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  چكيده

 كه است مسائلي ترين مهم از يكي ربا، بدون بانكداري روي پيش ي ها چالش بررسي
 از يكي نظران، صاحب از بسياري عقيده به .پردازند مي آن به متفكران و محققان
 اجراي ةنحو تطبيق عدم است، مواجه آن با كشور بانكداري نظام كه اصلي ي ها چالش
 مقام در كه معنا بدين .است مشاركتي عقود فقهي شكل با  ها بانك در مشاركتي عقود
 از است متفاوت بسيار ،استاجر حال در مشاركتي عقود اسم به  ها بانك در آنچه اجرا،
 كردن عنوان از پس حاضر مقاله .كند مي معرفي مشاركت نام به شارع كه آنچه

 و قانوني شرعي، الزامات با آن تطابق و ها بانك كاركردي و ساختاري هاي قابليت
 در چالش اين اصلي ةريش كه نمايد مي بررسي را فرضيه اين مشاركتي عقود اجرايي

 مظروف عنوان به مشاركتي عقود گنجايش توان ظرف يك عنوان به بانك كه است اين
 كه است يي ها ويژگي و وظايف داراي اقتصادي كالن و خرد بعد در بانك .ندارد را

 در را ها بانك هم امر اين به الزام و ندارد سازگاري  ها آن با مشاركتي عقود اجراي
 اين ناقص اجراي موجبات هم و سازد مي مواجه مشكل با خود ذاتي وظايف اجراي
   .كند مي فراهم را عقود

 واژگان كليدي
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  talebi@agri-bank.com                  و نويسنده مسئول  ) ع(استاديار مديريت مالي دانشگاه امام صادق ∗
 kiaee@ut.ac.ir                                      دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي دانشگاه تهران     ∗∗
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  مقدمه
 .است  داشته جهان سراسر در اي مالحظه قابل رشد اسالمي بانكداري گذشته دهه دو در

 در كه رسد مي درصد 20 تا 15 به اسالمي بانكداري ةساالن رشد دهد مي نشان آمارها
 ةمؤسس 475 اكنون هم .شد خواهد برابر دو سال پنج هر در صنعت اين صورت اين
 ميزان از حاكي خود كه هستند فعاليت حال در جهان كشور 75 از بيش در اسالمي مالي

 ارزش .)Malik et al., 2011( است جهان در اسالمي بانكداري صنعت گسترش و توسعه
 ميليارد 822 ميزان 2009 سال پايان در جهان در اسالمي بانكداري صنعت ي ها دارايي
 برسد دالر تريليون يك ميزان به 2010 سال براي رقم اين شود مي بيني پيش كه بود دالر

)Earnest & Young, 2010.( سال پايان در اسالمي تكافل صنعت ارزش ،همچنين 
 چشمگير رشد با رقم اين شود مي بيني پيش كه بود دالر ميليارد 9/6 جهان در .م2009
 & Earnest( شود بالغ .م2011 سال در دالر ميليارد 9/11 ميزان به درصد 32 ساالنه

Young, 2011.( جهان در اسالمي بانكداري صنعت سريع رشد اصلي داليل از يكي 
 تمايل اين .است شرعي معيارهاي با مطابق مالي خدمات از استفاده به مسلمانان تمايل

 تقاضاي است شده موجب ،است اسالم مبين دين در ربا شديد تحريم از ناشي كه
 به دقيقاً و كند رشد روزافزون شكل به جهان مسلمانان ميان در اسالمي مالي خدمات
 ةدهند ارائه واحدهاي تأسيس با نيز دنيا بزرگ متعارف ي ها بانك كه است علت همين

   .هستند صنعت اين از خود سهم افزايش حال در اسالمي، مالي خدمات
 نيز اسالمي انشمنداند و نامتفكر جهان، در اسالمي بانكداري سريع رشد با همراه

 ةارائ با و اند هدرك بررسي دقت به را صنعت اين روي پيش مشكالت و  ها چالش همواره
 به رو حركت توقف يا و شدن كند از اند داشته سعي  ها چالش اين براي راهكارهايي

 پيش ي ها چالش )1387( خان و احمد اقبال، .كنند جلوگيري اسالمي بانكداري جلوي
 بررسي تفصيل به عملياتي و )نهادي( سازماني ةحوز دو در را اسالمي بانكداري روي

 اقبال مانند مطالعات از بسياري .اند كرده ارائه  ها چالش اين براي نيز راهكارهايي و ردهك
 را اسالمي بانكداري اصلي ي ها چالش از يكي )Iqbal & Molyneux, 2005( موليننكس و

 & Iqbal( ميرآخور و اقبال .اند كرده عنوان حوزه اين در فقهيكارشناس  نيروهاي كمبود

Mirakhor, 2007( احمد و خان و )Khan & Ahmed, 2001( ويژه  به ريسك مديريت نيز
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 .اند هدرك بررسي اصلي مسائل از يكي عنوان به را اسالمي بانكداري در عملياتي ريسك
 عقود نادرست موارد برخي در يا محدود بسيار كارگيريه ب مطالعات از بسياري در اما

 صديقي ،مثال رايب ؛است شده معرفي اسالمي بانكداري اصلي چالش عنوان به مشاركتي
)Siddiqui, 2006( عثماني و )Usmani, 2008( با اسالمي مالي ابزارهاي هستند معتقد 

 حوزه در و دارد مشابهت بسيار متعارف مالي ابزارهاي با صكوك ويژه به ثابت درآمد
 دار .كنند مي عمل شيوه يك به ريسك توزيع و اوراق به اعتباردهي بازدهي، نرخ تعيين

 كامل نظارت توانند نمي ها بانك كه هستند باور اين بر )Dar & Presley, 2000( پرسلي و
 موجب نظارتي مشكالت همين و باشد  داشته مشاركتي هاي پروژه بر صحيحي و

