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 چكيده

داليل متعددي چون وجود مشكالت عديده در نظام بانكي ضرورت اصالح قانون بانكداري بدون ربا به

، صوري شدن بخش زيادي از عقود بانكي، هابانككشور با منشأ قانوني، وجود شبهاتي در عملكرد ربوي 

تحول بانكداري اسالمي در دنيا بر كسي و  ات اعتباريمؤسسو  هابانكعدم تناسب برخي عقود با ماهيت 

 پوشيده نيست. 

و با عنايت به عدم ارائه لوايح بانكداري و بانك ضرورت اين مجلس شوراي اسالمي با تشخيص 

 1/2/1394فوريت در جلسه علني مورخ را با قيد يك «طرح عمليات بانكي بدون ربا»توسط دولت،  مركزي

 فرعي ارجاع داد.هاي تصويب و جهت بررسي به كميسيون اقتصادي و ساير كميسيون

 برخي تغييرات در تعاريف، فصل اولدر  :فصل تنظيم شده است 6در  بدون رباطرح عمليات بانكي 

 اشاره شده كه هابانكپولي  تجهيز منابعبه  فصل دومصورت گرفته است. در  هابانك وظايف و اهداف

ها در عقود بانكي است. چارچوب فقهي قانون موجود، واجد برخي اصالحات و نوآوريكليات  با حفظ

مربوط به تخصيص منابع بانكي با هدف ايجاد بستر اجراي صحيح  كه فصل سومبيشترين تغيير در 

شاوره مؤسسه تخصصي م»تشكيل مؤسسات تخصصي با نام و ، رخ داده استهعقود بانكي و اصالح انگيزه

. پيشنهاد شده استي اقتصادي هابنگاهارائه تسهيالت به جديد براي الگوي عنوان به« مالي تأمينو 

و ابزارهاي  به وظايف پنجم فصلدارد.  هابانكمطالبات  اختصاص به سازوكار وصول فصل چهارم

ركزي فقهي در اركان بانك م رايمركزي در نظام بانكي و تشكيل شو ي پولي و اعتباري بانكسياستگذار

 باشد.ميموضوعات متفرقه  نيز حاوي ششم فصلپرداخته است. 

نظران بانكداري اسالمي با هدف ارائه راهبردهايي در راستاي گزارش حاضر به بررسي ديدگاه صاحب

طرح ضمن داشتن نقاط ضعف متعدد  اين پردازد.مليات بانكي بدون ربا ميبازنگري و اصالح طرح ع

استفاده از  هاي تجهيز منابع،توسعه روش الحسنه وساماندهي قرض همچوننقاط قوت داراي برخي 

هاي تخصيص منابع و تفكيك آن به تأمين تجميع روش ،در تخصيص منابع سازوكارهاي خودكنترل

 و ها و اصالحات در عقود بانكيپيشرفتبرخي وجود ، (هاي اقتصاديبنگاه) يتوليدو نيازهاي مصرفي 

ق با منطبهاي جديد تجهيز و تخصيص منابع گيري روشكاربهاختيار به نظام بانكي در ابداع و  اعطاي

 است.  موازين شرعي



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 صاحبنظران در بر ديدگاهطرح عمليات بانكي بدون ربا مبتنيوارد بر  هاينقدها و ايراد

مؤسسات )» نقدهاي مربوط به نهادسازي جديد، نقدهاي روشي، نقدهاي بنياديمحور شامل  2

 و ساير نقدها نقدهاي فقهي ،«(شوراي فقهي بانك مركزي»و « تخصصي مشاوره و تأمين مالي

 عبارتند از:آنها مهمترين  شود كهخالصه مي

هاي و عدم پرداختن به نقدها و ضعف 1362 سال حفظ چارچوب قانون بانكداري بدون ربا مصوب .1

و  صورت نگرفته 1362در قانون سال اصالح زيربنايي و تغيير اساسي شده است كه منجر  و بنيادي اساسي

 كماكان باقي بماند.فعلي ناشي از اجراي قانون، ربوي و صوري بودن عمليات بانكي  شبهات

هاي بانكداري همچون خدمات بانكداري متعارف، نگري طرح نسبت به ساير جنبهعدم جامع .2

ت از حفاظ ،هابانكفرآيندهاي قانوني تشكيل، فعاليت و انحالل  احتياطي و سالمت بانكي، هايجنبه

 و مقررات انتظامي.بحران مشتريان، مديريت حقوق 

ريزي شده و نقض آشكار اصول برنامه در محيطي كامالًها به بانكوجود نگاهي آمرانه و دستوري  .3

يارات ها و اختكه منجر شده است بيشتر مسئوليتو ديگر مؤسسات اعتباري  هابانك حاكميت شركتي

 سلب شود. آنهاهيئت عامل 

نحوي كه مواد به 1312پوشاني زياد طرح با قانون پولي و بانكي كشور مصوب سالتداخل و هم .4

در  انكيها، وظايف و اختيارات بانك مركزي و عمليات بناظر بر اهداف و وظايف نظام بانكي، مسئوليت

 نيازمند قوانين مجزا هابانكاند درحالي كه تفاوت ماهيت و كاركردهاي بانك مركزي و كنار هم ذكر شده

 براي هر يك است.

، عدم رعايت تمايز بين قانون و نويسيهاي قانونپايين بودن دقتايرادات روشي همچون  .1

اي ارائه جقبلي و عدم اصالح قانون قبلي بهاز قانون شناسي آسيبفقدان ارائه ، متعدددر موارد  نامهآيين

 يك طرح جديد.

يص جهت تخص« مالي تأمينات مشاوره تخصصي و مؤسس»هايي به نام همؤسس تأسيسپيشنهاد  .6

و  ينظر پشتوانههاي جدي ازجمله نداشتن داراي ابهامات، اشكاالت و ضعفها كه بنگاهبه  هابانكمنابع 

هاي ، ايجاد زمينهتأمين مالي، ابهام در ساختار و نحوه فعاليتافزايش هزينه و پيچيدگي عملي، 

ط انفكاك تجهيز منابع )توس فساد، تعدد مؤسسات و نبود نيروهاي تخصصي كافي و نهايتاً جويي ورانت

 است.)توسط مؤسسات( بانك( از تخصيص آنها 

چون مهداليلي بهبا ساختار و وظايف پيشنهاد شده در طرح  شوراي فقهي بانك مركزيتشكيل  .7

عنوان يكي از اركان بانك مركزي، فراتر رفتن از جنبه مشورتي و ورود به حوزه اضافه شدن اين شورا به

ابهام در ، اعضاي شورا از طرف مقام معظم رهبري شدنمنصوب عدم ضرورت گيري و اجرايي، تصميم

 اشكاالت جدي است.ي انحوه عزل آنها دارنيز مأموريت و ساختار پاسخگويي و دوره 



 

اجراي عقود، اضافه نمودن برخي عقود  شدن صوريامكان وجود اشكاالت فقهي همچون  .1

برانگيز بودن استفاده از عقد صلح، تغيير كاركرد خواه، چالشسپرده وام عنوانبه همچون سپرده تعاوني

 تحميل شروط ضمن عقد.دستكاري و  دليلبه اصلي عقود

برخي  صرفنظر از طرح پيشنهادي عمليات بانكي بدون ربااين است كه نتيجه اين گزارش بيانگر 

از منظر صاحبنظران اقتصاد و بانكداري اسالمي  نقاط قوت و تالش طراحان محترم نسبت به اصالح قانون،

اد ايج فعليو تحول معنادار و قابل قبولي را نسبت به قانون  متعددي بودهها و اشكاالت داراي ضعف

