
بررسي چالش هاي پيش روي بانكداري بدون ربا، يكي از مهم ترين مسائلي 
است كه محققان و متفكران به آن مي پردازند. به عقيده بسياري از 
صاحب نظران، يكي از چالش هاي اصلي كه نظام بانكداري كشور با آن 

مواجه است، عدم تطبيق نحوه اجراي عقود مشاركتي در بانك ها 
با شكل فقهي عقود مشاركتي است. بدين معنا كه در مقام اجرا، 
آنچه در بانك ها به اسم عقود مشاركتي در حال اجراست، بسيار 
متفاوت است از آنچه كه شارع به نام مشاركت معرفي مي كند. 

و  ساختاري  قابليت هاي  كردن  عنوان  از  پس  تحقيق  اين 
كاركردي بانك ها و تطابق آن با الزامات شرعي، قانوني 

و اجرايي عقود مشاركتي اين فرضيه را بررسي مي نمايد 
كه ريشه اصلي اين چالش در اين است كه بانك به 

به  مشاركتي  عقود  گنجايش  توان  ظرف،  يك  عنوان 
و كالن  بعد خرد  در  بانك  ندارد.  را  عنوان مظروف 

اقتصادي داراي وظايف و ويژگي هايي است كه اجراي 
عقود مشاركتي با آنها سازگاري ندارد و الزام به اين امر هم 

بانك ها را در اجراي وظايف ذاتي خود با مشكل مواجه مي سازد 
و هم موجبات اجراي ناقص اين عقود را فراهم مي كند.

منبع: نشريه تحقيقات مالى اسالمى، سال اول، شماره دوم، 
بهار و تابستان 1391

پژوهشكده پولى و بانكى
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

* جهت دريافت اطالعات بيشتر به وب سايت پژوهشكده پولى و بانكى به نشانى www.mbri.ac.ir مراجعه نماييد. 
* نحوه ثبت نام: عالقه مندان مى توانند جهت ثبت نام از طريق ايميل ac@mbri.ac.ir يا شماره تلفن 97 73 65 88 اقدام فرمايند.   

* حضور در اين جلسه براى كليه افراد رايگان است.
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چالش هاى استفاده از عقود مشاركتى در نظام بانكدارى ايران


