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ها در رشد اقتصادي   بررسي نقش بانک   

ترين عمليات  از جمله اصلي) گري مالي واسطه(انداز جامعه و بکارگيري آن  دو عمل تجهيز منابع پس

به . کند  متمايز ميي واحدهاي اقتصاد سايربانکي است که بانک را به عنوان يک واحد اقتصادي از

.دهد شکيل ميعبارت ديگر، عمليات تجهيز منابع و مصرف آن هسته اصلي بانکداري را ت

نداز جامعه، تفاوتي بين بانکداري متعارف و بانکداري اسالمي وجود  ااز نقطه نظر اتکاء بر منابع پس

کند، شيوه رفتاري يا روش عمل    لکن آنچه که بانکداري اسالمي را از بانکداري سنتي متمايز مي . ندارد

" اصوال. انکداري سنتي دارد در بانکداري اسالمي است که تفاوت شکلي و ماهوي با شيوه رفتاري در ب 

. يابد  شود تجلي مي هاي رفتاري در روابط حقوقي که بين بانک و مشتري ايجاد مي  شيوه

فصل اولفصل اول

٤

ترين عامل رشد اقتصادي مورد  گذاري و تمرکز سرمايه به عنوان اصلي  در تئوری های اقتصادی، سرمايه

 سرمايه که در تئوری های  کارآييو مسئله در اين راستا، بهبود عوامل نهادي . توجه قرار می گيرد

 .مد نظر قرار می گيرد, مطرح شده است» سرمايه کيفي«اقتصادی با عنوان 

هاي  ها، بانک  ايجاد و توسعه نهادهايي از قبيل بانک ,اندازها هاي اقتصادي براي جذب پس انگيزه

اندازهاي جذب شده را به طور    که بتوانند پس  بورس اوراق بهادار  وهاي مالي غيربانکي موسسه  تخصصي،

 نقش بسزايي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي هر ،هاي مولد سوق دهند منطقي و کارآمد به فعاليت

.کشور دارد

هاي مالي بين پس اندازکنندگان و استقراض کنندگان در نظام مالي  ها به طور سنتي به عنوان واسطه بانک

در کشورهاي در حال توسعه، به دليل توسعه ناکافي بازارهاي سرمايه   . اي برخوردار هستند از اهميت ويژه

.وابستگي به نظام بانکي بيشتر است

در واقع، . شوند ها به عنوان ابزار اصلي توسعه محسوب مي براين اساس، براي بسياري از کشورها بانک

هاي مالي آنها را به نحو  يوجود يک نظام سالم و کاراي بانکي براي اين کشورها، آنچنان که داراي

. به شمار خواهد رفتموثري فراهم کند، يک پيش نياز عمده و عامل اصلي رشد پايدار اقتصادي

ادامه... ها در رشد اقتصادي   بررسي نقش بانک   

فصل اولفصل اول
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: نمايند ها سه نقش عمده را ايفاء مي بانک, در راستای ارتباط يک نظام سالم و کاراي بانکي با رشد اقتصادي

هاي خود،  ز مقياس فعاليت با کاهش مخاطرات ناشي از اطالعات نامتقارن و صرفه جويي هاي ناشي ا

. شوند هاي مبادالتي و تخصيص بهينه منابع با حداکثر کارايي مي اندازها با حداقل هزينه  سبب تجميع پس

ان دستيابي به ها، نظارت بر اجراي پروژه ها و توليد اطالعات در مورد مشتريان، امک با سرند کردن پروژه

اي به حل مسائل انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالقي و در  اطالعات درست را فراهم کرده و تا اندازه

. کنند نتيجه تخصيص بهينه سرمايه کمک مي

هاي بلندمدت افزايش  گذاري  با مديريت صحيح و توزيع مناسب ريسک، توانمندي خود را جهت سرمايه

. دهند مي

ها در کشور و رفع موانع و مشکالت       بنابراين الزم است مطالعات جامع و کاملی در خصوص فعاليت بانک

 ها بتوانند فعاليت های فوق را با حداکثر کارايی انجام داده و زمينه   آنها انجام شود تا در اين شرايط بانک 

. سازند  را براي رشد اقتصادي کشور فراهم 

ادامه...ها در رشد اقتصادي   بررسي نقش بانک   

فصل اولفصل اول
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ها در نظام بانکداري اسالمي و متعارف بررسي تطبيقي وضعيت بانک

ای را درتجهيز و تخصيص منابع بانکی و  نيز هدايت، اجرا  در نظام بانکداری متعارف نرخ بهره نقش عمده 

 قوام اصلي بانکداري متعارف بر محوريت نظام بهره  .نمايد های پولی ايفا مى و تامين اهداف سياست

.است

شود و بازار پولي به تبع آن موجوديت و اهميت صوري خود را از   در بانکداري اسالمي بهره حذف مي 

گذاران عمل کرده و به نيابت از طرف ايشان و بر اساس يکي   دهد، بانک به عنوان وکيل سپرده دست مي

حاصل از عمليات ) يا زيان(کند و از سود  ايشان را برطرف مي) نه پولي(نياز مالي  از عقود اسالمي، 

جز در مورد قرض بانک در واقع، . پردازد گذاران مي  بانکي، به نسبت مدت و مبلغ سپرده، به سرمايه

ه کند بلکه بخشي از سرمايه يا ابزار کار متقاضي را تامين کرده و يا ب  الحسنه، به کسي وام پرداخت نمي 

.پردازد تامين کاالهاي بادوام و مسکن مي

وري ظالمانه در   نه بهرهيکي از مهمترين تعاليم اسالم براي برپايي عدالت اجتماعي و حذف هرگو

ربا نه  . رود ربا مصداق بارز اين درآمد نامشروع به شمار مي . معامالت، تحريم منابع درآمد نامشروع است

هاي سوء کاربرد منابع مالي و مايه رشد کاذب و عامل  تنها سرچشمه ظلم اجتماعي بلکه يکي از علت

.نابساماني اقتصادي و ديگر مشکالت است

فصل دومفصل دوم
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بازدهي نامعلوم بر اساس شريعت اسالمي در عين مردود شناختن نظام بهره از پيش تعيين شده، با 

در عقود (اساس بانکداري اسالمي برمبناي حذف ربا و بهره قرض . تجارت و سود موافقت دارد

.است) اي مبادله

اي يا از    الحسنه يا عقود انتفاعي با سود ثابت مانند عقود مبادله توان از عقود غيرانتفاعي مانند قرض مي