ان ممكن است وارد نبوده و صاحبنظرذكر است برخي از نظرات ارائه شده توسط )البته الزم به كندنمي

شود مجلس محترم، در صورت عدم پيشنهاد مي ،بر اين اساسارتباط با اهداف اين طرح باشد(. يا بي

 اموررت دولتي از بانك مركزي، وزا ذيربط: مقامات ارائه اليحه ازسوي دولت محترم، تركيب جديدي از

اي و با تجربه، مدرسين دانشگاهي و و دارايي، نمايندگان مرتبط مجلس، بانكداران حرفه ياقتصاد

اي كه اليحه نويسپيشان مرتبط را انتخاب و ضمن انجام يك بررسي مجدد و با مالحظه صاحبنظر

تا طرح اصالح  نمايد اصالح اساسي طرح ارائه شدهتوسط دولت درحال نگارش و ارائه هست مبادرت به 

  برخوردار باشد. ي بيشتريقابليت اجرا و از جامعيت، مقبوليت شده
 

 

 مقدمه

به تصويب رسيد  1362سال از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در شهريورماه سال  32اكنون  

شد، سپري شده است. در طي سه دهه گذشته نظرات و  گذارده او از ابتداي سال بعد از آن به اجر

ميزان كارآمدي و تطابق اين قانون با موازين شرعي هم از نظر متن  درخصوص هاي متعدديبررسي

قانون و هم از نظر كيفيت اجراي آن در محافل كارشناسي و دانشگاهي مطرح شده است. در اين ميان 

ست، ا رواي روبكنوني نظام بانكي را كه با مشكالت عديده گيري وضعيتبرخي، يكي از عوامل مهم شكل

هاي حوزه بانكداري عدم روزآمدسازي آن براساس نيازها و پيشرفت بر متوجه قانون بانكداري نموده و

 نبود دليلبه نمايند و برخي ديگر ريشه مشكالت را در عدم اجراي صحيح قانون مصوبتأكيد مي

دانند. در اين ميان نقطه اشتراك اجماع نمودن اين قانون مي اي پيادهسازوكارها و مدل عملياتي بر

 راساسبتوان ضرورت بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا در دهه اخير را مي خصوصبه كارشناسي

 شناسانه به وضع موجود و با مالحظه قابليت حداكثري در مقام اجرا دانست. نگاه آسيب

اي زيادي با هدف ارائه بسته اصالحي و تحول در بانكداري و قانون عمليات هدر دهه گذشته تالش

ها و نهادهاي مسئول، در حوزه بازنگري ها در دستگاهولي اين تالش ه استبانكي بدون ربا صورت گرفت

 ه است،منجر شدنيز لوايح حوزه بانكداري و بانك مركزي  نويسام بانكي كه به ارائه پيشدر قوانين نظ

اي دربر نداشته است. بر اين اساس مجلس شوراي اسالمي نتيجه عدم ارائه رسمي آنها تاكنون، دليلبه



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

تشخيص ضرورت بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا  براساسهاي اخير )در دوره نهم( در سال

كه  كردانون و موارد اصالحي ق هايي جهت مطالعه بر روي محورهاهاقدام به تشكيل كارگرو 1362سال 

به تصويب 1/2/1394يك فوريت آن در تاريخ  شده و «طرح عمليات بانكي بدون ربا» منجر به ارائه

 .مجلس شوراي اسالمي رسيده است

 انصاحبنظرگزارش حاضر به بررسي كليات و محورهاي اصلي طرح بانكداري بدون ربا از منظر 

نكاتي جهت بازنگري و اصالح در طرح اوليه، بانكداري اسالمي با هدف ارائه مالحظات و اقتصاد و 

مجزا ارائه شده است.  صورتبهكليات طرح حاضر  درخصوصپردازد. نظر هريك از اظهارنظركنندگان مي

ويرايش اوليه طرح عمليات بانكي بدون  براساسذكر است كه نظرات منعكس شده در اين گزارش الزم به

 ود.شطراحان طرح نمي ازسوي صورت گرفته پس از وصول طرح هايربا بوده و شامل اصالحات و بازنگري

ير تغيبه فراخور كليات طرح  درخصوصهاي بازنگري شده اين طرح، نظرات ست با ارائه نسخها بديهي

 . كردخواهد 

 

 محورها و شرح تغييرات طرح عمليات بانكي بدون ربا

طرح  ساختاربررسي پيش از پرداختن به نقدهاي وارد بر طرح عمليات بانكي بدون ربا، در اين بخش به 

و همچنين  1362 سال و شرح تغييرات صورت گرفته نسبت به قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب

اص د اختصخوكه انتقادات زيادي را به« سسات تخصصي مشاوره و تأمين ماليؤم» بررسي اهداف و وظايف

  شود.داده است، پرداخته مي

 

 بدون ربا و تغييرات صورت گرفته ي. ساختار طرح عمليات بانك4

 :(1در جدول و نمودار  شرح جزئيات)بانكداري بدون ربا در فصول زير طراحي شده است طرح 

تر جممنسانون فعلي بانكي آمده است كه نسبت به ق نظام وظايف و اهداف ريف،ادر فصل اول تع .1

 ، مشتمل بر تعاريف است.1362بيان شده و برخالف قانون سال 

اشاره شده است كه با حفظ  هابانكسازوكارها و شيوه تجهيز منابع پولي  به در فصل دوم .2

است. رويكرد اين  صورت گرفتههايي در برخي عقود چارچوب فقهي قانون فعلي، اصالحات و نوآوري

ي بر اين اساس برخ بخش استفاده از ظرفيت فقهي در جهت پاسخ به عمده نيازهاي مشتريان بوده است.

مالي مصرف كنندگان )و نه  تأمين همچون فروش اقساطي، جعاله و همچنين مشاركت مدني درعقود 

 ح اضافه شده است.و عقود ديگري همچون مرابحه، اجاره به شرط قرض و صلها( حذف شده بنگاه

فصل سوم مربوط به تخصيص منابع بانكي است كه بيشترين تغيير را نسبت به قانون موجود  .3



 

 1طو متوس كوچكي هابنگاه بهاعطاي تسهيالت  و سازوكار روشداشته است. در بخش تخصيص منابع 

. تغيير صورت گرفته در اين بخش بدين نحو است كه عمليات تخصيص منابع بانكي به تغيير يافته است

ريق از ط ( صرفاًسهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يهاشركتي اقتصادي )به غير از هابنگاه

 تأمينهمچنين گيرد. صورت مي« مالي تأمينمؤسسه تخصصي مشاوره »ات تخصصي با نام مؤسس

نحوه تشكيل و چارچوب كلي فعاليت به  فصلدر اين  باشد.مي هابانكنيازهاي مصرفي خانوارها برعهده 

 اشاره شده است.« مالي تأمينمؤسسات تخصصي مشاوره و »

فعلي دارد كه در قانون  هابانكمطالبات  فصل چهارم اختصاص به چارچوب و سازوكار وصول .4

، هاانكبوجود ندارد. بر اين اساس سازوكارهاي اعتبارسنجي و نظارت بانك مركزي بر شيوه اعتبارسنجي 

بندي مطالبات غيرجاري مشتريان در اين طرح بندي و دستهها، بيمه تسهيالت، رتبهارزيابي طرح

 بيني شده است.پيش

، مركزي در نظام بانكي كي پولي و اعتباري بانسياستگذارو ابزارهاي  پنجم به وظايف فصل .1

 فقهي در اركان بانك مركزي جهت شوراي، تشكيل «تسهيالت بندي و تضمينرتبه اتمؤسس» تأسيس