   .باشند نداشته مشاركتي عقود كنترل و مديريت توانايي ها بانك شود مي
 بانكداري روي پيش هاي چالش بررسي زمينه در مطالعاتي نيز كشور داخل در
 .است شده انجام ها بانك در مشاركتي عقود كارگيريه ب ضعف مورد در ويژه به اسالمي

 عدم مانند كشور در بانكداري نظام هاي چالش برخي بيان از پس )1381( توتونچيان
 و حسابداري مشكالت اسالمي، بانكداري هاي پيچيدگي بر ها بانك كاركنان تسلط
 مشاركتي عقود ةحوز در مشكالت برخي به ها بانك بر مركزي بانك مستمر نظارت

 امكان اين پذير ريسك انگذار سپرده براي ،سو يك از تا كند مي پيشنهاد و پردازد مي
 ،ديگر سوي از و كنند واريز متغير سود با حسابي در را خود وجوه تا باشد داشته وجود
 انگذار سپرده به و كرده اجرا را صحيحي مشاركتي هاي پروژه وجوه اين با نيز ها بانك

 بانكداري صحيح اجراي عدم )1389( موسويان .كنند پرداخت واقعي سود پذير ريسك
 نسبت ربا بدون بانكي عمليات قانون در  ها نارسايي برخي وجود به را كشور در اسالمي

 تا است كرده سعي فعلي، قانون در موجود ي ها نارسايي بررسي ضمن او .است داده
 الگويي همراه به فعلي، قانون براي يننشجا عنوان به را قانون از پيشنهادي ةنسخ يك

 ديگر مطالعات برخي در .دهد ارائه كشور در اسالمي بانكداري اجراي براي جديد
 عنوان اسالمي بانكداري اصلي چالش عنوان به ربا بدون بانكداري قانون اجراي ةنحو
 عملكرد ،جامع ةمطالع يك در )1389( داوودي و صمصامي ،مثال رايب ؛است شده

  ها آن .اند ردهك بررسي اسالمي عقود از هركدام مورد در كشور دررا  ربا بدون بانكداري
 شكل »ربا بدون بانكي عمليات قانون« تصويب و 1362 سال از پس اگرچه معتقدند
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 وجود نيز مشتري و بانك ميان قراردادهاي در قانون چارچوب و شده حفظ عمالً قانون
 و ندگانگير تسهيالت سمت در هم و انگذار سپرده سمت در هم ثابت نرخ وجود دارد،

 قانون اجراي در تا است شده موجب مشاركتي عقود مثل عقود برخي شدن صوري
  .شود ايجاد انحراف

 يك عنوان به بانك نهاد تطابق عدم كه هستند اعتقاد اين بر مقاله اين در نامحقق
 مورد مظروف يك عنوان به آن در كه عقود برخي با مالي خدمات ةارائ براي ظرف

 اين كه شود مي محسوب اسالمي بانكداري براي مهم چالش يك گيرند، مي قرار استفاده
 در .است گرفته قرار اسالمي نامتفكر توجه مورد كمتر قبلي مطالعات در موضوع
 ،ندارد را اسالمي عقود برخي از استفاده قابليت ماهوي لحاظ به بانك كه شرايطي
 مخاطره بر عالوه اسالمي مالي خدمات ةارائ براي عقود از قبيل اين اجراي و معرفي
 شود مي نيز اسالمي بانكداري عمليات شدن صوري به منجر شرعي، معيارهاي از عدول

 تجربه .سازد مي مواجه مشكل با نيز را كالن اقتصاد حوزه در بانك كاركردهاي حتي و
 به مقاله اين كه دهد مي نشان را موضوع اين وضوح به ها بانك در مشاركتي عقود اجراي
 در مشاركتي عقود دوم بخش در كه است نحوي به مقاله ساختار .است پرداخته آن تبيين
 ةنحو انطباق ميزان توان مي كه نحوي به گيرد مي قرار مقايسه مورد بانكداري و فقه

 .كرد ارزيابي را شارع توسط شده معرفي مشاركت و بانك در مشاركتي عقود اجراي
 اين اصلي ريشه عنوان به مشاركتي عقود با بانك نهاد ماهوي تفاوت تبيين به سوم بخش
 عقود با بانك تطابق عدم مصاديق از برخي و پردازد مي اجرا مقام در انطباق عدم

 نيز چهارم بخش در .نمايد مي بررسي اقتصاد كالن و خرد سطح در را مشاركتي
   .شود مي ارائه مطالب از يگير نتيجه و بندي جمع

  بانكي نظام در عمل مورد ساختار و فقه در مشاركتي عقود تطبيقي مقايسه .1

 عنوان به آنچه با اسالمي ي ها بانك در مشاركتي عقود اجراي نحوه انطباق عدم موضوع
 بررسي مختلفي مطالعات در است، شده معرفي اسالم مقدس شرع در مشاركتي عقود
 انطباق عدم اين ).1389 داوودي و صمصامي و 1387 خان، و احمد اقبال،( است هشد

 و شرايط پذيرش ظرفيت مالي نهاد يك عنوان به بانك كه شود مي ايجاد زماني
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 براي ،نتيجه در و ندارد را آن اصلي شكل به مشاركتي عقود به مربوط ي ها ويژگي
 قسمت در كه ريسك مديريت جمله از متفاوت، داليل به مشاركتي عقود از استفاده
 بر خود وضعيت با آن تطبيق و شرايط اين تغيير درصدد شود، مي اشاره آن به بعدي
  .ددگر بررسي كامل شكل به تطابق عدم اين ابعاد شود مي سعي قسمت اين در .آيد مي