.عقود انتفاعي با سود انتظاري مانند عقود مشارکتي استفاده کرد

توان گفت  از اين رو مي. تدر عقود مشارکتي اساس معامالت بر سهيم شدن در سود و زيان استوار اس 

گذاران به    در آن سپردهکه نظام بانکداري اسالمي در حوزه مشارکت، همانند شرکت سهامي است که

شوند در نتيجه در آن، ارزش اسمي سپرده و پرداخت سود به صورت  منزله سهامداران بانک تلقي مي 

اگر عمليات بانک منجر به سود شود، . شود گذاران تضمين نمي معين و از قبل تعيين شده براي سپرده

مستحق دريافت سهمي از اين سود به نسبت خاصي خواهند ) صاحبان سپرده(در اينصورت سهامداران 

جه بازده يگذاران نيز در اين ضرر سهيم بوده و در نت اگر عمليات بانک به ضرر منتهي شود، سپرده. بود

. سپرده آنها منفي خواهد شد

ادامه.. .ها در نظام بانکداري اسالمي و متعارف بررسي تطبيقي وضعيت بانک

فصل دومفصل دوم
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ادامه .. .تجهيز و تخصيص منابع در نظام بانکداری اسالمی و متعارف      

ها با شريعت اسالم منطبق باشد، الزم است که         براي اينکه عمليات بانک در عقود مشارکتي   

ها   بلکه بايد اين پرداخت ها در قبال اعطاي تسهيالت به متقاضيان از آنها بهره مطالبه ننمايند       بانک

.تني باشد در قالب عقودي صورت پذيرد که اساس آنها بر مشارکت در سود و زيان مب   

به مختـصري بـا     دو نظام بانکداري ربـوي و غيرربـوي از نقطـه نظـر تجهيـز منـابع پـولي تـشا                    

. باشند ايز مييکديگر دارند، حال آنکه از نقطه نظر شيوه مصرف منابع پولي داراي تم

در فعاليـت  " گـذاران، بـدون اينکـه عمـال     در نظام ربوي، بانک بـه وسـاطت از سـوي سـپرده        

دهـد و در نظـام غيرربـوي، شـبکه بـانکي بـه               اقتصادي سهم يا نقشي داشته باشد، وام يا اعتبـار مـي           

عقـود  ( شريعت اسالم    وکالت از سوي صاحبان سپرده از طريق عمليات بانکداري مبتني بر ضوابط           

.شود ، در توليد يا خدمتي اقتصادي سهيم مي)اسالمي

فصل دومفصل دوم
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ربوی تراز ساده يک بانک  
مبتني بر بهره ثابت و از قبل تعيين شده     

 بدهي ها دارايي ها
 منابع: مصارف:

 سرمايهوام ها
 سپرده هاي دريافتي: اعتبارات

جاري ساير تسهيالت -     
پس انداز  -     
(مدت دار)  ثابت -    

  
 

مشتري به مبتني بر رابطه حقوقي داين مديون:
عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل وام ها و 
 .اعتبارات دريافتی و بهره هاي متعلقه به آنها است

 

بانک به مبتني بر رابطه حقوقي داين - مديون: 
عنوان بدهکار، مکلف به بازپرداخت اصل و بهره 
متعلقه به سپرده هاي پس انداز و ثابت دريافتي 

 است.

فصل دومفصل دوم
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تراز ساده يک بانک اسالمي  
از لحاظ ساختار مبتني بر مشارکت در سود و زيان    

 بدهي ها دارايي ها
 منابع: مصارف:

 سرمايه تسهيالت اعطايي:
قرض الحسنه اعطايي

 
 سپرده هاي دريافتي:

                      جاري  مضاربه
قرض الحسنه مشارکت - 

پس انداز سرمايه گذاري مستقيم
  مزارعه

مساقات
 

 
کوتاه مدت

سرمايه گذاري فروش اقساطي - 
                   بلندمدت اجاره به شرط تمليک

  سلف
خريد دين

 
 

  جعاله
 

 
بانک مبتني بر رابطه حقوقي داين- مديون: 

مکلف به استرداد اصل سپرده هاي دريافتي است.

 
 
 

از لحاظ حقوقي، مبتني بر شراکت و آثار 
مترتب بر آن 

 

 بانک بر اساس مبتني بر رابطه وکيل - موکل:
وکالت تام االختيار، سپرده هاي سرمايه گذاري را که 
مشاعا" تجهيز شده است، در قالب عقود و معامالت 
اسالمي به مصارف مختلف و معين مي رساند و سود 

حاصل از عمليات را پس از کسر حق الوکاله مقرر، 
 بين سپرده گذاران تقسيم مي نمايد.

از لحاظ حقوقي، مبتني بر رابطه 
 خريدار- فروشنده.

 

– از لحاظ حقوقي ، مبتني بر رابطه جاعل
 عامل و آثار مترتب بر آن.

 
 
 

: مبتني بر رابطه حقوقي داين- مديون
مشتري مکلف به بازپرداخت اصل تسهيالت 

اعطايي است. 

فصل دومفصل دوم
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بانکداري رايج در جهان ( بانکداري بر مبناي ربا) 

 

 مصرف منابع پولي     تجهيز منابع پولي

 

 

 سپرده هاي ديداري
(حساب جاري) 

پس انداز 

 وام

اعتبار در حساب جاري 

تنزيل 

 بانکداري بر مبناي بانکداري اسالمي

 

 

       مصرف منابع پولي           تجهيز منابع پولي

            

 

 

 قرض الحسنه
 
 
 

 سرمايه گذاري

 سپرده هاي ديداري
(حساب جاري) 

پس انداز 

 کوتاه مدت

بلندمدت 

تامين منابع از طريق اعطاي 
 وام(قرض الحسنه)

تامين منابع مالي از طريق مشارکت 
تامين منابع مالي از طريق مبادله 
تامين منابع مالي از طريق تعهد 

فصل دومفصل دوم
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عمليات بانکداري در ايران؛ اجراي عمليات بانکي بدون ربا

ور، دگرگـوني و    پس از پيروزي انقالب اسالمي و بـا اسـتقرار نظـام جمهـوري اسـالمي در کـش                  

 احکـام اسـالم     ها و نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي آغاز شده و در راستاي اجراي             نوسازي بنيان 

در اين ميان، بر اصـالح سـاختار اقتـصادي          . هاي گوناگون، اقدامات متعددي صورت گرفت      در عرصه 