 جهت ها و... ازدستورالعمل ها،نامهآيين بانكي، و پولي ابزارهاي طراحي به نسبت اظهارنظر و نظارت

 پرداخته است. هابانكاسالمي و تشكيل واحدهاي نظارت شرعي در  فقه موازين با انطباق

 موضوعات متفرقه است. ششم نيز حاوي فصل .6

 

 مقايسه قانون عمليات بانكي بدون ربا و طرح اصالحي عمليات بانكي بدون ربا .4 جدول

 بانكي بدون رباطرح پيشنهادي عمليات  4263قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 

 فصل اول:

اهداف و وظايف نظام 

بانكي در جمهوري 

 اسالمي ايران

  

 فصل اول:

تعريف، اهداف و 

وظايف نظام 

 بانكي

 (1ماده ) تعاريف

اهداف 

نظام 

 بانكي

 (2)ماده  اهداف نظام بانكي (1)ماده 

وظايف 

نظام 

 بانكي

 (2)ماده 

 وظايف نظام بانكي

  هاكبان)به تفكيك بانك مركزي و 

 ات اعتباري غيربانكي(مؤسسو 

 (3)ماده 

 فصل دوم:

 تجهيز منابع پولي
 

 (3)مواد 

 (6)تا 

 فصل دوم:

تجهيز منابع 

 پولي

 
تا  (4)مواد 

(14) 

 فصل سوم:

تسهيالت اعطايي 

 هابانك

 
 (7)مواد 

 (17)تا 

 فصل سوم:

 تخصيص منابع

نيازهاي مالي  تأمين

كنندگان نهايي مصرف

 )خانوارها(

 (11)مواد 

 (21)تا 

هاي نيازهاي مالي بنگاه تأمين

 اقتصادي

 (22)مواد 

 (34)تا 
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 بانكي بدون رباطرح پيشنهادي عمليات  4263قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 

نحوه تشكيل و چارچوب كلي 

مؤسسات تخصصي »فعاليت 

 «مالي تأمينمشاوره و 

 (31)مواد 

 (43)تا 

 ساير موارد
 (44)مواد 

 (41)تا 

   
 فصل چهارم: 

 وصول مطالبات
 

 (46)مواد 

 (13)تا 

 چهارم:فصل 

بانك مركزي ايران و 

 سياست پولي

 

مواد 

تا  (11)

(21) 

 فصل پنجم:

 بانك مركزي
 

 (14)مواد 

 (11)تا 

 فصل پنجم:

 متفرقه
 

مواد 

تا  (21)

(27) 

فصل ششم: 

موضوعات 

 متفرقه

 
 (19)مواد 

 (167)تا 

 

مقايسه شده  1362 سال محورها و فصول طرح بانكداري بدون ربا با قانون مصوب 1در جدول 

« تفكيك وظايف نظام بانكي»و همچنين « تعاريف»طور كه مشخص است در فصل اول است. همان

اختار و ترين تغيير از نظر سفصل دوم بدون تغيير بوده است. عمدهو نسبت به قانون فعلي صورت گرفته 

نوان بدين نحو كه عهاي قانون در فصل سوم شيوه تخصيص منابع بانكي صورت گرفته است. سرفصل

تسهيالت اعطايي به تخصيص منابع تغيير يافته و همچنين تخصيص منابع نيز به تفكيك تأمين مالي 

تخصصي مشاوره و مؤسسات »ها اشاره شده است. همچنين نحوه تشكيل مصرفي و تأمين مالي بنگاه

 نيز به اين فصل اضافه شده است.« تأمين مالي

ه از مدل شماتيك، محورهاي اصلي تغييرات صورت گرفته در طرح عمليات نيز با استفاد 1در نمودار 

 بانكي بدون ربا نشان داده شده است. اين تغييرات به تفكيك هر فصل نشان داده شده است. 

 

 

 



 

 

 ساختارطرح عمليات بانكي بدون ربا و تغييرات صورت گرفته. 4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكيل شوراي  
 فقهي

ها  وظايف، سياست
 و ابزارها

  

  

  

  

  

 سازوكارهاي اعتبارسنجي

 

 سپرده تعاوني

 صكوك اوراق بهادار انتشار

مؤسسات تخصصي  »توسط 
 «مشاوره و تأمين مالي

 هاتوسط بانك

 هاخانواده مصرفي مالي تأمين

 هاي بزرگ بورسيتسهيالت به شركت

هاي  شركت به تسهيالت ساختار 
كوچك و متوسط  

(SMEs) 

 تعاوني اعتبار

 عضويت واحدهاي اقتصادي

درصد   40تا 20خريد 
  سهام مؤسسات توسط

 هابانك

 هاساير سپرده

 منتصب رهبري و كارشناسان يمتشكل از فقها
 ابزارها و... با موازين شرعيتطبيق 

 هاتشكيل واحدهاي نظارت شرعي در بانك
 



 

 

 مالي تأمينسسات تخصصي مشاوره و ؤم. ساختار و چارچوب فعاليت 3

پيشنهادي بانكداري بدون ربا در نحوه تخصيص منابع پولي به  متنبيشترين تغيير اساسي 

 أمينتمؤسسات تخصصي مشاوره »مؤسسات تخصصي با نام  تأسيسبا  است كه هاي اقتصاديبنگاه

دي )به هاي اقتصا. به پيشنهاد اين طرح عمليات تخصيص منابع بانكي به بنگاهگيردصورت مي« مالي

 ينتأممؤسسه تخصصي مشاوره »از طريق  ( صرفاًفته شده در بورسسهامي عام پذيري هاشركتغير از 

مؤسسات تخصصي مشاوره »فعاليت چارچوب  درخصوصگيرد. در اين بخش توضيحاتي صورت مي« مالي

 د.شوارائه مي« مالي تأمينو 

يك  براساسات مؤسساين  ، طراحيطراحان محترم طرح عمليات بانكي بدون ربا 1اظهارات مطابق

ر بين حاضدرحال  شناسياين آسيب براساسبانك و بنگاه صورت گرفته است.  شناسي از رابطهآسيب

 زير نمودشاخص سه  دريك عدم تقارن اطالعاتي وجود دارد كه  مشاركتي بانك و بنگاه در اجراي عقود

 كند:پيدا مي

 

بين مديران ارشد بانكي و نماينده  هفاصلاين شاخص بيانگر اين است كه  فاصله مديريتي: .4

فاصله ه ك درحالي بسيار زياد است )جهت دريافت تسهيالت( توجيه طرح هكنندتأييدبانك يا كاركنان 

و در بسياري موارد نماينده، خود  بوده بسيار نزديكآن نماينده متقاضي تسهيالت با مديران ارشد 

 متقاضي تسهيالت )شركت( است.

ديران بين كاركنان بانك و ماين شاخص بيانگر اين است كه فاصله تخصصي  فاصله تخصصي: .3

 آنها بسيار زياد است اما در حوزه متقاضيان تسهيالت اصالً وجود ندارد.

سهيالت ت هدر طرف بانك بسيار زياد بوده اما در طرف گيرندنيز فاصله نظارتي  فاصله نظارتي: .2

يار گذاران طرح هستند لذا اين فاصله بسكارآفرينان يا سرمايهبه اين دليل كه گيرندگان تسهيالت، همان 

 اندك است.