 مشاركت عقد .1-1

 فقهي نظر از مشاركت عقد مهم هاي ويژگي .1- 1-1

 عقد د،دگر مي استفاده اسالمي بانكداري در كه مشاركتي عقود ترين مهم از يكي
 اموالشان با بيشتر يا نفر دو آن اساس بر كه است توافقي مشاركت عقد« .است مشاركت

 ايرواني،( » شوند مي شريك هشد حاصل زيان و سود در و پردازند مي كار و كسب به
 كه هستند زيادي فقهي ي ها ويژگي و مشخصات داراي عقود اين ).89ص ،4ج ،1383

 عقود اين صحت شرايط و  ها ويژگي ترين مهم از برخي به شود مي سعي قسمت اين در
  .شود اشاره

 ترين مهم از برخي ،)تا بي ،حلي عالمه و 1383 ،ايرواني( فقهي كتب اساس بر
  :زير است صورت به مشاركت عقد صحيح اجراي درمطرح  ي ها ويژگي و شرايط
 تصرف اجازه شركا ديگر اجازه بدون شركا از كدام هيچ مشاركت، عقد از پس •

  ؛ندارند را مشاركت موضوع ي ها دارايي و اموال در
 تواند مي بخواهد كه زمان هر شركا از هركدام يعني ؛است جايز شركت عقد •
 مشاركت شركا از يكي فسخ تقاضاي با زماني اما ،بنمايد را مشاركت فسخ تقاضاي

 شركا ديگر مالي ضرر موجب همسئل اين در كه شود مي تقسيم اموال و يابد مي پايان
  ؛نشود
 مگر ،شود مي تقسيم مشاركت موضوع در طرف هر سهم نسبت به زيان و سود •
 قرار توافق مورد زيان و سود تقسيم براي ديگر نسبت يك مشاركت ابتداي در اينكه
  .باشد گرفته
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  بانكي نظام در مشاركت عقد از استفاده ةنحو .2- 1-1

 در مشاركت عقد عنوان به آنچه با مشاركت عقد شرايط انطباق ميزان بررسي براي
 بانكي نظام در مشاركت عقد كارگيريه ب ةنحو بايد د،دگر مي استفاده اسالمي بانكداري

 مراجعه بانك به مشاركتي تسهيالت اخذ براي فرد يك كه زماني .ددرگ بررسي نيز
 گذاري سرمايه طرح در بانك شود، مي امضا  ها آن مابين كه قراردادي اساس بر كند، مي

 مورد گذاري سرمايه از شده بيني پيش ميزان يك داراي پيشنهادي طرح .شود مي شريك
 از خود سهم شود مي متعهد و كند مي انتخاب مشاركت براي را نسبتي بانك .است نياز

 به كار پيشرفت به توجه به اقساطي طي را نياز مورد شده بيني پيش گذاري سرمايه
 اين از حاصل سود ميزان از مشاركت، نسبت به نيز نهايت در و بپردازد ندهگير تسهيالت

  .شود مند بهره طرح
 با بانك شود، واقع مشتري و بانك ميان صورت همين به باشد قرار مشاركت اگر
 بسيار بانك مثل ريسك كم نهاد يك براي آن پذيرش كه شد خواهد مواجه يي ها ريسك
 اين پوشش براي بانك كه است اين ،شود مي مشاهده آنچه بنابراين، ؛است سخت
 وجود با كه كند مي اضافه بندهايي ،كند مي امضا مشتري با كه قراردادي در ، ها ريسك
 محقق واقع در آنچه اما ،كرد وارد  ها آن بر اشكالي شرعي لحاظ از نتوان شايد اينكه
 داوودي و صمصامي .دارد شود، مي ناميده مشاركت آنچه با زيادي ةفاصل ،شود مي

 بانك بين كهرا  مدني مشاركت قرارداد يك از اي نمونه دوم، فصل پيوست در )1389(
 مشاركت، قرارداد اين اساس بر 1.ندا كرده ارائه كامل صورت به ،شود مي منعقد مشتري و

  :شود مي متعهد مشتري
 در مندرج ةشد بيني پيش نياز مورد سرمايه ميزان بر مازاد هاي هزينه كليه •
 ازاي در را احتمالي هاي هزينه از بانك سهم و كند پرداخت خود اموال از را قرارداد
  .؛نمايد صلح ريال هزار يك مثالً اندكي مبلغ

 خود از را فسخ حق و بپذيرد را قرارداد تعهدات ةهم صلح عقد اين ضمن •
  ؛)صلح عقد ضمن شرط از استفاده با الزم عقد يك به مشاركت عقد تبديل( كند سلب
 االجاره مال بايد نشد، عملي هردليلي به سررسيد زمان در تسويه كه صورتي در •
  ؛بپردازد بانك به سال هر براي بانك الشركه سهم از درصد ...ميزان به را تصرف دوران
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 وارده زيان قهري، حوادث علت به حتي ،شود بانك سرمايه متوجه زياني اگر •
 تمليك بانك به مجاناً خود اموال از ،كند مي مشخص بانك كه ميزاني به را بانك اموال به

   .كند
 شريك قرارداد، پايان در خود الشركه سهم فروش براي بانك تمايل صورت در •
 به متعلقه سود اضافه به شده تمام قيمت به را سهم اين كند مي تعهد صلح عقد ضمن

  .خردب ،است سال در درصد ...كه مدني مشاركت
 و بخرد فوق مبلغ به را آن بود، كمتر شده تمام قيمت از بانك سهم قيمت اگر •
  .كند پرداخت مجاناً خود اموال از را التفاوت  مابه

 مشاركت عقد عنوان به بانك در عمل در آنچه دهد مي نشان موارداين  بررسي
 اصلي مفهوم در .است مشاركت اصلي و اوليه شكل از متفاوت بسيار د،دگر مي استفاده