.کشور و تطبيق آن با مباني اسالم تاکيد بسيار شد

ظـام  ، با تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، چارچوب کلـي ن             ۱۳۵۸در سال   

 قـانون   ۴هاي اقتصاد کشور تبيين گرديد و بـا توجـه بـه تکـاليف مقـرر در اصـل                     ترسيم شده و ويژگي   

نظـامي، سياسـي و     کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي،           «اساسي که   

 قـانون اساسـي دربـاره       ۴۹ و اصـل     ۴۳و با الهام از اصل      » ...غير اينها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد       

هـاي کـشور بـا احکـام اسـالم،       هاي ناشي از آن و براي تطبيق عمليـات بانـک   ممنوع بودن ربا و ثروت    

.حذف ربا از عمليات بانکي در اولويت نخست قرار گرفت

فصل دومفصل دوم
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)ادامه(عمليات بانکداري در ايران؛ اجراي عمليات بانکي بدون ربا 

 دولـت را موظـف بـه انجـام          ۱۳۶۰ قانون بودجه سال     ۵۴مجلس شوراي اسالمي طي تبصره      

ت، هاي الزم در زمينه حذف ربا از نظـام بـانکي و اصـالح آن کـرد و در نهايـ                     مطالعات و بررسي  

ه و تنظـيم و پـس از   اليحه قانوني حذف بهـره و انطبـاق عمليـات بـانکي بـا مـوازين اسـالمي تهيـ              

سـرانجام اليحـه تقـديمي تحـت        . تصويب در هيات وزيران، تقديم مجلس شـوراي اسـالمي شـد           

 مجلس شـوراي اسـالمي از تـصويب         ۱۳۶۲در شهريورماه   » قانون عمليات بانکي بدون ربا    «عنوان  

.گذشته و در تاريخ دهم همان ماه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت

هاي اجرايي مربوطه تهيه شده و حسب مورد         ها و دستورالعمل    آيين نامه   بر مبناي اين قانون،   

هـا مکلـف شـدند کـه از ابتـداي       از تصويب هيات وزيران و شوراي پول و اعتبار گذشت و بانک    

. عمليات خود را با مقررات جديد تطبيق دهند۱۳۶۳سال 

فصل دومفصل دوم
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 بدون ربااهداف، اصول و ويژگي های نظام اعتباري مبتنی بر قانون عمليات بانکی

:ام بانکي عبارتند از   بر اساس سه بند اول ماده اول قانون عمليات بانکي بدون ربا اهداف نظ    

به منظور تنظيم گردش       )  با ضوابط اسالمي  ( استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل       

.صحيح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور      

هاي اقتصادي دولت جمهوري اسالمي با    فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست ها و برنامه  

.ابزارهاي پولي و اعتباري 

الحسنه از طريق جذب و جلب   ايجاد تسهيالت الزم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض 

ها و بسيج آنها در جهت تامين شرايط و امکانات کار و          ها و پس اندازها و سپرده      وجوه و اندوخته

.اصل چهل و سوم قانون اساسي   ) ۹(و ) ۲(گذاري به منظور اجراي بندهاي    سرمايه

فصل دومفصل دوم



١٥

ني بر عمليات بانکي    عالوه برحذف ربا به عنوان يک اصل و شالوده اساسي، نظام اعتباري مبت          

:بدون ربا بر دو اصل مهم و عمده زير نيز استوار است     

هاي مربوط،  بيني ها، بايد به ترتيبي صورت گيرد که بر اساس پيش اعطاي تسهيالت توسط بانک

ت تحقق در مدت معيني قابل  اصل منابع تامين شده براي تسهيالت و همچنين سود مورد انتظار در صور

ن آنها را در انواع در واقع، با در نظر گرفتن ماهيت سپرده هايي که بانک وکالت بکارگرفت. برگشت باشد

مده و بررسي هاي کافي قبل معامالت و عقود دارد الزم است در اعطاي تسهيالت نهايت دقت به عمل آ

از به مخاطره انداختن از پرداخت تسهيالت، معمول و از بازگشت منابع اطمينان حاصل گردد تا 

.هاي مردم اجتناب شود سپرده

بايد بر نحوه مصرف و بازگشت تسهيالت    ها مي در جهت حسن اجراي قراردادهاي منعقده، بانک

به عبارت ديگر، گرچه بانک در جريان برقراري روابط  . اعطايي نظارت هاي الزم و کافي به عمل آورند

دهد، مع ذلک مکلف است به  ار مي متنوع تجاري با متقاضيان، بناي کار را بر پايه امين شناختن آنان قر 

منابع تخصيصي، نظارت منظور حصول اطمينان از کاربرد و مصرف بجاي تسهيالت اعطايي و برگشت  

. هاي خاصي را اعمال نمايد

ادامه...ی بدون ربا  اهداف ، اصول و ويژگي های نظام اعتباري مبتنی بر قانون عمليات بانک    

فصل دومفصل دوم

١٦

کي بدون ربابررسي نقاط ضعف و مشکالت ساختاري، اجرايي و حقوقي قانون عمليات بان

مي در جمهوري اسالمي      قانون عمليات بانکي بدون ربا که در واقع، خطوط اساسي بانکداري اسال       

اي است که نزديک به دو سال در تهيه     کند، حاصل کوشش قابل مالحظه    ايران را تبيين و ترسيم مي    

توان اين قانون را خالي از هرگونه کاستي        با وجود اين، نمي؛ و تنظيم و تدوين آن صرف شده است     

. و نارسايي دانست

کوتاهي  " هاي اجرايي آن در مدت زمان نسبتا     و دستورالعمل  ، آيين نامه هااز آنجايي که متن قانون   

,  گذشته نيز فرصتي کافي براي بازبيني و تجديدنظر آن حاصل نبوده است          هايتهيه شده و طي سال   

يی در عمل نتوانسته است  احقوقی و اجر, ای از مشکالت ساختاری اين نظام بانکداري به دليل پاره   

. کند به خوبي نشان دهد    هاي خود را با نظام بانکداري سنتي که به شيوه ربوي عمل مي      تفاوت

هاي اجرايي جامع و همه شمول که از     اصالح قانون عمليات بانکداري بدون ربا و ارائه دستورالعمل       

. نمايدضروری می  , عهده انطباق مفاهيم فقهي و اقتصادي به درستي برآيد  

فصل سومفصل سومفصل سومفصل سوم



١٧

  قانون عمليات بانکي بدون ربااجراييمشکالت 
ريت است به هاي بزرگ امر هماهنگ نمودن و کاربرد موثر عوامل که در واقع هنر مدي در مجموعه