ستر بهاي ذكر شده در باال بوده تا از اين طريق حداقل نمودن فاصلهسسات ؤاز تشكيل اين مهدف 

 شود.فراهم  اجراي صحيح و غيرصوري عقود مشاركتي
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فاصله  
مديريتي

فاصله  
تخصصي

يفاصله نظارت



 

 از: ندارتبع 4متن طرح براساس مالي تأمينات تخصصي مشاوره و مؤسسخصوصيات 

بوده  2ISIC رقمي 4 و تعداد آن حداقل به ميزان تعداد كدهاي اشته، شكل تعاوني دمزبورمؤسسات  

 هستند. در هر رشته شغل كار تخصصيوو اعضاي آن اصحاب كسب

 ي كوچك وهاشركتمالي به  تأميندار مديريت و ساماندهي ارائه تسهيالت ات عهدهمؤسساين  

 هستند.( SMEمتوسط ) 

مديريتي را در اختيار داشته  كرسي دوسهامدار مؤسسات مزبور بوده و حداقل يك و حداكثر  هابانك 

 و از اين طريق عدم تقارن اطالعات از بين رفته و بر نحوه تخصيص منابع نظارت دارند.

وري العمل و كارمزد ارائه تسهيالت خواهد بود كه هرقدر سودآات از طريق حقمؤسسانتفاع اين  

فزايش نمايي ا صورتبهكند، كه مؤسسه دريافت مي يالعملمالي شده بيشتر باشد، حق تأمينهاي پروژه

 خواهد يافت.

 ست از:ا متن طرح عبارت براساسو تأمين مالي  مشاورهتخصصي ات مؤسسوظايف 

 ،پيشنهاديهاي ارزيابي اقتصادي پروژه 

 ،اعتبارسنجي اعضا 

 اسبراسگيري در مورد نوع قرارداد )عقد( و ميزان تسهيالت اعطايي )البته با دخالت بانك تصميم 

 ،مديريتي( كرسي

نظارت مستمر بر عملكرد گيرندگان تسهيالت با هدف كسب اطمينان از عدم انحراف منابع تخصيص  

 ،داده شده از اهداف قرارداد

 ،ي آنوربهرهارائه مشاوره تخصصي به گيرندگان تسهيالت با هدف افزايش سودآوري پروژه و  

 ،تامين از گيرندگان تسهيالاخذ وثايق و تضالشركه(، تضمين بازپرداخت مطالبات بانك )غير از سهم 

 .ي مورد نيازيانجام اقدامات قضا 

 

 طرح عمليات بانكي بدون ربا  درخصوصگاه صاحبنظران ددي

يات عمل» در اين بخش ديدگاه صاحبنظران حوزه اقتصاد و بانكداري اسالمي در زمينه طرح پيشنهادي

 شود.ه ميئمجلس شوراي اسالمي ارا «بانكي بدون ربا

  

                                                 

 سسات پرداخته است.ؤبه نحوه تشكيل و چارچوب كلي فعاليت اين م 3-3فصل سوم، بخش 

ISICباشداقتصادي ميهاي بندي كليه فعاليتبندي مرجع براي طبقهيك طبقه.
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 4ايرج توتونچيان. 4

 مقدمه

ك است. بانكند، تلقي طراحان آن از مفهوم اي كه با نگاه كلي به اين طرح جلب توجه مييكي از مسائل عمده

ه پولي و اعتباري در نظر گرفته شده است. از اين منظر بانك فقط با پول مؤسسمثابه يك در اين طرح بانك به

، ي ربوي استهاوامواسطه وجوه بوده و قرابت با بانك تجاري كه كاركرد آن دادوستد  سروكار داشته و صرفاً

 هاي توليدي واقعي ندارد. اينتمايلي به مشاركت و وارد شدن در فعاليت بانك ماهيتاً ،دارد. با اين تعريف

 ست كه بانك اسالمي اگر قرار است متناسب با اهداف نظام اقتصادي اسالم طراحي شود، ماهيتاًا درحالي

 هاي اقتصادي خواهد بود.مالي فعاليت تأمينه مؤسسشبيه يك 

كه اگر از بانكداري حذف شود  دهدمي تشكيل 2زيان اساس بانكداري اسالمي را مشاركت در سود و

ه وجوه وي واسطبتواند مانند بانكداري رچيزي به نام بانكداري اسالمي وجود نخواهد داشت. بانك اسالمي نمي

ا حذف ب شود. اصوالًو در بخش پولي وارد نمي شدهباشد. بانك اسالمي بالواسطه وارد بخش حقيقي اقتصاد 

 گونه عملياتي كه بهره در آن نفوذ كرده باشد نبايد صورت گيرد.  بهره )ربا( بازار پولي از بين رفته و هيچ

اينكه بانك اسالمي نيز واسطه وجوه باشد از استنباط غلطي كه در مورد پول و سرمايه وجود دارد 

ل باشد. پول به نوعي معادسرمايه ميگيرد. به اين معنا كه اين تفاوت ناشي از تفاوت پول و مي نشئت

شود تبديل به سرمايه بالفعل مي كيب حقوقي با يكي از عوامل توليدسرمايه بالقوه است كه به محض تر

گردد. از همين منظر است كه اجاره سرمايه )فيزيكي(  قابل فهم و پس از آن مستحق سهمي از سود مي

كي از ي نشده و پول )سرمايه بالقوه( وارد فرآيند توليد زيرامعناست اما اجاره پول بي ،و مورد تأييد است

 آيد.نمي حسابعوامل توليد به

تواند د. بانك اسالمي نميشونرخ بهره در بازار پول و نرخ سود در بخش حقيقي اقتصاد مشخص مي

ا چ شخص حقيقي يالحسنه به هيمانند بانك ربوي واسطه وجوه باشد زيرا اين بانك بجز در مورد قرض

ن بانك اينمايد. بنابرمالي مي تأمينتقاضاي بخش حقيقي اقدام به  براساسدهد، بلكه حقوقي وام نمي

 ه پولي و اعتباري. مؤسسمالي است نه  تأمينه مؤسساسالمي يك 

عدم تطابق ضروري حجم پول تزريق شده با نيازهاي  دليلبه ات پولي و اعتباريمؤسسدرخصوص 

وجود  دليلبه ي اسالميهابانكهاي پولي ضرورت دارد ولي در سياست درخصوصواقعي جامعه، بحث 

منتفي  هاي پوليتطابق كامل بين نيازهاي واقعي و منابع تزريق شده به اقتصاد ضرورت بحث از سياست

هاي مختلف، اقدام به در بخش گذارسرمايهسهم سود )زيان( طرفين  توان با تغيير دراست. البته مي

 .كردهدايت منابع 

                                                 
 .. استاد دانشگاه الزهراء عليها السالم1

2. Profit and loss sharing 



 

 نياز به معيارهاي مناسبي ،هاي اسالمي در كشوربا آموزه هابانكبراي بررسي ميزان تطابق عملكرد 

 توان به سه معيار اشاره كرد:است كه مي

 عادالنه ثروت(  عدالت )كاهش شكاف بين اغنيا و فقرا و توزيع (الف

 توليدي و ...( هاي افزايش رفاه )افزايش اشتغال و فعاليت (ب

 تحقق شرايط تعاون )با اتكا به قراردادهاي مشاركت( (ج

ط مساعد يدليل وجود شرابه 1362در زمان تهيه اليحه قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 

ها نامهآيينو پس از ابالغ قانون و تنظيم و تهيه  خميني )ره( اجتماعي و هدايت و حمايت ايماني امام

و ها شد كه بخشنامهتوسط اشخاصي كه آن اليحه را به آن نقطه رسانيده بودند، تصور نمي

صادره از طرف بانك مركزي تا به حدي باشد كه امروز اجراي آن قانون )با وجود هاي دستورالعمل