 نسبت به بايد طرفين از هركدام شد، بيشتر شده بيني پيش ميزان از  ها هزينه اگر مشاركت
 طبيعي و قهري حوادث از ناشي زيان ،همچنين .كنند تأمين را اضافه ميزان مشاركت
 هيچ شركا از يكي سمت از آن قبول و شود مي طرف دو سرمايه رفتن ميان از موجب
 بايد مشتري مشاركت دوره پايان در كند مي شرط بانك كه زماني .ندارد توجيهي

 سود يك با بانك عمالً خرد،ب سود از مشخصي درصد اضافه به را او الشركه حق
 هيچ به امر اين واقعي مشاركت دركه  صورتي در ؛است مواجه مشخص و شده تضمين
  .نيست شده پذيرفته عنوان

 چرا و چيست اي پديده چنين پيدايش دليل كه است اين مطرح سؤال ،ميان دراين
 متفاوت قدر اين ،رود مي انتظار مدني مشاركت از آنچه با ،شود مي اجرا عمل در آنچه

 عقد ي ها قابليت يا و مشتري يا بانك به را اشكال توان نمي رسد مي نظر به است؟
 مشاركت مظروف و بانك ظرف انطباق عدم همان اصلي دليل بلكه كرد وارد مشاركت

 عقد ديگر مورد در را وضعيت همين اينكه از پس .كرديم اشاره بدان مقدمه در كه است
 تا كنيم مي تالش بعدي بخش در كرديم، بررسي مضاربه يعني مشاركتي عقود از مهم
  .بپردازيم همسئل چرايي به تفصيل به



 1391 تابستان و بهار ،)2 پياپي( دوم شمارة اول، سال اسالمي، - مالي تحقيقات     44

 

  مضاربه عقد .1-2
 فقهي نظر از مضاربه عقد مهم هاي ويژگي .1- 1-2

 ديگري و كند مي تأمين را سرمايه يكي كه طرف دو بين است قراردادي« مضاربه عقد
 ،4ج، 1383 ايرواني،( »شود مي تقسيم  ها آن ميان سود و گيرد مي برعهده را آن با كار
 صحيح اجراي براي كه است يي ها ويژگي داراي مشاركت همانند نيز مضاربه ).133ص
 كرد اشاره زير موارد به توان مي  ها ويژگي اين ترين مهم از ؛گيرد قرار توجه مورد بايد آن
   ):تا بي ،حلي عالمه و 1383، ايرواني(

 كه فردي( عامل و )كند مي فراهم را سرمايه كه فردي( مالك از هركدام سهم •
 قرارداد انعقاد زمان در بايد سود از )بپردازد كار و كسب به سرمايه با است قرار

 توان نمي و باشد فعاليت سود كل از درصدي اساس بر بايد سهم تعيين .باشد مشخص
  ؛كرد تعيين آن براي قطعي ميزان يك

 صحيح ،ندارد مضاربه در نقشي كه ثالثي فرد به سود از بخشي اختصاص •
 .ستني

 كاال يا و )بدهي( دين با مضاربه و باشد نقدي صورت به بايد مالك سرمايه •
  ؛نيست صحيح
 از اگر و شود انجام تجاري ي ها فعاليت راه از تنها بايد سود كسب مضاربه در •
 اطالق مضاربه آن به ،شود ايجاد سود توليد، يا كشاورزي مثل ديگري ي ها روش
 .شود نمي

 آن زمان هر در توانند مي طرف دو از هركدام يعني ؛است جايز يعقد مضاربه •
 معين مدت تا آن فسخ عدم ثالث، الزم عقد يك ضمن در اينكه مگر ،كنند فسخ را

 .شود شرط
 به سرمايه شود، مي فروخته كاال كار، پايان از پيش قرارداد فسخ صورت در •
 تقسيم شده تعيين نسبت به ،بود شده ايجاد سودي اگر و شود مي بازگردانده مالك
 ؛شود مي

 ؛باشد او توانايي حد در بايد ،گيرد مي عهده بر مضاربه در عامل كه را كاري •
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 سود در فقط و نيست ،باشد شده حاصل تجارت از كه زياني هيچ ضامن عامل •
  ؛گيرد عهده بر را زيان از بخشي بايد او كه شود شرط اينكه مگر .است شريك
  .نيست ضامن او رود، بين از سرمايه او كوتاهي بدون اگر و است امين عامل •

  بانكي نظام در مضاربه عقد از استفاده ةنحو .2- 1-2

 تسهيالت مضاربه عقد قالب در تا كند مي مراجعه بانك به مشتري يك كه زماني
 كاالي يك فروش و خريد براي را مشخصي سرمايه مالك، عنوان به بانك كند، دريافت
 قرارداد، مدت پايان از پس .دهد مي قرار مشتري اختيار در مشخص ةدور يك در خاص
 شده توافق قرارداد در كه سود از درصدي همراه به را بانك سرمايه اصل بايد مشتري
 اشكالي هيچ ،شود انجام صورت اين به مضاربه اگر .كند پرداخت بانك به ،است
 بوديم، مواجه آن با مشاركت عقد در كه حالتي با مشابه اما ،كرد مطرح آن به توان نمي

 آن پذيرشكه  كند مي ايجاد بانك براي را يي ها ريسك شكل اين به مضاربه عقد اجراي
 در را شروطي خود ريسك مديريت براي است مجبور بانك .نيست ممكن بانك براي

 با مشابه تيب،تر اين به .است شده اشاره  ها آن از برخي به ادامه دركه  كند وارد قرارداد
 اجرا بانك در مضاربه عنوان به نهايت در آنچه كه كرد مشاهده توان مي مشاركت،