مجموعه ساختار نظام بانکي کشور  .شود باشد و اتالف وقت و انرژي فراوان يافت مي  راحتي ميسر نمي

به مجموعه بسيار بزرگي ) هاي اوليه پيروزي انقالب در دوران دولت موقت در ماه(پس از ادغام آنها 

.تبديل شده است

هاي  پولي جديد و شيوه  هاي ري و نوآ شاهدکه هموارهدنياي پر تحول و فعال بانکداري در جهان امروز  

ها و معرفي   وريآ نودرها  بين بانک  هاي راهبردي در نظام بانکي و رقابت فشرده ابداعي در فعاليت

 مطابق با نيازهاي بانکداري امروزي در جهان  است قانوني پوياهاي نوين خدمات رساني به مشتريان  روش

.را طلب مي نمايد

هايي که همگي  هاي حسابداري و بخشنامه  هاي اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا و روش  دستورالعمل

شوند در اجراء با مسائل و مشکالت گوناگوني مواجه  ها صادر مي به يک شکل و براي همه بانک

.شوند مي

فصل سومفصل سوم

١٨

 قانون عمليات بانکي بدون رباساختاريمشکالت 

ي ساختاري که بيني شده در اين قانون براساس شراکت، نيابت، وکالت و امانت است يعن  ساختار پيش

تا زماني که شرايط الزم براي  . اعتماد متقابل طرفين به يکديگر شرط اصلي موفقيت چنين سيستمي است

توانند   محتوي نقش ديگري نميايجاد چنين اعتمادي فراهم نشده اين مفاهيم جز الفاظ صوري و خالي از 

.داشته باشد

فرم عقود شرعي هستند ساختار الزم براي تحقق آن در صورتي که تنها شکل و " از آنجا که عقود کال 

که مبتني بر احکام شرعي بوده و اکثريت مي طلبد اي  قرارداد مطرح نبوده و محتوا منظور نظر باشد جامعه

. قابل مالحظه افراد، خود را به رعايت احکام آن متعهد بدانند

 نياز به ساختار ،شود در بخش واقعي اقتصاد وارد مي "از آنجا که قانون عمليات بانکداري بدون ربا عمال  

هايي مشارکت داشته  اين هدف نيازمند به تشکيالتي است که در تهيه چنين طرح. مناسب اين بخش دارد

. نظارت مستمر داشته باشديا بتواند نسبت به ارزيابي آن اقدام کند و در هر حال بر جريان کار  

اي متصور است   گونهرسد ساختار فرضي جامعه براي موفقيت قانون عمليات بانکي بدون ربا به به نظر مي

در غير اينصورت، ديدگاهي در شرايط تورمي و کاهش مستمر  . که ثبات ارزش پول تضمين شده باشد

. اردارزش پول و در شرايطي که پرداخت جبران تورم نيز مجاز باشد، وجود ند 

فصل سومفصل سوم



١٩

 قانون عمليات بانکي بدون ربافقهي و حقوقيمشکالت 

هاي تورمي  ضعيتدر مسائل مربوط به پول و بانک و ربا و يا جبران کاهش ارزش پول در و

.اتفاق نظر بين فقها وجود ندارد

با نظريه وکالت بانک ) کننده تسهيالت   دريافت(ناسازگاري نظريه مشارکت بانک با مشتري  

.) گذار سپرده(از مشتري 

فصل سومفصل سوم

٢٠

ها پيرامون مشکالت حقوقي و اجرايي عقود مشارکتي  نقطه نظرات بانک

اجراي صحيح عقود  . است ترين عنصر در اجراي صحيح عقود مشارکتي        مهمترين و موثر » تخصص«

گذاري، نظارت و مديريت مستمر بر   هاي سرمايه مشارکتي مستلزم تحليل و انتخاب صحيح پروژه     

اين  ها، و در نهايت محاسبه و تعيين سود واقعي مشارکت است که هرکدام از  روند اجراي پروژه

ها در زيان      از سوي ديگر سهيم شدن واقعي بانک    .باشد مراحل نيازمند دانش و تخصص مرتبط مي        

.هاي مشارکتي است   احتمالي حاصل از مشارکت، مستلزم همراهي نزديک با طرح    

 به عقود مشارکتي و   پيچيده بودن ضوابط و مقررات مربوط به شناسايي ماهيت و قوانين مربوط    

.ا اين قانوناقدامات ناکافي جهت آموزش کارکنان و اطالع رساني و آشناسازي مردم ب     

با توجه به   . باشد  از ديگر مسائل مطرح در عقود مشارکتي مي      "  وثايق و تضامين"مشکالت مربوط به   

اموال موضوع تسهيالت را به   " ها شريک مشتري و يا صاحب سرمايه هستند لذا عمال  اينکه بانک

.نمايند عنوان تضمين محسوب نموده و از ساير تضامين استفاده نمي     

فصل سومفصل سوم



٢١

 ها پيرامون مشکالت حقوقي و اجرايي اجراي عقد مشارکت مدني  نقطه نظرات بانک

در ابتدا مشارکت و سپس تبديل . شود ها در قالب دو عقد انجام مي فرآيند اعطاي تسهيالت به طرح

بانک پس از اتمام دوره مشارکت سهم خود را به مشتري واگذار   . مشارکت به فروش اقساطي

از سوي ديگر در . ستنمايد در حالي که مشتري سود واقعي پروژه را به بانک پرداخت نکرده ا مي

طلبکار نيست و لذا اگر مشتري از تبديل عقد مشارکت مدني به فروش " دوران مشارکت بانک اصال

.قادر به وصول مطالبات خود از مشتري نخواهد بود" اقساطي خودداري کند، بانک عمال

.اگر سود تحقق پيدا نکند بانک طلبي ندارد. سود بسيارمتزلزل است و منوط است به تحقق

.داردضامن ، اصل سرمايه بانک را تضمين کرده و تضميني بابت فرع آن وجود ن

.امکان اخذ وثايق خارج از طرح وجود ندارد

فصل سومفصل سوم

٢٢

 ها پيرامون مشکالت حقوقي و اجرايي اجراي عقد مشارکت مدني  نقطه نظرات بانک
ادامه  ... 