 يده و بغرنج شده باشد. چپي سال بسيار 31جزئي( پس از گذشت هاي كاستي

ي شناسي مناسبالزم است ابتدا آسيب نقاط ضعف و نقايص قانون موجود منطقاً كردنبراي برطرف 

اقتصادي از وضع موجود صورت گيرد و سپس قانوني براي برطرف نمودن  -بر معيارها و قواعد دينيمبتني

 توان به موارد زير اشاره كرد:نظام بانكي ميها و معضالت موجود از مهمترين آسيب .شودنقايص تهيه 

 هاي توليديمالي توليد و فعاليت تأمينعدم پاسخگويي مناسب نظام بانكي به  (الف

هاي طبيعي توليد به گيرنده تسهيالت قلب ماهيت عقود مشاركت و انتقال هزينه تمام ريسك (ب

 موسوم به مشاركتي

 سازيي )فاكتور صوري شدن عقود( در مقام پيادهشبهه شديد ربوي شدن عقود مبادالت (ج

 قابل كنترل حجم نقدينگياز رانت خلق پول و رشد غير هابانكاستفاده افسار گسيخته سوء( د

 اي مذكوردليل سخت بودن شرايط اخذ تسهيالت در عقود مبادلهرواج فساد در تخصيص منابع بانكي به ـ(ه

 هابانكها، متقاضيان تسهيالت و پروژه درخصوصي اطالعاتي جامع، شفاف و يكپارچه هابانكفقدان  (و

 از حيث نحوه تخصيص منابع هابانكفقدان نظارت هوشمندانه و مناسب بانك مركزي بر  (ز

اي مشخص و ملموس بين عملكرد نظام بانكي و اهداف ترسيم شده در نظام فقدان رابطه (ح

 مالي تأمينظام اقتصادي اسالم براي ن

 فقدان سازوكارها و تمهيدات مناسب سيستمي براي تسهيل اجراي عقود مشاركت (ط

 حجم باالي مطالبات معوق (ي

 

 طرح پيشنهادي درخصوصاظهارنظر 

مشكل امروز جامعه ايران ركود تورمي است. در ضمن در طول ساليان گذشته براي متخصصين ثابت 

توان با الگوبرداري از غرب و آرايش بانكداري ربوي به نام بانكداري اسالمي اين نمي شده است كه ديگر
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مشكلي را كه جز از طريق اقتصاد اسالمي و بانكداري اسالمي واقعي امكان مرتفع كردن نيست، حل كرد. 

 بيكاري چند سالي است كه بر روي جوانان سايه افكنده است. حال بايد ديد كه آيا طرح مورد بحث پس

 تواند پاسخگوي جامعه باشد؟    مي سال 31از 

داليل و رسد كه طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسالمي بهنظر ميبا توجه به مطالب فوق به

 موجود نباشد:هاي مشكالت زير قادر به برطرف كردن آسيب

در اين طرح به نهاد بانك غربي آن هم از نوع تجاري اصالت داده شده و اين موجب شده تا  (الف

كه  اليدرح د.شوگري بانك سازگار باشد استفاده هاي تركيبي خاصي كه با ماهيت واسطهعقود به شكل

ينه قش بهمالي مردم و ن تأمينماهيت بانك با توجه به نيازهاي  بايدبراي حل واقعي مسائل اقتصادي 

 بانك در برآوردن اين نيازها مشخص شود.

انديشيده نشده است.  يعقود مشاركتواقعي  دات الزم براي اجرايدر طرح پيشنهادي، تمهي (ب

اي رسد اين مشكل ريشه در عقايد طراحان طرح داشته و آنها محوريت را به عقود مبادلهنظر ميبه

اند. بايد توجه داشت كه عقود مشاركتي بيشتر در عرصه توليد كاربرد دارند و باعث رونق توليد و داده

به  يدارسرمايه)نه انتقال آن مانند نظام كننده و صاحب سرمايه توليد بين توليدتقسيم ريسك 

نده كنسك به توليدقطعي بوده و همه ري «سرمايه»اي سود شوند. اما در عقود مبادله( ميتوليدكننده

هاي توليدي )در مقايسه با نظام با كاربرد عقود مشاركتي بسياري از طرح اينبر گردد. عالوهتحميل مي

اي و با ثابت بودن عايدي سهم در چارچوب عقود مبادله زيراي( توجيه اقتصادي خواهند يافت دارسرمايه

اما در عقود مشاركتي سهم سرمايه نسبتي  ،اهد شدسرمايه، سهم سرمايه در قسمت هزينه محاسبه خو

 شود.نمي محسوب گذارسرمايههزينه  ءاز سود پروژه است و سهم سود بانك جز

معرفي  هاي نظام بانكي،مهمترين نوآوري طرح پيشنهادي مجلس جهت حل معضالت و آسيب (ج

حل مشكل عدم تقارن اطالعات  آيد كه براينظر ميمالي است كه به تأمينات تخصصي مشاوره و مؤسس

الخصوص تسهيالت مشاركت( صورت گرفته است. اگر چنين بين بانك و متقاضيان تسهيالت )علي

ه دليل اينكبه در وضعيت جديد، زيراد، الزاماً به حل اين مشكل منجر نخواهد شد شوپيشنهادي محقق 

عدم تقارن اطالعات به رابطه بين  مسئله اوالًات مذكور مالكيتي مستقل از هم دارند، مؤسسو  هابانك

 عدم تقارن از مسئلهمالي منتقل خواهد شد و ازسوي ديگر  تأمينه تخصصي مشاوره و مؤسسبانك و 

قل خواهد و مشتريان آنها منترابطه بين بانك و متقاضيان تسهيالت مشاركتي به رابطه بين اين مؤسسات 

ي ميزان پرداخت ات وضع نشده است عمالًمؤسسبر اين  توجه به اينكه سيستم نظارت شد. همچنين با

 دهداآنچه در واقعيت رخ  براساسقدرت و نفوذ اعضا تعيين خواهد گشت و نه  براساسسود تسهيالت 

انديشي مناسب مشكالت جديدي نيز بروز خواهند كرد. ممكن است در صورت عدم چاره ثانياًاست. 

تمايلي به تخصيص منابع از مجراي  هابانك ات،مؤسسو  هابانكوجود عدم تقارن اطالعات بين  دليلبه



 

اي ي توليدي برهابنگاه ات نداشته و عمده منابع خود را مصروف نيازهاي مصرفي نمايند. متعاقباًمؤسس

نيازهاي خود را در قالب نيازهاي مصرفي بازتعريف كنند و در  شوندميدسترسي به تسهيالت مجبور 

 وري افزايش يابد.عمل مشكل فاكتور ص

ات جهت تخصيص منابع متناسب با منافعشان مؤسسو  هابانكامكان تباني برخي  سوي ديگراز

 اضافه شدن واسطه جديد افزوده خواهد شد. دليلبهمالي  تأمينهزينه همچنين وجود دارد. 

مركزي  ، بانكهابانكات از منظر اقتصاد سياسي روابط نمايندگان مجلس، مؤسساستاني بودن اين  

د كه زاينده عدم شفافيت، پيچيدگي و گيري روابطي شوممكن است منجر به شكل ات،مؤسسو اين 

ن است ات ممكمؤسساين بازيگران است. صنفي بودن  مدتكوتاهتعقيب منافع  دليلبهيي وسيع آناكار

توان از طريق هذا مي. معشودو جذب عمده منابع توسط آنها  از اعضاي آن صنف منجر به البيگري برخي

 د.كركر شده را تا حدودي برطرف تمهيدات الزم مشكالت ذ

اي هلدر عقود مباد حل بيكاري صرفاًخالصه آنكه معلوم نيست كه به استناد كدام دليل منطقي راه

نهفته است؟ در خاتمه آنكه مشكل بزرگ ديگر پس از رفع ايرادات اين طرح اين است كه از سازمان 

رح طخواهند اين مي ي بحث شده ولي اينكه چه كساني و با كدام تجربه و تحصيالتمؤسساتچنين 

 قانوني را پس از تصويب پياده كنند بحث نشده است. 