   .است شود، مي ناميده مضاربه فقه در آنچه از متفاوت بسيار شود، مي
 مشتري با بانك كه قراردادي ابتداي در 2)1389( داوودي و صمصامي اساس بر
 هاي هزينه از غير نمايد مي تعهد مشتري ،آن اساس بر كه است بندي ،كند مي منعقد
 را ها هزينه اين از بانك سهم و بپردازد مجاناً خود اموال از را ها هزينه بقيه كاال، خريد

 صلح عقد اين ضمن در .نمايد صلح ريال هزار مانند اندكي مبلغ دريافت مقابل در
  :شود مي تعهد ذيل موارد
 قهري، حوادث حتي دليل هر به كه صورتي در شود مي متعهد مشتري •

 تعيين بانك كه ميزاني به را هشدوارد خسارت آيد، وارد بانك سرمايه اصل به خسارتي
  ؛بپردازد كند، مي

 نفع به و نام به فروش زمان تا را شده خريداري كاالي نمايد مي تعهد مشتري •
  ؛كند بيمه بانك
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 پايان تا را قرارداد فسخ حق و پذيرد مي را قرارداد اين شرايط ةهم مشتري •
  ؛كند مي سلب خود از آن مدت
 فروش به مضاربه كاالي از بخشي يا تمام قرارداد پايان در كه صورتي در •
 هر در كه توافق مورد قيمت يا روز قيمت به را آن كه كند مي تقبل عامل باشد،  نرسيده
   ؛خردب بود، نخواهد كمتر درصد ...اضافه به شده تمام قيمت از صورت
 تخلف بانك تشخيص به قرارداد شروط از هريك از مشتري كه صورتي در •
 )بانك محاسبه به بنا( را خود مطالبات كليه و كند فسخ را قرارداد تواند مي بانك كند،
  .بپردازد مشخصي زمان ظرف بايد عامل كه كند طلب يكجا

 ةهم تنها نه قرارداد، اين در مندرج شرايط اساس بر ،شود مي مشاهده كه طور همان
 مشتري ةبرعهد ،سهوي چه و عمدي چه ،فروش و خريد اين بر متصور ي ها زيان

 مورد كاالي خودش اينكه حتي نحوي هر به شود مي متعهد مشتري بلكه بود خواهد
 را بانك سهم و بخشد تحقق را قرارداد اين از بانك انتظار مورد سود خرد،ب را مضاربه

 مضاربه نام به فقه در آنچه با قرارداد اين كه است آشكار كامال هم باز .بپردازد سود از
 چنين ايجاد داليل تا شود مي تالش بعدي بخش در .دارد زيادي تفاوت ،شود مي شناخته
   .ددگر بررسي تفصيل به بانكداري نظام در اي پديده

   مشاركتي عقود و بانك ميان ماهوي تفاوت وجود .2

 دليل كه شود مطرح نكته اين است ممكن قبل، بخش در شده مطرح مباحث به توجه با
 ترسيم عقود اين براي فقه در كه شكلي به بانكي نظام در مشاركتي عقود اجراي عدم
 قراردادهاي توانند مي  ها بانك كه معنا بدينست؛  ها آن قراردادهاي و  ها بانك است، شده

 وارد  ها آن به قبلي اشكاالت كه كنند طراحي طوري را خود مشاركتي عقود با مرتبط
 يياجرا الزامات با بانك ماهيت انطباق عدم علت به كه گردد ميبيان  بخش اين در .نباشد
 براي ،شده پراخته آن به فقه در كه نحوي به عقود اين اجراي امكان مشاركتي، عقود
 از .ددگر مي بررسي كالن و خرد ةحوز دو در انطباق عدم اين .ندارد وجود  ها بانك
 با كه است يي ها ويژگي داراي آن صحيح شكل به مشاركتي عقود اجراي ،يكسو
 از و است تضاد در مالي ةواسط يك عنوان به بانك نهاد وظايف و كاركردها ، ها قابليت
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 كالن سطح در بانك كاردكردهاي با بانك در مشاركتي عقود كارگيريه ب ،ديگر سوي
  .است مغاير نيز اقتصاد

 خرد ةحوز در مشاركتي عقود با بانك ماهيت تطابق عدم .2-1

 و وجوه آوري جمع آن ةوظيف كه است اقتصاد در مالي ةواسط يك خرد، نگاه در بانك
 بايد بانك تيب،تر اين به است؛ توليدكنندگان و كنندگان مصرف به تسهيالت ةارائ

 كند آوري جمع گذاران سپرده از را مازاد وجوه آن طريق از كه كند طراحي را يسازوكار
 نظام در سازوكار اين .دهد قرار تسهيالت متقاضيان اختيار در را خود منابع ،همچنين و

 مازاد وجوه گذاران سپرده يعني ؛است شده طراحي بهره نرخ اساس بر متعارف بانكداري
 به بهره دريافت قبال در نيز بانك و سپارند مي بانك به بهره دريافت قبال در را خود

 اسالمي بانكداري نظام در عنوان هيچ به سازوكار اين .دهد مي وام تسهيالت متقاضيان
 قرض قبال در مازاد دريافت شرط از ،)ايرواني( فقهي متون در زيرا ؛نيست قبول قابل
 بانكداري نظام در كه است چيزي همان دقيقاً اين و شود مي ياد ربا عنوان به دادن

 شده تعبيه راهكارهايي اسالمي بانكداري نظام در دليل همين به .افتد مي اتفاق متعارف
 اسالمي عقود از استفاده با و بهره دخالت بدون منابع تخصيص و جذب فرايند كه است
 اين اسالمي، بانكداري عملياتي الگوي طراحي در حائزاهميت ةنكت اما .پذيرد انجام
 فلسفه و ماهيت ،اوالً زيرا ؛شود حفظ مالي ةواسط يك عنوان به بانك نقش كه است

 نهادهاي و افراد كه انتظاري ،ثانياً و باشد واسطه يك تنها كه است همين بانك وجودي
 به مشاركتي عقود اجراي .شود مي محدود امر اين به نيز دارند بانك از اقتصاد در فعال
 تأمين سنجي، امكان مطالعات انجام شامل پروژه يك اجراي مراحل همه به ورود معناي
 را بانك امر اين و است آن از برداري بهره و پروژه ساخت تجهيزات، خريد مالي، منابع

  .كند مي تبديل گذاري سرمايه شريك يك به و خارج خود اصلي ماهيت از
 را اقتصاد خرد سطح در مشاركتي عقود و بانك نهاد ميان تطابق ودنب مصاديق

  :نمود بررسي ذيل موارد در توان مي
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   مشاركت براي بانك در تخصص و توان ودنب .1- 2-1

 و اداري ي ها زيرساخت و انساني نيروهاي دليل همين به و است مالي نهاد يك بانك
 بخواهد بانك اگر حتي ،نتيجه در ؛است شده طراحي مالي امور با متناسب آن تشكيالتي
 و كارشناسي توان كمبود سبب به تواند نمي دهد، انجام دقيق صورت به را مشاركت
 نظارت آن بر حتي يا و شود پروژه يك از برداري بهره و ساخت مراحل وارد اجرايي،
 حسن مورد در تواند مي چگونه بانك در فعال انساني نيروي ،مثال رايب ؛باشد داشته
 نباتات اصالح ةحوز در زيستي فناوري پروژه يك برداري بهره يا و ساخت در اجرا

   .باشد داشته نظارت

   مشاركت براي واقعي قصد ودنب .2- 2-1

 از كدام هيچ شود، مي مشاركت عقد وارد بانك با مشتري يك وقتي موارد از بسياري در
 دريافت دنبال به مشتري .ندارند را پروژه در مشاركت براي واقعي قصد مشتري و بانك

 ةهم خودش دارد تمايل اتفاقاً و است خود طرح تكميل يا و تأسيس براي تسهيالت
 دريافت براي بانكي نظام در ديگري راهكار چون اما باشد، داشته اختيار در را طرح

 نيز بانك ،همچنين .كند استفاده مشاركتي تسهيالت از است مجبور ،ندارد تسهيالت
 ،بنابراين و ندارد را مشاركت به ورود اجرايي و نظارتي توان ،شد گفته كه طور همان
 سود همان بانك و شود انجام مشتري توسط پروژه با مرتبط امور ةهم دهد مي ترجيح
 معني به مشاركت انجام صورت در ،همچنين .كند دريافت را قرارداد در موجود ثابت
 يابد مي كاهش بانك دهي تسهيالت توان و شود مي قفل پروژه در بانك منابع آن، اصلي

 بانك و مشتري كه زماني ،تيبتر اين به .است تضاد در بانك اصلي ةوظيف با اين كه
 اين كه داشت انتظار توان مي چگونه ندارند، را واقعي مشاركت انجام قصد كدام هيچ
   .شود انجام اصولي صورت به عقد

   بانك پذيرش قابل ريسك با مشاركت تطابق عدم .3- 2-1

 در  ها آن تفاوت بانك با مشاركت عقد ماهوي تطابق عدم مصاديق ترين اصلي از يكي
 .است بااليي ريسك ةدرج ةدربردارند خود ذات در مشاركت عقد .است ريسك ةدرج
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 و عمدي زيان يا خطر هرگونه شود، شريك پروژه يك در واقعي صورت به بانك اگر
 و كند مي تهديد را بانك منابع دهد، رخ است ممكن پروژه مورد در كه غيرعمدي
 درجه و است گذاران سپرده به متعلق و نيست خودش براي بانك منابع ازآنجاكه
 بانك براي ريسك ميزان اين پذيريش است، كم معموالً انگذار سپرده پذيري ريسك
 نظام در مشاركتي قراردادهاي شكل تغيير اصلي دليل .بود نخواهد پذير امكان اساساً

 بپذيرد، را ريسك از ميزان اين تواند نمي بانك ازآنجاكه ؛است امر همين نيز بانكداري
 ي ها ريسك ةهم امكان حد در تا دهد مي تغيير طوري را قرارداد در موجود بندهاي
   .كند مي اكتفا ثابت سود دريافت به و كند منتقل مشتري به را پروژه در موجود

 كالن ةحوز در مشاركتي عقود با بانك ماهيت تطابق عدم .2-2

 ،شود مي مطرح بانكي نظام در مشاركتي عقود كارگيريه ب مورد در كه مباحثي از يكي
 را مشاركتي عقود بتواند كه دهد تغيير نحوي به را خود ساختار بايد بانك كه است اين
 باشد شده روشن بايد ،شد بيان تاكنون كه مطالبي به توجه با .كند اجرا صحيح طور به
 دهد تغيير طوري را خود ساختار بانك اگر زيرا ؛نيست پذير امكان اساساً بحث اين كه
 داشته نظارتي و فني اشراف علمي مختلف ي ها حوزه تخصصي ي ها طرح به بتواند كه

 باالتر اش پذيري ريسك ةدرج كه كند استفاده افراد سپرده از غير منابعي از يا و باشد
 از را بانك يك كاركردهاي نبايد و گذاشت بانك توان نمي را نهاد اين اسم ديگر رود،
 را خود ساختار بتواند بانك محال فرض به كه كنيم تصور اگر اما .داشت انتظار آن

 امر اين باشد، ممكن آن براي مشاركتي عقود صحيح اجراي امكان كه دهد تغيير طوري
 نخواهد ديگر بانك كه معنا بدين شد خواهد اقتصاد كالن سطح در اختالل بروز موجب
   .دهد انجام درستي به ،دارد برعهده كالن اقتصاد در كه را وظايفي توانست

 را اقتصاد كالن سطح در مشاركتي عقود با بانك نهاد تطابق عدم مصاديق از برخي
  :كرد بيان ذيل موارد در توان مي
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   پولي سياست اعمال كاروساز در اختالل بروز .1- 2-2

 انقباضي هاي سياست اجراي .شود مي شناخته پولي هاي سياست مجري نهاد مثابه به بانك
 بانك كاركرد و ساختار در ها آن ةعمد كه شود مي انجام ابزارهايي طريق از انبساطي و

 برعهده ها طرح سرمايه تأمين براي تعهداتي مشاركتي عقود اجراي .است شده تعريف
 يا انقباضي از نظر صرف طرح، اجراي طول در .است ناپذير اجتناب كه گذارد مي بانك

 و ستها طرح نياز مورد مالي منابع تأمين به موظف بانك پولي، سياست بودن انبساطي
  .كند همراه اختالل با را مركزي بانك پولي هاي سياست فرايند تواند مي امر اين

 اعمال براي مركزي بانك اصلي ابزارهاي از يكي اينكه به توجه با همچنين،
 اقتصادي مختلف ي ها بخش تسهيالت نرخ حداكثر تعيين ايران اقتصاد در پولي سياست
 ابزار اين كند، استفاده مالي تأمين براي مشاركتي عقود از بانك كه صورتي در است،
 قالب در مركزي بانك كه زماني ،مثال رايب ؛دهد مي دست از را خود كارايي
 تسهيالت دارد نظر در دهد، مي كاهش را  ها بانك دهي تسهيالت مجاز نرخ يي ها نامه آيين
 را  ها قيمت سطح كاهش و برسد توليدكنندگان به كمتري ةهزين با و تر آسان بانكي

 عقود قالب در  ها بانك كه شدني استاجرا زماني سياست اين .باشد داشته دنبال به
 شكل به چه و واقعي صورت به چه  ها بانك كه صورتي در .كننداعطا  تسهيالت اي مبادله

 تسهيالت مشاركتي عقود قالب در مركزي بانك دستورالعمل از سرپيچي براي و صوري
 مشخص دهي تسهيالت نوع اين براي نرخي تواند نمي مركزي بانك ديگر كنند،ارائه 
  .بود خواهد ناممكن روش اين به پولي سياست اعمال و كند

   گذاران سرمايه انتظار مورد سود در اختالل ايجاد .2- 2-2

 هدايت در اقتصادي مهم شاخص يك عنوان به كه نيز بانكي سود نرخ با رابطه در
 ها، طرح و ها پروژه سود نرخ به آن كردن موكول شود، مي محسوب گذاري سرمايه
 اختالل به منجر كه كند مي ايجاد بانكي سودهاي نرخ در زيادي تنوع و پذيري انعطاف

 كنند، مي فعاليت بانك از خارج در كه گذاراني سرمايه انتظار مورد بازدهي نرخ در
 مختلف ي ها بخش در گذاري سرمايه كه زماني اقتصادي، ي ها نظريه اساس بر .شود مي

 اقتصاد در 3ريسك بدون سود نرخ با آن از حاصل سود نرخ د،دگر مي ارزيابي اقتصادي
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 اي اندازه به ريسك بدون سود نرخ از گذاري سرمايه اين سود نرخ اگر .دشو مي مقايسه
 انجام گذاري سرمايه دهد، پوشش را حوزه آن در 4ريسك صرف كه باشد بيشتر
 دريافت صرف را خود پول دهد مي ترجيح گذار سرمايه ،صورت اين غير در ،شود مي

 با معموالً متعارف اقتصاد در ريسك بدون سود نرخ .كند ريسك بدون سود نرخ همان
 درست .شود مي معرفي است، شده تضمين و دولتي كامالً كه خزانه اوراق سود نرخ
 ريسك بدون سود نرخ نحوي به حتي يا و اوراق گونه اين اسالمي اقتصاد در كه است
 بسيار ريسك با آنكه بر مبتني ي ها فعاليت و اي مبادله عقود وجود با اما ،ندارد وجود
 از اي عمده بخش ازآنجاكه .است تعريف قابل كم ريسك با سود نرخ است، همراه كمي

 سود نرخ است، انجام حال در اي مبادله عقود همين اساس بر بانكي منظا ي ها فعاليت
 از يكي )است بانك الوكاله حق منهاي بانك سود نرخ حاصل كه( بانكي ي ها سپرده
 در فرد يك كه سودي حداقل يعني است؛ كم ريسك با سود نرخ مصاديق بهترين
 شرايط اين در .كند افتتاح بانكي سپرده يك كه است اين ،كند دريافت تواند مي اقتصاد
 .بود خواهد گذاري سرمايه ي ها پروژه مورد در يگير تصميم براي مبنايي بانكي سود نرخ
 مورد ،باشد فعاليت نآ ريسك صرف اضافه به نرخ اين بازدهي داراي كه اي پروژه هر

   .بود خواهد گذاران سرمايه پذيرش
 صورت اين در ،دهد انجام صحيح شكل به را مشاركتي عقود بتواند بانك اگر حتي

 سود نتيجه رد و كرده كسب بيشتري درآمد شده، پرريسك ي ها فعاليت وارد بانك
 گفت توان مي هم باز آيا شرايط اين در .كند مي اعطا خود گذاران سپرده به نيز بيشتري

 تصميمات براي يمبناي ريسك كم سود نرخ عنوان به بانكي ي ها سپرده سود نرخ
 نيست ريسك كم ديگر اساساً سود نرخ اين زيرا ؛است منفي پاسخ است؟ گذاري سرمايه

 در )بانك مشاركتي دهي وام سبد( پرريسك اقتصادي ي ها فعاليت از يبسيار و
 كه سودي نرخ كه يابد مي ظهور زماني نيز امر اين اشكال .اند داشته نقش آن گيري شكل
  ها بخش برخي در اقتصادي ي ها فعاليت سود از بيشتر ،دهد مي خود گذار سپرده به بانك
 ترجيح فرد و است ناپذير توجيه  ها بخش اين در افراد گذاري سرمايه حالت اين در .باشد
 و ،رصدد 15 بانكي سپرده سود نرخ اگر ،لامثبراي  ؛كند دريافت بانكي سود دهد مي
 در گذاري سرمايه هيچ باشد، درصد 13 نساجي بخش در گذاري سرمايه از حاصل سود
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ده  ،ريسك كم سود نرخ اگر شايد كه درحالي ؛كرد نخواهد گذاري سرمايه بخش اين
  .داشت اقتصادي توجيه نساجي بخش در گذاري سرمايه آن اساس بر و بود درصد

   يگذار سرمايه سمت به گريز ريسك افراد منابع دهي جهت عدم .3- 2-2

 نهادهاي متفاوت ريسكي ي ها ذائقه با افراد از وجوه آوري جمع براي متعارف اقتصاد در
  ها بيمه و گذاري سرمايه ي ها شركت سمت به پذيرتر ريسك افراد .دارد وجود متفاوتي

 در .دهند مي قرار  ها بانك اختيار در را خود وجوه نيز گريز ريسك افراد و روند مي
 كنند، استفاده تسهيالت اعطاي براي اي مبادله عقود از تنها اسالمي ي ها بانك كه صورتي
 به توانند مي ،اساس اين بر و بود خواهد همراه پاييني بسيار ريسك با  ها آن درآمد
 وارد اسالمي ي ها بانك اگر اما .كنند اعطا پايين ريسك با سود نيز انگذار سپرده
 نهاد يك مالي ي ها واسطه ساير همانند نيز  ها آن شوند واقعي مشاركتي ي ها فعاليت
 خود گذاران سپرده به داشت انتظار توان مين ديگر و شوند مي محسوب پذير ريسك
 نتوانند  ها بانك اين تا شود مي موجب امر اين .دهند ارائه كم ريسك با درآمدي
 چنين در بنابراين .كنند هدايت گذاري سرمايه سمت به را گريز ريسك افراد ي ها سپرده
  .شد خواهد رها سرگردان و استفاده يب منابع از بخشي اقتصادي نظام

  بندي جمع

 يي ها چالش با صنعت اين گذشته، ةده دو در اسالمي بانكداري چشمگير رشد وجود با
 اسالمي بانكداري رشد مسير استمرار در تواند مي  ها آن به توجه كه است بوده همراه نيز
 از يكي مشاركتي عقود صحيح اجراي عدم ،راستا همين در .باشد داشته بسزايي اثر

 در مشاركتي عقود اجراي ةنحو بررسي .است اسالمي بانكداري اساسي ي ها چالش
 معرفي مشاركت عنوان به فقه در آنچه با ،شود مي اجرا بانك در آنچه دهد مي نشان بانك
 به تفاوت اين وجود اصلي دليل رسد مي نظر به .است زيادي ي ها تفاوت داراي ،شده

 ديگر سوي از مشاركتي عقود ي ها ويژگي و سو يك از بانك نهاد ي ها قابليت
 تواند مين كه است خصوصياتي داراي مالي ةواسط يك عنوان به بانك ،اوالً ؛گردد ميبر

 گذارانِ سپرده منابع از استفاده .دهد جاي خود در را مشاركتي عقود صحيح اجراي
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 از ،مشاركتي ي ها پروژه اجراي و نظارت در تخصصي توان ودنب و گريز ريسك عمدتاً
 ،ثانياً ؛است تعارض در مشاركت اجراي با كه است مالي نهاد اين خصوصيات ترين مهم
 عقود باشد قادر كه دهد تغيير طوري را خود ساختار بتواند بانك ،محال فرض بر اگر

 در خود وظايف مورد در دهد، انجام شرع درمورد تأكيد  نحو همان به را مشاركتي
 ديگر مشاركتي عقود اجراي صورت در .كرد خواهد عمل مدناكارآ كالن اقتصاد سطح
 ارزيابي براي مالكي ريسك كم سود نرخ عنوان به تواند مين بانكي سود نرخ

 افراد عمناب دهي جهت مانند بانك ديگر ي ها نقش در همچنين .باشد  ها گذاري سرمايه
 پولي سياست اجراي در مركزي بانك با همراهي و گذاري سرمايه سمت به گريز ريسك

  .شود مي ايجاد اختالل نيز
 در هستند مجبور مشاركتي عقود از استفاده براي  ها بانك جهت همين به

 ي ها ويژگي با را عقود اين اجراي كه كنند ايجاد را تغييراتي مشتري با خود قراردادهاي
 هيچ است ممكن اگرچه .كنند همراه كالن سطح در خود وظايف و خرد سطح در خود

 ،شود مي اجرا عمل در آنچه اما ،نباشد وارد تغييريافته قراردادهاي اين بر شرعي اشكال
 متفاوت بسيار ،است شده معرفي مشاركت عنوان به شارع توسط كه آنچهماهيت  با

 آن در كه نحوي به اسالمي بانكداري الگوي يك طراحي رسد مي نظر به ،بنابراين است؛
   .است ضروري ،باشد نشده اي استفاده هيچ بانك نهاد در مشاركتي عقود از

 ها يادداشت
                                                            

 فعال خصوصي و دولتي بانك چند مدني مشاركت قرارداد از اي نمونه مذكور منبع بر عالوه .1
 .است هشد استفاده و بررسي نيز كشور بانكي نظام در

 خصوصـي  و دولتي بانك چند مضاربه قرارداد از مذكور، منبع بر عالوه نيز مضاربه مورد در .2
  .است شده استفاده كشور بانكي نظام در فعال

3. risk free interest rate 
4. risk premium 
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