. وجود دارد) اند اموالي که هنوز به ملکيت مشتري در نيامده(امکان خسارت به اموال بانک 

هاي بيمه خسارت  د و يا شرکتاگر به هر دليلي خسارت به اموال وارد شود و اموال مذکور بيمه نباشن

.وارده را نپذيرند ضرر وارده متوجه بانک خواهد بود

 به صورت بلندمدت مشارکت مدني بيشتر به صورت کوتاه مدت و ميان مدت پرداخت شده و کمتر

هاي سودده اقتصادي  ها نتوانند در بسياري از پروژه شود بانک اين امر باعث مي. گردد پرداخت مي

.مشارکت الزم را داشته باشند

عبارت ديگر به . شود در مشارکت مدني ترتيب صحيح بين دين و رهن از نظر حقوقي رعايت نمي

) بدهي(ن و پس از آن دين لحاظ حقوقي اول بايد دين باشد بعد رهن، ولي در عقد مشارکت ابتدا ره  

.شود ايجاد مي 

،   الزم است در هر طرح و فعاليت به طور مستقل) يا مضاربه (براي اجراي واقعي عقد مشارکت مدني 

هاي سود  اما چنانچه نرخ. نرخ سود يا نرخ بازده داخلي محاسبه شود و مالک مشارکت قرار گيرد

.ش ريسک عملياتي استمتفاوت اعمال شود نتيجه مستقيم آن گسترش فساد مالي و اداري و افزاي

فصل سومفصل سوم



٢٣

عقود مشارکتي پيرامون مشکالت حقوقي و اجرايي  ها راهکارهاي پيشنهادي از سوي بانک

ران و غيره به هاي تخصصي شامل متخصصين و تحليلگران مالي، مشاورين اقتصادي، بانکدا   ايجاد شرکت 

 به منظور اجتناب از عنوان نهادهايي مستقل و تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،

.ها هاي اين تشکيالت به بانک مشکالت اجرايي احتمالي و تحميل هزينه

توسط بانک تخصصي حوزه مربوطه پرداخت شود " تسهيالت در قالب عقود مشارکتي در هر حوزه صرفا

دار پرداخت تسهيالت مشارکتي در قلمرو تخصصي خود بوده  هاي تخصصي کشور هر يک عهده  و بانک

هاي تجاري نيز به اعطاي تسهيالت از طريق   بانک. و به ساير انواع قراردادها در حد ضرورت اکتفاء نمايند

.اي پرداخته و در حد ضرورت از عقود مشارکتي استفاده کنند عقود مبادله

از يک سو، و تغيير در آيين آموزش پرسنل نظام بانکي، فرهنگ سازي و باال بردن آگاهي آحاد جامعه 

سازي قراردادها مطابق با   هاي کار و اصالح ساده هاي اجرايي جهت سهولت روش ها و دستورالعمل نامه

. هاي روز  استانداردها و نيازمندي

گذاري بلندمدت،  هاي سرمايه وثايق متنوع و در دسترس همچون اوراق بهادار، انواع سپردهاستفاده از 

.منظور تعديل پشتوانه و وثايق سنتي سيستم بانکيبه ... هاي معتبر و  اوراق مشارکت، اوراق سهام شرکت

فصل سومفصل سوم

٢٤

اجراي عقد مشارکت مدني  پيرامون مشکالت  ها راهکارهاي پيشنهادي از سوي بانک

به اين . ها باشد تواند متضمن منافع بانک     عقد مشارکت مدني از نظر حقوقي بسيار ضعيف بوده و نمي           

: ها است  ترتيب راهکارهاي پيشنهادي در اين زمينه تنها متوجه سود بانک    

و با لحاظ  ) متناسب با پيشرفت طرح(اي يا پلکاني ها در دوره مشارکت به صورت مرحله      پرداخت

) استفاده از رياضيات مالي در محاسبات تعيين سود  ( زماني پول در مراحل مختلف   نمودن ارزش

.صورت پذيرد

ء به جزء در مقاطع  بعد از پايان دوره مشارکت سعي گردد تا بانک سهم خود را به صورت جز

هاي شناور به فروش برساند تا از اين طريق     و با نرخ ) بنابه مقتضيات زماني و محيطي    (مختلف زماني   

. همگام با واقعيات بازار، سود واقعي خود را مطالبه نمايد  

فصل سومفصل سوم
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بانکداري اسالمي در ساير کشورها 

هايي که از دريافت و پرداخت بهره به هرشکل   بانکداري اسالمي در آغاز با حضور مؤسسات و شرکت

كردند و يا حتي به  گذاري مي ها سرمايه ورزيدند و صرفاً به منظور تامين مالي طرح  ممکن امتناع مي

اين اتفاق در اواسط قرن بيستم در تعداد . قصد رفع نياز مشتريان فعال بودند، پا به عرصه وجود نهاد

.معدودي از کشورهاي اسالمي رخ داد

 و در اغلب کشورهاي  امروزه بانکداري اسالمي به طور چشمگيري در جهان رو به گسترش گذاشته

در بعضي ؛ به طوري که هاي رايج بانکي در حال فعاليت است   به موازات سيستم)  کشور٥٦(اسالمي 

گذاري را جذب  ن حجم سپردهکشورها سيستم مالي اسالمي بر موسسات رايج بانکي غلبه کرده و بيشتري

. است نموده 

 و همين عامل، را افزايش دادههاي مالي اسالمي   سيستمگرايش به توسعه و گسترش دين اسالم در جهان 

.خود موجب رونق بانکداري اسالمي شده است

فصل چهارم فصل چهارم 

٢٦

طوالني در اين " ه نسبتابررسي عملکرد نظام بانکداري اسالمي در چند کشور مسلمان، که از سابق  

. رها داردزمينه برخوردارند، حکايت از گسترش و مقبوليت نظام مذکور در اين کشو

 است، دوگانگي در سيستم آنچه که در رابطه با نظام بانکداري اسالمی در اين کشورها قابل توجه  

) غيراسالمی(داری متعارف   بانکي اين کشورها به معناي فعاليت سيستم بانکي اسالمی در کنار بانک

آورد و از سوي ديگر زمينه   است که از يک سو فرصت انتخاب را برای مشتريان بانکی فراهم می

اد نموده و به اين ترتيب، رقابت نظام بانکداري اسالمي با بانکداري رايج در اين کشورها را ايج 

ها، بر اساس  عملکرد اين بانکدهای اسالمی را در جهت ارتقاء و بهبو تالش هر چه بيشتر بانک

.گردد موازين شريعت،  موجب مي

ادامه...بانکداري اسالمي در ساير کشورها 

فصل چهارم فصل چهارم 



٢٧

های بانکداري اسالمي در کشورهاي مورد بررسي،      هاي تجهيز و تخصيص منابع در نظام    شيوه

.کمابيش مشابه و همگي منطبق بر اصول شريعت اسالمي است     

هاي مشتريان، بطور کلي در قالب سه نوع؛ حساب جاري،       هاي اسالمي تجهيز سپرده    در کليه بانک 

. پذيرد گذاري صورت مي  انداز و حساب سرمايه   حساب پس

. شود  های متفاوتی عمل می    های مورد بررسی به شيوه    انداز، در کشور     های پس  در رابطه با حساب 

ها از سوی بانک تضمين شده در          به اين صورت که در برخی از آنها پرداخت اصل مبالغ اين سپرده    

.گيرد ها صورت نمی  گونه تضمينی بابت اصل اين سپرده     حالی که در برخی ديگر هيچ 

هايی در بين کشورهای اسالمی        نيز تفاوت  سرمايه گذاريهای  در رابطه با نحوه استفاده از حساب     

.گيرند   کار می   ها را به روش مضاربه به   های اسالمی اين حساب  اما اکثر بانک. وجود دارد

ادامه...بانکداري اسالمي در ساير کشورها 

فصل چهارم فصل چهارم 

٢٨

های بکار رفته در    هاي اسالمي سودي بابت سپرده  به جز کشور مصر و مالزی، ساير بانک  

البته در برخی از    .  پردازند هاي پس اندازشان نمي   گذاري بانک، به حساب   هاي سرمايه فعاليت

. گردد ها به قيد قرعه اعطاء می کشورها جوايزی به صاحبان اين حساب

 گذاري برای تجهيز وجوه سپرده هاي سرمايه هاي اسالمی، انواع مختلفي از حساب   در بانک

هاي مشترک  گذاري   ها را در سرمايه    ها اين سپرده بانک. گيرد  گذاران مورد استفاده قرار مي     

. گردانند  مي بکار برده و صاحبان اين وجوه را در سود و زيان حاصله با بانک شريک        

  ها در نظر نمي  های اسالمی هيچ گونه تضميني براي ارزش يا مبالغ اسمی اين سپرده      بانک

.  کنند  گيرند و نرخ بازده ثابتي نيز براي آنها تعيين نمي     

ادامه...بانکداري اسالمي در ساير کشورها 

فصل چهارم فصل چهارم 



٢٩

هاي اسالمی کشورهاي مسلمان مورد  مشابهي در بانک" های متنوع و نسبتا از بعد تخصيص منابع شيوه

ها و ابزارهاي تامين مالي، بر مبناي سه اصل تسهيم در سود و زيان،  کليه شيوه. گيرد استفاده قرار مي

.  قرار دارند)قرض الحسنه( بدون بهرههزينه و دستمزد و خدمات

هاي بانکداري اسالمي  مشارکت، مضاربه، قرض الحسنه و مرابحه، عقودی هستند که درکليه نظام 

. کشورهاي مسلمان مورد استفاده قرار می گيرند

.  رايج مي باشندامارات متحده عربيبرخي عقود نظير استصناع، بيشتر در کشورهاي اردن، عربستان و 

هايي هستند که اصطالحات عربي نظير کفالت، وکالت، حواله و  هاي اسالمي مالزي تنها بانک بانک

. برند مياجرت را در توصيف قراردادهاي منعقده در چارچوب عقود اسالمي به کار 

نيز کمابيش در اکثر کشورهاي ساير عقود نظير اجاره، اجاره به شرط تمليک ،خريد دين و بيع متقابل 

.گيرند مسلمان مورد استفاده قرار مي

ادامه...بانکداري اسالمي در ساير کشورها 

فصل چهارم فصل چهارم 

٣٠

های اسالمی در کشورهای مختلف،     گرچه مطالعات انجام شده پيرامون عملکرد بانک  

تواند در راستای ارزيابی عملکرد بانکداری بدون ربا در       دربردارنده نقاط مثبتی است که می  

ها در زمينه عقود      اطالعات چندانی از عملکرد اين بانک   " ايران سودمند واقع شود؛ ليکن، عمال  

ها برای غلبه   اين بانک مشارکتی، نحوه محاسبه سود واقعی و راهکارهای احتمالی مورد استفاده       

باشد، ارائه      موارد می  بر مشکالت اجرايی اين عقود، که تاکيد اصلی مطالعه حاضر نيز بر همين      

.دهد های اسالمی به دست نمی نمايد و به اين ترتيب ارزيابی درستی از عملکرد بانک      نمی

گذاری و  های سرمايه  آمارهای پراکنده حاکی از سهم پايين عقود مشارکتی در فعاليت    

.باشد  های اسالمی در کشورهای مختلف می     تامين مالی بانک

ادامه...بانکداري اسالمي در ساير کشورها 

فصل چهارم فصل چهارم 



٣١

اي واقعي آن، در   ارائه راهکاري مناسب و موثر جهت اجراي صحيح بانکداري اسالمي به معن      

ت بانکي بدون ربا نيز    کشور به گونه اي که تامين کننده اهداف پيش بيني شده در قانون عمليا   

منوط به بازنگري در اين قانون و تجديد نظر در آن با نگرشي علمي،        قبل از هر چيز    باشد را بايد  

. دانست همه جانبه و واقع گرايانه، با توجه به شرايط و مقتضيات جامعه کنوني 

ه  ـ که زيربناي تدوين   به نظر مي رسد قدم اول در اين بازنگري، بررسي مجدد مفهوم ربا و بهر        

حوزوي و دانشگاهي در    قانون عمليات بانکي بدون ربا بوده و هنوز در بين فقها و صاحبنظران          

تمالي آن با بهره و   مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد ـ جهت بازتعريف مفهوم ربا و تمايز اح   

.رسيدن به اجماع عمومي در اين زمينه است     

الگوي پيشنهادي بانکداري بدون ربا

فصل پنجمفصل پنجم

٣٢

 اقتصادکشور  وجود تورم و موضوع کاهش ارزش پول و قدرت خريد افراد يکي از واقعيات         

نظران حوزوي است،    است که بحث جبران آن، اگرچه ظاهراً مورد تاييد برخي از فقها و صاحب       

جبران کاهش ارزش سپرده ها      . اما هنوز بسياري از مراجع  در مورد اين مسئله متفق القول نيستند              

 است که در بازنگري و تجديدنظر در قانون عمليات بانکي  مهميدر سيستم بانکي از مسائل  

. قرار گيردتوجه بدون ربا بايد مورد   

لعمل ها و در صورت تحقق موارد مذکور، که متعاقباً تجديدنظر و اصالح در دستورا     

اهد داشت، به نظر مي رسد      آيين نامه هاي اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا را نيز در پي خو       

 در زمينه هاي حقوقي   بخش عمده اي از نواقص و ايرادات وارد بر عملکرد نظام بانکداري کشور      

 راهکارهاي مطلوب  و اجرايي مرتفع شده، گامي موثر در ايجاد فضاي شفاف جهت طرح و ارائه    

.و موثر در اين زمينه برداشته مي شود   

ادامه.. .الگوي پيشنهادي بانکداري بدون ربا

فصل پنجمفصل پنجم



٣٣

:در الگوي پيشنهاديتجهيز منابع 

،   )پس انداز و جاري (بانک ها در بخش تجهيز منابع، در کنار حساب هاي سپرده قرض الحسنه       

.  هر حساب مي نماينداقدام به ايجاد دو نوع حساب سپرده سرمايه گذاري با عناويني مختص به  

 ثابت يا در بخش تخصيص منابع، وجوه موجود در يک حساب تنها در عقود با بازدهي     

ساب سرمايه گذاري، تنها   عقود مبادله اي بکار گرفته مي شود و سپرده هاي مربوط به نوع ديگر ح  

. به عقود مشارکتي يا عقود با بازدهي متغير اختصاص مي يابد  

ادامه.. .الگوي پيشنهادي بانکداري بدون ربا

فصل پنجمفصل پنجم

٣٤

:ادامه...در الگوي پيشنهاديتجهيز منابع 

 موکل بوده و بانک به وکالت  -در حساب نوع اول، رابطه بانک و سپرده گذار رابطه وکيل       

رد و سود حاصل از آن را      از سپرده گذاران، وجوه آن ها را در قالب عقود مبادله اي بکار مي گي      

.پس از کسر حق الوکاله خود بين سپرده گذاران تقسيم مي نمايد      

.ودبه هنگام عقد قرارداد مابين بانک و سپرده گذاران عقد صلح جاري مي ش        

ده گذاران    در حساب نوع دوم، سپرده گذار شريک بانک محسوب شده و در واقع با سپر            

به اين ترتيب، وجوه سپرده گذاري شده در اين حساب      . همانند سهامداران بانک رفتار مي شود   

ه گذار در سود و   به همراه منابع بانک در قالب عقود مشارکتي سرمايه گذاري شده و سپرد   

 بانک و گيرنده   زيان حاصل از سرمايه گذاري به نسبت سهم خود از سرمايه مشارکتي، با  

 .تسهيالت سهيم مي گردد 

ادامه.. .الگوي پيشنهادي بانکداري بدون ربا

فصل پنجمفصل پنجم



٣٥

: نتايج

سهم بري بانک از سود حاصل از        و  بحث عدم سازگاري نظريه مشارکت بانک با مشتري      

. شد عمليات بانک با نظريه وکالت بانک از مشتري با اين روش مرتفع خواهد   

 نيازها، اهداف و فرصت و زمينه اي را براي صاحبان وجوه فراهم مي نمايد تا با توجه به 

يري  انگيزه هاي واقعي خود و همچنين تمايل و توان پذيرش ريسک، نوع بکارگ

.پس اندازهايشان را خود انتخاب نمايند  

 باشد   از آنجا که نوع بکارگيري وجوه در قالب دو نوع حساب، معين و مشخص مي    

ديدگاه جامعه را نسبت به    بنابراين سود پرداختي به سپرده گذاران نيز جنبه واقعي تري يافته و      

.عملکرد اسالمي بانک ها تا حد زيادي بهبود مي بخشد

ادامه.. .الگوي پيشنهادي بانکداري بدون ربا
فصل پنجمفصل پنجم

٣٦

:ادامه .. .نتايج

ين انتظار مي رود که     از آنجا که اکثريت جامعه را افراد ريسک گريز تشکيل مي دهند، بنابرا      

 سرمايه گذاري    در ابتدا بخش عمده سپرده گذاران در حساب نوع اول که بدون ريسک است،        

 اعتماد افراد  اما به تدريج که نتيجه عملکرد بانک ها در بخش مشارکتي نمايان شود و        . نمايند

 رود که در ميان مدت،      جامعه نسبت به عملکرد بانک ها در اين زمينه افزايش يابد، انتظار مي      

مان اصلي     وجوه به سمت اين نوع حساب سرمايه گذاري گرايش يافته و به تدريج، آر     

.بانکداري اسالمي صورتي واقعي به خود گيرد   

ها در عقود مشارکتي و بر مبناي وجوه سپرده گذاري شده در حساب   بانک عمده منافع  

اين امر به يک رقابت دروني و يک عامل انگيزشي براي جذب . نوع دوم مي باشد

گرو عملکرد کاراي   سپرده گذاران در اين حساب تبديل مي شود که تحقق آن تنها و تنها در           

به يک رقابت بيروني   " نتيجه اين امر، مسلما  . بانک ها در بکارگيري وجوه اين حساب مي باشد 

. ي سازدنيز مي انجامد که در نهايت آثار خود را در سطح گسترده تري نمايان م       ) بين بانک ها(

ادامه.. .الگوي پيشنهادي بانکداري بدون ربا
فصل پنجمفصل پنجم



٣٧

:تخصيص منابع در الگوي پيشنهادي

ه موضوع عقد    انتخاب متقاضيان تسهيالت براساس نرخ پيشنهادي آنها از بازدهي پروژ    

به اين صورت که متقاضي تسهيالت بايد ارزيابي خود از ميزان سودآوري              . مشارکتي است  

در اين شرايط، بانک ها که با . فعاليت مورد نظر خويش را به بانک ارائه و اعالم نمايد    

ي سود متعدد پيشنهادي  محدوديت منابع مالي در ارائه تسهيالت مواجه هستند، با ارائه نرخ ها      

ر و ريسک پايين تر    از سوي متقاضيان تسهيالت، قادر به انتخاب طرح هاي با سودآوري باالت       

 .مي شوند

 از سوي گيرنده     در پايان مدت قرارداد، سود تحقق يافته بر مبناي همان نرخ اعالم شده 

تقسيم مي گردد؛ مگر   )  و سپرده گذار  (  تسهيالت در زمان اخذ تسهيالت، مابين مشتري، بانک     

" ن تر و يا احيانااينکه متقاضي تسهيالت، داليل و مستندات کافي پيرامون تحقق سود پايي   

بايد توسط  وقوع زيان در عقد مشارکتي را ارائه نمايد که در اين صورت اين ادعا     

 ذيصالح تاييد گردد و ادعاي صرف از سوي مشتري جهت گمراه کردن    )محاکم(مراجع

.بانک مورد قبول نخواهد بود  

ادامه.. .الگوي پيشنهادي بانکداري بدون ربا
فصل پنجمفصل پنجم

٣٨

:نتايج

از ظرفيت هاي قوانين جاري استفاده شده و نياز به  "  مهمترين برتري اجراي طرح حاضر اين است که صرفا 

.  ختلف کشور است، وجود ندارد هيچ گونه تغيير قوانين که مستلزم کسب مصوبه هاي مختلف از نهادهاي م

" هاي تجاري و تخصصي نيز وجود نداشته و صرفا  اينکه الزامي بر تغيير چارچوب فعاليت  بانک" مضافا 

نعقد مي شود، به اهداف مورد نظر مي توان با تغيير ساختار قراردادهاي موجود که مابين بانک و مشتري م

.دست يافت

اردادهاي مشارکتي را تشويق روش پيشنهادي تا حد زيادي، رعايت اصول اخالقي از سوي مشتريان در قر 

. کوشد ها به بانک مي نموده، درجلب اعتماد آن

و است که در اخذ تسهيالت با هر فرد متقاضي تسهيالت در حوزه فعاليت خود با متقاضيان متعددي روبر 

به اين صورت که هر . رعايت صداقت بيشتر به معني پيروزي در اين رقابت است. يکديگر رقابت مي کنند

اخذ تسهيالت براي آنها بيشتر ) شانس(قدر سود اعالمي از سوي آنها به سود واقعي نزديکتر باشد، احتمال 

.بوده و سهم آنها از سود حاصل از مشارکت بيشتر خواهد بود

 به همان نسبت از هزينهدر صورت عملي شدن ايده فوق، ريسک قراردادهاي مشارکتي کاهش يافته و  

. شود  بانک ها کاسته ميکارشناسيهاي نظارتي و 

ادامه.. .الگوي پيشنهادي بانکداري بدون ربا
فصل پنجمفصل پنجم



٣٩

:پيشنهادات تکميلي

ز حساب سپرده در بخش تجهيز منابع، به منظور افزايش ميزان استقبال سپرده گذاران ا  

جهت پوشش ريسک سرمايه گذاري نوع دوم، بانک ها مي توانند به طراحي ابزارهايي نوين 

.رت نمايندسپرده گذاران و همچنين استفاده از سيستم هاي انگيزشي و تشويقي مباد 

د مشارکتي را بهبود روابط بلندمدت بانک و مشتري، کارايي بانکداري اسالمي در کاربرد عقو  

فزايش آگاهي انعقاد قراردادهاي مکرر در اصناف و فعاليت هاي مشخص، به تدريج به ا . مي بخشد

انجامد و به اين ترتيب هزينه هاي نظارتي  و شناخت نسبي بانک از عملکرد آن حوزه از اقتصاد مي

تواند يک ايده درست از عملکرد مشتري را  به اين ترتيب، بانک مي. بانک را کاهش مي دهد

ص نمايد که نرخ بازدهي نسبت به ساير مشتريان در شرايط مشابه توسعه داده و از اين طريق مشخ

.تپايين، نتيجه ناکارآمدي گيرنده تسهيالت، فرصت طلبي يا رکود بخشي اس 

راحي و ارائه ابزارهاي جهت تسهيل و توسعه کاربرد عقود مشارکتي نيز بانک ها مي توانند به ط 

. جديد تامين مالي بر مبناي اصول و قواعد عقود موجود اقدام نمايند

ادامه.. .الگوي پيشنهادي بانکداري بدون ربا
فصل پنجمفصل پنجم

٤٠

: ادامه. ..پيشنهادات تکميلي

ندارد کردن وضعيت     با توجه به گستردگي فعاليت هاي بانک ها که سيستم بانکي را به استا      

ت با بررسي و   قراردادها و يکنواخت کردن نرخ سود مشارکت ها سوق داده است، بهتر اس

 وجود و حضور تحليل عملکرد عقود در طول دهه هاي گذشته، بازبيني مجددي بر نياز به   

آيد و حتي المقدور     تمام دوازده نوع عقود مصرح در قانون عمليات بانکي بدون ربا به عمل         

. تعداد آنها به تعدادي مطلوب تر و مورد نياز کاهش يابد  

يني کرده و  اگر بانک ها از منابع طرفين در قراردادهاي مشارکتي ذخايري را پيش ب      

يند مي توانند تا حد زيادي      زيان هاي احتمالي اينگونه قراردادها را از محل اين ذخاير تامين نما  

گيرندگان   در کاهش ريسک اين قراردادها و افزايش اطمينان خاطر سپرده گذاران و    

.مل نمايند تسهيالت در جهت تشويق آنها در استفاده از اين عقود، به شکلي موثر ع     

ادامه.. .الگوي پيشنهادي بانکداري بدون ربا
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ست که نه تنها اين در نهايت، آنچه که در رابطه با الگوي حاضر قابل توجه مي باشد اين ا          

ت نظام بانکداري   الگو بلکه هر الگو و راهکاري که در شرايط کنوني در راستاي حل مشکال      

الگويي جامع و کامل که برطرف کننده کليه چالش ها و تنگناهاي         " کشور ارائه گردد مسلما   

ي است که بازنگري و موجود باشد، نيست و موفقيت آن به هر ترتيب، مستلزم ايجاد زمينه هاي       

انکي، اطالع رساني    اصالح قوانين و آيين نامه هاي اجرايي موجود، افزايش استقالل نظام ب    

اد نهادها و عمومي و افزايش سطح آگاهي جامعه، تسهيل قوانين و مقررات موجود، ايج  

متخصص، پرسنل  تشکيالت مناسب، تقويت سيستم هاي نظارتي، تجهيز بانک ها به نيروهاي        

ارت و کنترل موثر،     آموزش ديده و کارآمد، بکارگيري شيوه هاي مديريتي نوين، ابزارهاي نظ    

. بخشي از آن ها است  ... استقرار نظام هاي حسابداري و حسابرسي نوين و استاندارد و     

اسالمي در کشور اميد       تنها در سايه ملزومات فوق است که مي توان به موفقيت نظام بانکداري    

.داشت
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