 

 4سيدمهدي زريباف. 3

 مقدمه

رسد مهمترين مسئله بانكداري در كشور ما مشخص نمودن جايگاه بانك در اقتصاد ملي است. نظر ميبه

 اي از مسائل اقتصاد ملي را پاسخ دهند؟ )غير از بانك مركزي( قرار است چه مسئله هابانك

طور كه در طول ساليان متمادي تجربه شده است، معموالً قسمت عمده منابع بانكي به همان

 اند: هايي تعلق گرفته است كه داراي سه خصوصيت مهم بودهطرح

  ،ريسك(مخاطره )كمالف( كم

 ب( غيرمولد، 

 ج( غيرراهبردي. 

وسازهاي گذاري در ساختعنوان مثال سرمايههمعموالً اين سه خصوصيت توأمان با يكديگرند. ب

ايي هگذاري( نمونههاي سرمايهبازي در بازار سرمايه )از طريق شركتيا ورود به محيط سفته غيرضروري

 د.انبه آن ورود كرده هابانكاست كه هر سه خصوصيت را باهم دارد و 
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ند و اين درحالي است كنهاي پرمخاطره گذاريحاضر نيستند اقدام به سرمايه هابانكطور كلي به

وزه گذاري در حسرمايه هايي دارد. مثالًگذاريكه كشور ما در شرايط كنوني نيازي مبرم به چنين سرمايه

بنيان )كه عمدتاً نوپا هستند( در شمار اقدامات هاي دانشبنيان يا اعطاي تسهيالت به شركتاقتصاد دانش

د رسنمدت به سوددهي قابل توجهي نميها معموالً در كوتاهگذاريپرريسك قرار دارند. اين نوع سرمايه

و  داريواسطه خصوصيت بنگاههب هابانكدهند. اما و آثار اقتصادي و ملي خود را در بلندمدت نشان مي

بول چنين شرايطي نيستند. به همين دليل پيوند آنها با منافع اقتصاد ملي سودمحوري خود، حاضر به ق

 براي برقراري اين پيوند در طرح مذكور چه تدبيري انديشيده شده است؟ 1قطع است.

يكجانبه و  هاي اقتصادي كامالًبه عوامل و بنگاه هابانكدر حوزه تخصيص منابع نيز، نگرش 

هاي مولد )ولي كوچك( كه ها و بنگاهدهد كه حجم عظيمي از شركتيكسونگرانه است. آمارها نشان مي

ه هاي بانكي را نداشتاند، توان بازپرداخت اصل و بهره وامبهرههاي دولتي و زدوبندهاي سياسي بياز رانت

ش ثير همين نگرأهنگام دادرسي نيز حقوق آنها تحت ت كنند. طبيعتاًاعالم ورشكستگي مي و نهايتاً

نگري شود. نگاهي به متن مفاد قراردادهاي بانكي اين يكجانبهپايمال مي هابانكبه نفع  معموالًيكجانبه 

همه ريسك انجام طرح را به عامل منتقل  دادهاي بانكي تقريباًردهد. قراروشني نشان ميو زورگويي را به

تصادي كه عامل اق مواردي نيزشوند. در نسبت به انواع مخاطرات بيمه مي هابانككنند و به اين ترتيب مي

مصادره شده و معيشت  هابانكدليلي اصل و يا بهره وام را پرداخت نمايد اموال آن به نفع  نتواند به هر

شيده تدبيري اندي هابانكگيرد. آيا براي اين ظلم ساختاري گيرنده در معرض نابودي قرار ميو شرافت وام

 شده است؟

 

 طرح پيشنهادي درخصوصاظهارنظر 

 1362 سال طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسالمي با هدف بازنگري در قانون بانكداري بدون ربا مصوب

 شود:به برخي موارد آن اشاره مي داراي نقاط ابهامي است كه ذيالً

تجهيز و تخصيص منابع برشمرده  درخصوص هابانكالف( در اين طرح وظايف و اختياراتي براي 

طور كلي، به معناي مشخص نمودن جايگاه بانك در اقتصاد ملي ا آيا برشمردن اين موارد بهشده است، ام

يرد هايي تعلق گگذاري يا اعطاي تسهيالت به پروژهاست؟ تخصيص منابع ممكن است در قالب سرمايه

 كه در راستاي منافع اقتصاد ملي قرار ندارد. 

 حل خوبيراه« صصي مشاوره و تأمين ماليمؤسسات تخ»رسد پيشنهاد تأسيس نظر نميب( به 

ند منافع بانك پشتيبان خود را در نظر گير بايدالذكر باشد. اين مؤسسات نيز به ناچار براي معضالت فوق

                                                 
هاي توليدي كشور در معرض ضرر و يا حتي ورشكستگي  هاي اخير كه شرايط ركود و تورم در كشور حاكم بود، عمده بخش. در سال1

 درصد گزارش شده بود.  11كداري كشور بيش از نحال متوسط سود بابا اينقرار داشتند. 



 

رقابتي وجود فضاي نيمه دليلبهصورت هاي اقتصادي را. )در غير ايننه منافع ملي يا منافع عوامل و بنگاه و

كاركنان اين مؤسسات ازسوي بانك پشتيبان به سرعت تعويض و جايگزين  ، مديران وهابانكميان 

به آنها  بخشند و نهايتاًرونقي مجدد مي هابانككار وبه كسب شوند(. به اين ترتيب اين مؤسسات صرفاًمي

اي هتر و بهتري خواهند داد. آيا تجربه تأسيس شركتدر مسير تاراج بيشتر اموال مردم مشاوره دقيق

با  هاانكبتوانند رابطه تجربه موفقي بوده است؟ اين مؤسسات نيز نمي هابانكگذاري زيرمجموعه ايهسرم

ود اي غير از حداكثرسازي ستوانند انگيزهطور كلي نميهو ب منافع اقتصاد ملي را تأمين كنند و اساساً

 براي بانك ذينفع داشته باشند.

ا ي موجود بهابانككند، در توان تصاد ملي كمك ميهايي كه به پيشرفت اقج( تأمين مالي طرح

يي نياز است كه سودمحور و انتفاعي هابانكاين سازوكارها مخدوش نيست. براي اين كار به مؤسسات و 

صورت مدت خود نكنند. البته در اينهاي بلندمدت اقتصاد كشور را قرباني منافع كوتاهنباشند تا افق

تواند برعهده مؤسساتي باشد كه با حجم مشخصي از ريسك و پربازده ميكمهاي خرد، تأمين مالي طرح

 شوند.خصوصي اداره مي صورتبهسرمايه 

بانك مركزي تعيين  ازسوي ي موجود و توان اقتصادي آنهاهابانكد( الزم است تا حجم سرمايه 

ريق انباشت بيش از اندازه، نتوانند از ط هابانكطور مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد تا برخي هشده و ب

 دست گيرند.همقدرات اقتصادي كشور را ب

جاي آنكه وقت خود را صرف شود طراحان و انديشمندان و متخصصان كشور بههـ( پيشنهاد مي

كاري دنبال راه)با انواع توجيهات شرعي( نمايند، يا آنكه به هابانكطراحي و گسترش ابزارهاي تأمين مالي 

در زمينه تأمين و يا تخصيص منابع باشند، كمي هم به جايگاه و نقش بانك در  هابانكه براي مشاوره ب

مانه هاي ظالاقتصاد ملي و سازوكارهايي براي استقالل مالي و پولي كشور از مخاطرات جهاني و انواع تحريم

بنيان اقتصاد دانشهاي پولي چندجانبه و سازوكاري براي تقويت . مسئله ارز و معامالت ارزي، پيمانكنند

 تواند موضوعاتي براي تفكر در اين زمينه محسوب شود. و نيز تعيين حدود و چگونگي خلق پول مي

 

 1حسن سبحاني. 2

 مقدمه

ح تجديدنظر و اصال»ادله توجيهي و به هنگام « وضع قانون جديد»سنت قابل دفاع آن است كه به هنگام 

ا تا ب باشدشناسي مرتبط با آن، در طول دوره اجراي قانون ارائه گزارش كاركرد و آسيب« قانون موجود

د. وشعنايت به آنها، هدف از تدوين قانون جديد يا تصحيح و تجديدنظر در قانون موجود روشن و شفاف 
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ه ادله شود كبا پذيرش اين فرض كه نظام بانكي به اهداف خود نائل نشده است آنگاه اين فرض مطرح مي

ندرج در قانون فعلي شده اين عدم توفيق چيست؟ چه عواملي مانع از رسيدن نظام بانكي به اهداف م

ت مهم كه بايد پاسخ داده شود آن است كه آيا در طول بيش از سه دهه گذشته اين سؤاالاست؟ ازجمله 

قانون عمليات بانكي بدون ربا بوده است كه اجرا شده و به نتايج موردنظر نرسيده است يا اينكه مصوبات 

ي شده و نتايج فعلي را در نظام بانكي يقانون اجرا جايهاي بانكي بهشوراي پول و اعتبار و دستورالعمل

فوريتي عمليات بانكي بدون ربا فاقد پاسخ به تمامي مواردي است كه به آنها به بار آورده است. طرح يك

اشاره شد و مشخص نيست چرا بايد قانون جديدي نوشته و جايگزين قانون فعلي شود؟ نسبت آن با 

 كند؟را دنبال مي شرايط فعلي چيست؟ و چه اهدافي

 ورتصبهدر جهان دريافت بهره از طريق قراردادهاي قرضي است و اين فلسفه  هابانكفلسفه وجودي 

طوري كه كاركردي غير از قرض گرفتن و عجين شده است به هابانكغيرقابل انفكاك با ذات كاركردي 

 هابانكدر محوريت فعاليت اصلي قرض دادن و در دريافت مازاد به ازاي آن كه همان ربا )بهره( است 

حذف  كند و قصدمتصور نيست. اين طرح همانند قبل ظرف توليد و توجيه ربا را كه بانك است حفظ مي

ربا را از آن دارد. اهتمامي كه اگر غيرممكن نباشد بسيار مشكل است كما اينكه در سي و چند سال 

شته است نظام بانكي نتوانسته است دامن خود را گذشته كه از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا گذ

 از ربا )بهره( پاك و شبهه بسيار مستحكم و مستدل ربوي بودن را از خود بزدايد.

ف علمي نظام بانكي بدون ربا در ظرسازي اسفناك و غيربا توجه به آنچه آمد با در نظر گرفتن شبيه

 در اين طرح مغفول مانده است ديگري كه بيان آنهابر ربا )بهره(، برشمردن نكات مهم نظام پولي مبتني

ت يي را داشهابانكتوان تصور مثال در نظام مالي بدون ربا آيا مي عنوانبه رسد.نظر نميچندان الزم به

 اليدرح توان امكان خلق پول داشتكه ملزم به سپردن ذخيره قانوني نزد بانك مركزي باشند؟ آيا مي

باشد؟ گيزه خلق پول كه همانا دريافت بهره )ربا( بوده است از سيستم محذوف ميترين عامل و انكه اصلي

در نظام مالي بدون ربا آيا اصوالً جايي براي واژه خلق پول با عنايت به خاستگاه و نگاه به پول وجود 

ازار بر بتوان از بازار پول صحبت به ميان آورد؟ جايگاه بانك مركزي در اين نظام مبتنيدارد؟ و آيا مي

 هاي اسمي در جريانات پوليفعاليتجاي بهتوان تصور كرد كه يك نظام بانكي حقيقي چيست؟ آيا مي

؟ آيا بايد همچنان بانك مركزي در فضاي هدايت بپردازداي هاي حقيقي در جريانات سرمايهبه فعاليت

 ل مهم و مبهم ديگر.ها سؤاهاي اسمي مربوط به پول و اعتبار تنفس و فعاليت كند؟ و دهجريان

از نكات بسيار كليدي نظام مالي بدون ربا آن است كه بين اجرا شدن آن و ميزان بدهي رابطه 

تر اجرا شود ميزان بدهي در نظام مالي تر و غيرصوريمستقيم برقرار است يعني هر قدر اين نظام حقيقي

الي وجود نداشته باشد نظام مالي توان مدعي شد وقتي بدهي در نظام مشود. به نحوي كه ميكمتر مي

ها يبده درخصوصرغم اين واقعيات بسيار عمده، در اين طرح حقيقي اجرا شده است. به طوربهخوبي و به



 

بيني كند. پيشبيني شده است كه نظام پولي ربوي را تداعي ميكار وصول آنها تمهيداتي پيشوو ساز

ن ايجاد بدهي در نظام مالي است كه اين پذيرش به ها به معناي پذيرش امكاچگونگي وصول بدهي

 رحاليد شودبر قرض است كه در آن بدهي ايجاد ميو نتايج نظام مالي مبتني سازوكارمعناي تمكين به 

جاي قرض را كه در آن بهره )ربا( رايج است به كنار گذاشته و به برمبتنيكه قرار بوده و هست كه نظام 

 عقود معطوف به عاري بودن از ربا جايگزين شود. برمبتنيآن نظام مالي 

مود و ن« پاشنه آشيل» عنوانبه توان به دو واقعيت خطيرشناسي از وضع فعلي ميدر يك آسيب

 ضعفي كه تحليل برنده سالمت نظام بانكي بدون رباست اشاره كرد:

ه كرد عقود و فاصلكاري در عقود به واسطه تحميل شروط ضمن عقد كه منجر به تغيير كار. دست1

 گرفتن محتواي عقود از عنوان آنها گشته است؛

 بايد گفت تزاحمات بينكه اي گونهمالي بهنظام نظام مالي با كليت  يعدم توجه به رابطه اجزا .2

. اجزا در سطوح خرد با سطوح كالن باعث رخوت و سستي و انحراف در مجموعه نظام مالي شده است

عنايتي به آنها به معناي باقي گذاشتن پاشنه آشيل براي هر نظام مالي اينها ازجمله مواردي است كه بي

 مطلق در قبال آنها سكوت شده است. طوربهاي كه هم در قانون فعلي و هم در طرح تقديمي است. مقوله
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 1363هاي قبل از علي عمليات بانكي بدون ربا در سالقانون ف درخصوصاين طرح همانند آنچه  (الف

ي متعارف كه ربوي هستند بنا را بر آن هابانكاتفاق افتاد يعني بدون عنايت و شناخت كافي از كاركرد 

به دريافت  قرض دادن مشروط و قرض گرفتن مشروط يعني بانك برمبتنيگذاشته است كه در يك ظرف 

 بپردازد.  -شودن ربا يا بهره ناميده ميو پرداخت مازاد ـ كه مازاد آ

شود كه در يك جمله طرح بر آن با دقت در طرح پيشنهادي اين معني در ذهن خواننده شفاف مي (ب

ي شده است مهر تأييد بزند ياست تا بر همه آنچه در سي و چند سال گذشته در نظام بانكي ايران اجرا

 فزايد.اجديدي را هم در بعضي از موارد به آنها بيهاي مسها و مكانيو البته عنداللزوم شيوه

تواند اي نگارش يافته است نميفوريتي عمليات بانكي بدون ربا كه قطعاً با منويات صادقانهطرح يك (ج

حتي به شرايطي دسترسي پيدا كند كه اقتصاد كشور را از شبهه ربوي بودن خارج كند چه رسد به اينكه 

منسجم از نظام مالي بدون ربا مشاركت نمايد. اين طرح پژواك همين عمليات  يك نهاد مؤثر و تأسيسدر 

رايج در نظام بانكي است. اگر نظام بانكي امروزه مسائل خود را تا آستانه طرح شدن در شوراي عالي 

و اقدام  كندطوفاني است كه از باد كشته شده خويش درو مي امنيت ملي گسترده است به معناي تجربه

 شديدكننده همان رويه موجود خواهد بود.اخير ت

 وناخواسته و ضمني ) طوربهكه حتي طرح ارائه شده نه تنها فاقد مالحظه اين سؤاالت كليدي است  (د
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رد گذتوان آنچه را كه در اقتصاد ربوي ميبه احتمال زياد ناآگاهانه و ناخواسته( پذيرفته است كه مي

در نظام مالي جمهوري اسالمي ايران  -م اصالت آن را قبول نداردكه ديگر عرف ه-صرفاً با تغيير لفظ 

پول قرضي در عقد « مثل»تعميق داده و نام آن را عمليات بدون ربا گذاشت. يكي از آن مفاهيم پرداخت 

آيد با توجه به ساختار طرح تقديمي مراد از آن اجراي عقد قرض منوط  نظر ميالحسنه است كه بهقرض

 شود كه درش ارزش پول )نرخ تورم ساليانه( است و در توجيه اين اقدام معموالً گفته ميبه جبران كاه

همه اقتصادهاي دنيا همواره نرخ بهره چند درصدي از نرخ تورم بيشتر است لذا در نظام بانكي ايران هم 

چنين  استداللگذار زيان نكند. منطق اين بايد نرخ سود از نرخ تورم چند درصدي باالتر باشد تا سپرده

است كه درواقع امر مفهوم سود در قاموس طرح همان بهره است و همانند بانكداري ربوي بايد از نرخ 

كه اين تلقي با ماهيت قراردادهاي نظام مالي اگر نگوييم متضاد كه با آن بسيار  درحالي تورم بيشتر باشد.

 ناسازگار و ناهمخوان است. 
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 مقدمه

 رد عنوان اين از كه دارند اكراه برخي لذا است مواجه تأمل با «اسالمي بانكداري»اصطالح  بردن كاربه

 اشدب داشته سؤال اين در ريشه شايد اكراه اين اصلي علت. نمايند استفاده علمي مباحث و قانونگذاري

 صرفاً هك اقتصادي بنگاه يك عنوانبه داريسرمايه نظام در بانك زيرا دارد؟ وجود اسالمي بانكداري آيا كه

در پي سودآوري است.  اقتصادي بنگاه يك عنوانبه و شودمي تعريف دارد برعهده را گريواسطه نقش

قرض  براساسداري عدم ممنوعيت ربا در نظام سرمايه دليلبهرابطه بين دهنده وجوه و گيرنده وجوه 

 گيرد.ربوي صورت مي

 ناظر انعنوبه ديگر يهاشركت خدمات از يا كنند، تأسيس شركت توانندمي فعلي قانون با هابانك

 ات دنكن استفاده غيره و تجارت كشاورزي، مسكن، مثل خاص فعاليت هحوز در متخصص يا مشاور يا

 اصلي مشكل. دنكن برآورد و توجيه عقاليي فعاليت در آن را فعاليت يك در محتمل زيان و د سودنبتوان

هاي اقتصادي شانه خالي كرده و از هر روشي براي از پذيرش ريسك مربوط به فعاليت بانك كه است اين

و سهيم  ودس كسب و مشاركت براي ايانگيزه هابانك يعنيكند. استفاده از نرخ بازدهي ثابت استفاده مي

. دكنن آن جايگزين را صفر ريسك با كمتر سود حاضرند و ندارند را محتمل خطرات و ريسك شدن در

 هاست.نبود انگيزه مشاركت در بانك اصلي به نظر مشكل

كنند. در كشورمان انتخاب افرادي ها را افراد اجرا مينامهتمام اين قوانين و مقررات و آيين نهايتاً

                                                 
 دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي. .1



 

ي را يااجر تواند بسياري از موانع قانوني وكه به اقتصاد اسالمي باور دارند، در اركان و سطوح مختلف مي

اصالحات مورد نياز براي اسالمي شدن نظام  بهتر آن بود . يعنيكندفرايندي مناسب و سريع برطرف با 

ي دادند واال بهترين قوانين را افرادارائه مي فعلي نظام بانكي بانكي را طي سي سال گذشته خود مجريان

عبارت ديگر، نرسد. بهد كنند كه به اهداف خوكه به اسالمي شدن آن عقيده ندارند، طوري اجرا مي

ساله اعتبار تر عمل كنند و پس از مهلت پنجتوانستند اسالميبا قانون فعلي هم ميمسئوالن نظام بانكي 

قانون عمليات بانكي بدون رباي فعلي، اصالحات گوناگون را در رفع موانع استفاده از عقود مشاركتي و 

    اعمال كنند.كاهش ريسك شرعي در نظام بانكي 
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بايد  اشدب اسالمي بانكداري براي قانوني ارائه ربا بدون بانكي عمليات قانون طراحان مقصود چنانچه (الف

ود وج اساساً اين است كه از منظر برخي انديشمندان شودمي وارد طرح اين بر كه اساسي اشكال گفت

 مياسال رويكرد با مالي تأمين مؤسسات در كه مالي اقدامات از برخي زيرا بانك اسالمي انكار شده است.

 اصلي علت گرايانهآخرتو  هخيرخواهان هايانگيزه بلكه باشدنمي سودآوري رويكرد با الزاماً، پذيردمي انجام

 بانكداري اي ربا بدون بانكداري واژه بردن كاربه جايبه است بهتر و است مؤسسه در منابع تخصيص و تجهيز

 ات با بانكمؤسسدر اين صورت رابطه اين  .شود استفاده «اسالمي مالي تأمين مؤسسه» واژه از اسالمي

 بازنگري شوند. دخلق پول باي مباحث ذخيره قانوني و مركزي به شكل ديگري تعريف خواهد شد و

ك بان . بدين معني كهباشدمي طرح اين بودن «محوروكالت» پيشنهادي طرح مورد در ديگر نكته (ب

 «مياسال مالي تأمين مؤسسه» اگر كه درحالي دهد؛انجام مي وكالت عقد از استفاده با خود را اقدامات اكثر

 به دتوانمي مالي تأمين همؤسس نيست. امور در وكالت عقد از انحصاري استفاده به نيازي باشد مدنظر

 پاسخگوي مستقيماً و هشد وارد اقتصادي هايفعاليت در غيرمشاركت و مشاركت مختلف هايشكل

 اقتصادي هايفعاليت در مباشرت دليلبه مذكور مