؤسسات مالي اسالمي در كشورهاي اسالمي و غيراسالمي را 

بندي قابل دستهتوان از جهت شدت، يك پيوستار دانست. اين تجارب در سه گروه عليرغم تنوع زياد مي

 ، رويكرد حداكثري و رويكرد مياني.است كه عبارتند از: رويكرد حداقلي

 

 2نظارت شرعي مسئلهانواع رويكردهاي موجود در  .2 جدول

 هاي كشف رويكردشاخص كشورهاي متعلق به هر رويكرد انواع رويكردها

 عربستان، انگلستان، آمريكا رويكرد حداقلي

 نبود قانون واحد

 اري بودن نظارت شرعياختي

 نظارت شرعي مسئلهنبود نهاد نظارتي مرجع در 

 كويت، قطر رويكرد مياني

 وجود قانون واحد

 اجباري بودن نظارت شرعي

 نظارت شرعي مسئلهنبود نهاد نظارتي مرجع در 

 مالزي، اندونزي، بحرين، امارات رويكرد حداكثري

 وجود قانون واحد

 اجباري بودن نظارت شرعي

 نظارت شرعي مسئلهود نهاد نظارتي مرجع در وج
 

تر اين تجارب، برنامه نظارت شرعي در كشورهاي مورد بررسي در جهت بررسي دقيق 3در جدول 

 محور تشريح شده است: 7
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 1و تفاوت هاي نظارت شرعي در كشورهاي مختلفها مشابهت. 9 جدول

 عنوان
سطح 

 نظارت

اختيارات 

ناظرين شرعي 

 هاهمؤسس

ختيارات ا

ناظرين 

شرعي 

 مرجع

مرجع 

 كنندهانتخاب

اجباري يا 

اختياري 

بودن 

 نظارت

مرجع 

عالي حل 

 اختالف

وجود 

قانون 

 واحد

عربستان 

 سعودي

هاي مؤسسه

 مالي

مشورتي، نظارتي 

 و اجرايي
 اختياري مجمع عمومي *

كميته حل 

 اختالفات
 خير

 انگلستان
هاي مؤسسه

 مالي

مشورتي و 

 نظارتي
 خير * اختياري رههيئت مدي *

اياالت 

متحده 

 آمريكا

هاي مؤسسه

 مالي

مشورتي و 

 نظارتي
 خير * اختياري هيئت مديره *

 كويت
هاي مؤسسه

 مالي

مشورتي، نظارتي 

 و اجرايي
 اجباري مجمع عمومي *

كميته فتاوا 

)وزارت 

 اوقاف(

 بله

 قطر
هاي مؤسسه

 مالي

مشورتي، نظارتي 

 و اجرايي
 اجباري هيئت مديره *

وراي ش

عالي 

 شريعت

 بله

 مالزي

بانك 

مركزي و 

هاي مؤسسه

 مالي

مشورتي، نظارتي 

 و اجرايي

مشورتي، 

نظارتي و 

 اجرايي

 اجباري هيئت مديره

شوراي ملي 

مشورتي 

 شريعت

 بله

 اندونزي

بانك 

مركزي و 

هاي مؤسسه

 مالي

مشورتي، نظارتي 

 و اجرايي

مشورتي، 

نظارتي و 

 اجرايي

 اجباري هيئت مديره
مالي هيئت 

 شريعت
 بله

 بحرين

بانك 

مركزي و 

هاي مؤسسه

 مالي

مشورتي، نظارتي 

 و اجرايي

مشورتي و 

 نظارتي
 اجباري هيئت مديره

هيئت ملي 

مشورتي 

 شريعت

 بله

امارات 

متحده 

 عربي
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هاي مؤسسه

 مالي

مشورتي، نظارتي 
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مشورتي، 

نظارتي و 
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مرجع عالي 

 شريعت
 بله

جمهوري 

اسالمي 

 ايران

بانك 

 مركزي
 خير * * * مشورتي -

 * در جدول به معني غيرقابل تصور بودن موضوع است.
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ي اسالمي وجود دارد. در برخي كشورها نظير هابانكاز منظر نهادي نيز دو مدل براي نظارت بر 

تان ارات متحده عربي و انگلسعربستان سعودي، اتيوپي، قزاقستان، كنيا، كويت، قطر، تونس، تركيه، ام

ي متعارف، تحت نظارت يك مقام ناظر واحد هستند. اما در برخي هابانكي اسالمي و هم هابانكهم 

كشورها مانند بحرين، اندونزي، اردن، لبنان، پاكستان و سوريه، نظارت بانكي توسط دو واحد نظارتي 

 1گيرد.مستقل درون يك مقام نظارتي انجام مي

 

 المللي نظارت شرعيسي استانداردهاي بينبرر. 7

ها دستورالعمل ي اقدام به ارائه اصول احتياطي،المللبيندر دهه اخير، برخي مؤسسات اسالمي در سطح 

ات اند. اين اقدامسازي نظارت شرعي در مؤسسات مالي اسالمي نمودههاي عملياتياستاندارها و بيان شيوه

ات مالي اسالمي و استخراج بهترين مؤسستجربه نظارت شرعي در سازي سازي ويا مشابهبا هدف يكسان

اي ميان نهادهاي استانداردگذار در شود. در اين بخش ابتدا در قالب يك جدول، مقايسهتجارب انجام مي

گيرد. سپس به بررسي اقدامات انجام شده توسط دو نظام بانكداري اسالمي و بانكداري متعارف صورت مي

« 3سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسالمي»و « 2هيئت خدمات مالي اسالمي»دو مؤسسه 

پردازيم. الزم به ذكر است استانداردهاي هيئت خدمات مالي اسالمي كلي بوده و بيشتر اصول احتياطي مي

 در حالي كه استانداردهاي سازمانكند، ي اسالمي را مطرح ميهابانكمرتبط با نظارت شرعي در 

ر صورت موردي براي اكثكند تا بهحسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسالمي جزئي بوده و تالش مي

 هاي مؤسسه مالي اسالمي استاندارد ارائه كند. فعاليت

در نظام بانكداري متعارف، نهادهاي متعددي به منظور طراحي استانداردها و ضوابط بانكداري 

ي، حكمراني شركتي، لف حسابداري، مبارزه با پولشويي، حسابرسهاي مختوجود آمده كه در حوزههب

ي پردازند. طاطالعات، بيمه، نظام پرداخت و بازار اوراق مشتقه به وضع استاندارد مي شفافيت و افشاي

هاي مذكور، نهادهايي به منظور وضع استانداردهايي متناسب با سال اخير، در برخي از حوزه 21حدود 

نهادهاي مربوط به نظام بانكداري متعارف در  ،4ري اسالمي تأسيس شده است. جدول اقتضائات بانكدا

 دهد.صورت خالصه نمايش ميا در نظام بانكداري اسالمي را بهالذكر و معادل آنههاي فوقحوزه

 

                                                 
1. Mejía A.L et al, 2014, p. 20. 

2. IFSB 

3. AAOIFI 
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 حوزه استانداردگذاري
نهاد)هاي( مربوطه در معماري 

 الملل متعارفمالي بين

نهاد)هاي( مربوطه در نظام 

 مالي اسالمي

 IASB , IFAC , BCBS AAOIFI حسابداري

 - FATF مبارزه با پولشويي

 IFAC AAOIFI حسابرسي

 OECD , Basel Committee حكمراني شركتي

, World Bank 
AAOIFI , IFSB 

 - IMF انتشار اطالعات

 - IMF ايشفافيت بودجه

 , World Bank گذاران و اعسار بانكينظام حقوق سپرده

UNCITRAL , IBA 
- 

 IAIS IFSB مقررات بيمه
 - IMF هاي شفافيت پولي و ماليسياست

 - CPSS هاي پرداختنظام

 IOSCO IFSB مقررات بازار مشتقات
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هاي نظارتي است كه ي مركزي و سازمانهابانكاي از مي متشكل از مجموعهخدمات مالي اسال هيئت

ميالدي تشكيل شد و هدف آن تهيه  2112در سال  هيئتمقر آن در كشور مالزي قرار دارد. اين 

اتي است كه خدمات مالي خود را در مؤسساستانداردها و رهنمودهاي الزم براي سالمت و ثبات مالي 

تكميل كردن استانداردها و اصول كارويژه اين مؤسسه،  دهند.اسالمي ارائه مي چارچوب احكام شرعي

 باشد. و مؤسسات مالي اسالمي مي هابانككميته بال براي 

اصول راهنماي »ارائه شده توسط اين مؤسسه عبارت است از:  2استاندارد 17دهمين استاندارد از 

بخش است كه  5اين استاندارد داراي « 3لي اسالميكننده خدمات مانظارت شرعي براي مؤسسات ارائه

 عناوين آن عبارتند از:

 رويكرد كلي به نظام نظارت شرعي 

 اعضاي شوراي شريعت( 4صالحيت( 

 شوراي شريعت( 5استقالل( 

 6هاي شوراي شريعت(محرمانگي )در فعاليت  

                                                 
1. Abdul Majid M.Z., 2012, p. 162. 

2. http://www.ifsb.org/published.php 

3. Guiding Principles on Sharîah Governance Systems for Institutions offering Islamic Financial Services  

4. Competence 

5. Independence 

6. Confidentiality 

http://www.ifsb.org/published.php
http://www.ifsb.org/published.php
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 )1سازگاري )در عملكرد شوراي شريعت 
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ميان مؤسسات مالي  بر اساس توافقنامه همكاري سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسالمي

ميالدي( در الجزاير تأسيس  1991فوريه  26هجري قمري )مطابق با  1411اسالمي در اول صفر سال 

ر بحرين به ثبت ميالدي( د 1991مارس  27هجري قمري )مطابق با  1411شد و در يازدهم رمضان 

اردهاي كند استاندالمللي، غيردولتي و غيرانتفاعي است كه تالش مياي بيناين سازمان مؤسسه رسيد.

 . كندو مؤسسات مالي اسالمي ارائه  هابانكحسابرسي، حاكميتي و اخالقي براي حسابداري، 

ف اجرايي شدن در ه بسيار جزئي و كاربردي و با هدمؤسستوسط اين  2استانداردهاي تهيه شده

 3 كشورهاي عضو و غيرعضو توليد شده است كه عبارتند از:

 9دستورات راهنما 

  دستورات راهنما براي انطباق اوليه استانداردهايAAOIFI در مؤسسات مالي اسالمي. 

 5اخالقي اصول 

  حسابداران مؤسسات مالي اسالميكاركنان و ضوابط اخالقي شامل. 

 6استانداردهاي حاكميتي 

 7 بررسي شرعي، استقالل شوراي شوراي نظارت شرعي: انتصاب، تركيب و گزارشستاندارد شامل ا ،

 . نظارت شرعي و...

 7حسابرسي استانداردهاي 

 5  ،بررسي انطباق با اصول و قواعد ، گزارش حسابرساستاندارد شامل اهداف و اصول حسابرسي

 . و... شريعت توسط حسابرس بيروني

 8استانداردهاي حسابداري 

 26  ،فشاي مبناي تخصيص سود ااستاندارد شامل مرابحه، تأمين مالي مضاربه، تأمين مالي مشاركت

گذاري، سلف و سلف موازي، اجاره و اجاره به شرط تمليك، هاي سرمايهبين مالكان و دارندگان حساب

شابه، گذاري در صكوك، سهام و ابزارهاي مالي ماستصناع و استصناع موازي، بيع نسيه، سرمايه

                                                 
1. Consistency 

2. http://www.aaoifi.com/en/standards-and-definitions/shari’a-standards/ 

 .)به نقل از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی( آمده است 1اجزای این استانداردها در پیوست  0.

4. Guidance Note 

5. Ethics 

6. Governance Standards 

7. Auditing Standards 

8. Accounting Standards 



 

 

 

 . گذاري در امالك و مستغالت و...سرمايه

 1شرعي استانداردهاي 

 48  مشاركت ، تضامين، نكول در بازپرداخت بدهي، هاي اعتباري و بدهيكارتاستاندارد شامل

ود توزيع س، گذاري مضاربههاي سرمايهتوزيع سود در حساب، خدمات بانكي، هاي نوين)شركت( و شركت

 . و... مديريت نقدينگي، ذاري مضاربهگهاي سرمايهدر حساب

 

 اصالحي و پيشنهادهاي بنديجمع

گرچه جمهوري اسالمي ايران از معدود كشورهايي است كه در آن قانون عمليات بانكي بدون ربا بسيار »

زودتر از بسياري ديگر از كشورها به تصويب رسيده است و برخالف بسياري از كشورها، نظام بانكداري 

 ترينشود )يعني بانكداري متعارف در آن جايي ندارد( و از طرفي بزرگر كل كشور اجرا مياسالمي د

نظارت بر شرعي بودن  مسئلهي جهان اسالم نيز در اين كشور مشغول به فعاليت هستند، اما هابانك

 2.(1393)موسويان و ميثمي،  «شودانجام نشده و نميرود، طور كه انتظار ميعمليات بانكي آن

اول  .هاي خاصي استي بدون ربا در ايران داراي ويژگيتجربه نظارت شرعي بر اجراي بانكدار»

 و مؤسسات مالي ملزم به تأسيس كميته فقهي نيستند، دوم آنكه شوراي فقهي بانك مركزي هابانكآنكه 

 تيارات مشورتيمرجع عالي فقهي در حوزه بانكداري اسالمي، جايگاه قانوني نداشته و تنها اخعنوان به

سوم آنكه هيچ گونه قانوني در رابطه با نظارت شرعي وجود ندارد. چهارم آنكه هيچ بخشي در داخل  دارد،

ه در مؤسسه، بانك مركزي و يا در داخل مؤسسات مالي مسئوليت احراز شرعي بودن عقود مورد استفاد

مگي د و غيره را كه هكننامضا مي كننده عقود در بانك نسبت به ماهيت آنچه كهفهم صحيح طرفين امضا

هاي اجراي صحيح قانون بانكداري بدون ربا در كشور هستند، بر عهده ندارد. فرضترين پيشجزء ابتدايي

توان مدعي بود الگوي فعلي نظارت شرعي در كشور در گروه رويكردهاي حداقلي با توجه به اين نكات، مي

 گيرد.از اين گروه( قرار مي ترنظارت شرعي )و حتي در سطحي پاييندر 

اين در حالي است كه رويكرد حداقلي در نظارت شرعي مخصوص كشورهايي است كه در آن حجم 

ند مان دهد،هاي بانكي را به خود اختصاص ميفعاليتبخش كوچكي از كل عمليات بانكداري اسالمي، 

رسد ر مينظنكي بايد اسالمي باشد، بهليات باانگلستان و آمريكا. اما در كشوري مانند ايران كه كل عم

رويكرد حداقلي در نظارت شرعي به هيچ وجه مناسب نبوده و الزم است به سمت ساير رويكردها 

 گيري شود.جهت

ي در اكثر كشورهايي كه به بانكداري اسالمي توجه المللبيناز طرف ديگر با توجه به اينكه در سطح 

صورت به المي به فعاليت مشغول هستند،ي متعارف و غير اسهابانكار ي اسالمي در كنهابانكاند، نموده

                                                 
1. Sharia Standards 

 .32ص ، همان .2
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شود كه در آن مؤسسات اسالمي مجبورند اسالمي بودن عملكرد خود ناخواسته فضايي رقابتي ايجاد مي

گذاران و مشتريان خود اثبات كنند. لذا به لحاظ دروني در رابطه با تشكيل داران و سپردهرا به سهام

 ي و درخواست از اين شورا در رابطه با ارزيابي عملكرد مؤسسه و تهيه گزارش نظارت شرعي،شوراي فقه

كنند صورت عمومي اجرايي ميبهانگيزه دارند. اما متأسفانه در كشورهايي كه نظام بانكداري اسالمي را 

راي ا انگيزه كافي بي اسالمي و متعارف وجود ندارد و لذهابانك)مانند ايران و سودان( فضاي رقابتي بين 

  1.(1393)موسويان و ميثمي،  «اثبات اسالمي بودن عملكرد به ذينفعان وجود ندارد

كنند كه كليه عمليات بانكي كه در جمهوري اسالمي گونه تصور ميدر حال حاضر عامه مردم اين

رسد نظر ميشوراي نگهبان، شرعي است. به تأييدشود به واسطه تصويب قوانين در مجلس و انجام مي

سال از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، با استفاده از تجارب  32ضروري است بعد از گذشت 

عملياتي كشور در اجراي اين قانون و نيز با استفاده از تجربيات مؤسسات مالي و بانكي ساير كشورها، 

تور كار ات بانكي بدون ربا( در دسبازنويسي قوانين بانكي كشور )شامل قانون پولي و بانكي و قانون عملي

طور كه در طول گزارش قرار گيرد تا به هدف مقدس حذف ربا از نظام بانكداري نزديك شويم. همان

 بحث شد، اين طرح بايد مشتمل بر محورهاي ذيل باشد:

 ًط در ارتبا طراحي بانكداري مركزي اسالمي )در قانون عمليات بانكي بدون ربا حذف ربا عمدتا

 .نظر بود( مليات بانكي مدبا ع

  طراحي و تدوين سازوكارهاي عملياتي براي تحول نظام بانكداري كشور و حركت از بانكداري

هاي تأمين ها و روشبازطراحي سپرده :اين سازوكارها عبارتند از .متعارف به سمت بانكداري بدون ربا

 .قش بانك در بخش واقعي اقتصادهاي ايفاي نطراحي نهادها و ابزارهاي جديد، طراحي روش ،مالي

  متناسب با ماهيت بانكداري  هابانكتدوين استانداردهاي حسابداري براي عمليات ريالي و ارزي

 .اسالمي

  استقرار نظام نظارت شرعي با رويكرد حداكثري شامل شوراي فقهي بانك مركزي و استقرار

 .هاشوراي شرعي در بانك

 ع دهنده كليه نيازهاي مالي مشرواي كه پوششبانكي به گونه توسعه عقود مورد استفاده در نظام

 كليه عامالن اقتصادي باشد.

دليل اهميت موضوع نظارت شرعي ضروري است جايگاه قانوني شوراي فقهي بانك همچنين به

هاي بانك اي باشد كه كليه مصوبات و بخشنامهمركزي تثبيت شود. الزم است جايگاه اين شورا به گونه

ي و شوراي پول و اعتبار كه مرتبط با مسائل شرعي است، نيازمند تأييد اين شورا باشد. البته اين مركز

ولي در اين صورت، الزم  ،هاي آن بايد بتوانند ابزارها و نهادهاي جديد طراحي كنندشورا و زيرمجموعه
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يري گامكان تصميماست اين مصوبات در شوراي پول و اعتبار طرح و تصويب شود و شوراي فقهي رأساً 

 اي طراحينداشته باشد. نحوه انتخاب اعضاي شوراي فقهي، موضوع بسيار مهمي است و بايد به گونه

كه  اي باشدشود كه موجب تضاد منافع نشود. به بيان ديگر نحوه انتخاب اعضاي شورا نبايد به گونه

جمله بانك مركزي و شبكه ، ازگيرندتحت نظارت آن قرار مي وابستگي شوراي فقهي به نهادهايي كه

 بانكي را به دنبال داشته باشد. 

 وظايف پيشنهادي شوراي فقهي مذكور بايد شامل موارد زير باشد:

 زيران جهت مطابقت هاي پيشنهادي بانك مركزي جهت تصويب در هيئت ونامهنظارت بر آيين

 با موازين شرعي.

 نمونه مصوب بانك مركزي و شوراي پول و ها، بخشنامه و قراردادهاي نظارت بر دستورالعمل

 .اعتبار جهت مطابقت با موازين شرعي

  ات اعتباريمؤسستدوين استانداردهاي الزم جهت ناظران شرعي بانك مركزي و. 

 طراحي ابزارهاي جديد جهت طرح در شوراي پول و اعتبار. 

  ات اعتباريمؤسسو  هابانكتأييد صالحيت مديران واحدهاي نظارت شرعي. 

 ه مؤسسهاي آموزشي براي مديران و كاركنان نظام بانكي و اجراي آن با همكاري راحي دورهط

 .عالي آموزش بانكداري

 ت استخدام هايي جهت سنجش ميزان تسلط بر مباني بانكداري اسالمي جهطراحي آزمون

 كاركنان و ارتقاي آنها.

فرآيند نظارت شرعي مشاركت  ات نيز درمؤسسعالوه بر شوراي فقهي بانك مركزي الزم است خود 

هايي را جهت اوطلبانه باشد و بانك مركزي مشوقات دمؤسسنمايند. بهتر است اين همكاري ازسوي 

و  هابانكبراي مثال در صورتي كه بانك مركزي يا شوراي فقهي  .ات طراحي كندمؤسسدهي به انگيزه

طور بندي و اعالم عمومي نمايد بهتبهيزان پايبندي به ضوابط شرعي رات اعتباري را بر اساس ممؤسس

نسبت به افزايش سطح شرعي بودن عمليات  هابانكايجاد خواهد شد و  هابانكقطع اين انگيزه دروني در 

 .كردخود اقدام خواهند 
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 سلف و سلف موازي

 استصناع و استصناع موازي

 هاي نوين)شركت( و شركت مشاركت

 مضاربه

 اعتبار اسنادي

 جعاله

 اوراق تجاري

 گذاريصكوك سرمايه

 تصرف )قبض(

 بدهي )قرض(

 كاالهاي اساسي

 اوراق مالي )سهام و اوراق قرضه(

 قراردادهاي امتياز )واگذاري(

 نمايندگي

 تأمين مالي سنديكايي

 تركيب قراردادها

 بيمه اسالمي

 هاشاخص

                                                 

 به نقل از گزارش پژوهشكده پولي و بانكي: .1

 http://www.mbri.ac.ir/?PageName=islamicbankingpages&ID=90480&Language=1 



 

 

 

 هالسرفص نوع استاندارد

 خدمات بانكي

 يط و اصول اخالقي فتوا در چارچوب نهاديشرا

 تورق

 كنترل غرر در معامالت مالي

 داوري )حكميت(

 وقف

 اجاره اشخاص

 زكات

 تأثير وقايع احتمالي بر تعهدات

 توافقنامه اعتباري

 مبادالت مالي برخط

 رهن و كاربردهاي معاصر آن

 گذاري مضاربههاي سرمايهتوزيع سود در حساب

 بيمه اتكايي اسالمي

 هاي تعيين آنحقوق مالي و روش

 ورشكستگي

 مديريت نقدينگي

 هاگذاريحمايت سرمايه و سرمايه

 گذارينمايندگي سرمايه

 شرايط محاسبه سود معامالت

 اختيارات امين

استانداردهاي 

 حسابداري

 دهي مالي مؤسسات مالي اسالميچارچوب مفهومي براي گزارش

FAS1-  و مؤسسات مالي اسالمي هابانكي مالي اهصورتارائه و افشاي عمومي در 

FAS2- دهنده خريدمرابحه و مرابحه به سفارش 

FAS3- تأمين مالي مضاربه 

FAS4- تأمين مالي مشاركت 

FAS5- گذاريهاي سرمايهافشاي مبناي تخصيص سود بين مالكان و دارندگان حساب 

FAS6- گذاري و معادل آنهاهاي سرمايهسهام دارندگان حساب 

FAS7- سلف و سلف موازي 

FAS8- اجاره و اجاره به شرط تمليك 

FAS9- زكات 

FAS10- استصناع و استصناع موازي 

FAS11- ها و ذخايراندوخته 

FAS12-  هاي بيمه اسالميي مالي شركتهاصورتارائه و افشاي عمومي در 
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 هالسرفص نوع استاندارد

FAS13- هاي بيمه اسالميافشاي مبناي تعيين و تخصيص مازاد يا كسري در شركت 

FAS14- گذاريهاي سرمايهصندوق 

FAS15- هاي بيمه اسالميها و ذخاير در شركتاندوخته 

FAS16- معامالت ارزي و عمليات خارجي 

FAS17- هاگذاريسرمايه 

FAS18- خدمات مالي اسالمي ارائه شده در مؤسسات مالي متعارف 

FAS19- هاي بيمه اسالميجبرات خسارت در شركت 

FAS20- بيع نسيه 

FAS21- هاافشا در انتقال دارايي 

FAS22- دهي بخشيگزارش 

FAS23- )تجميع )ادغام 

FAS24- گذاري در مؤسساتسرمايه 

FAS25- گذاري در صكوك، سهام و ابزارهاي مالي مشابهسرمايه 

FAS26- گذاري در امالك و مستغالتسرمايه 

استانداردهاي 

 حسابرسي

AS1- اهداف و اصول حسابرسي 

AS2- ش حسابرسگزار 

AS3- شرايط اشتغال به حسابرسي 

AS4- بررسي انطباق با اصول و قواعد شريعت توسط حسابرس بيروني 

AS5- ي ماليهاصورتوليت حسابرس براي در نظر گرفتن تخلف و اشتباه در حسابرسي ئمس 

استانداردهاي 

 راهبري

GS1- شوراي نظارت شرعي: انتصاب، تركيب و گزارش 

GS2- بررسي شرعي 

GS3- بررسي شرعي داخلي 

GS4- كميته حسابرسي و راهبري مؤسسات مالي اسالمي 

GS5- استقالل شوراي نظارت شرعي 

GS6- بيانيه اصول راهبري و افشا براي مؤسسات مالي اسالمي 

GS7- وليت اجتماعي شركتي و افشا براي مؤسسات مالي اسالميئاداره مس 

 اصول اخالقي
 سسات مالي اسالميضوابط اخالقي حسابداران مؤ

 ضوابط اخالقي كاركنان مؤسسات مالي اسالمي

 در مؤسسات مالي اسالمي AAOIFIدستورات راهنما براي انطباق اوليه استانداردهاي  دستورات راهنما
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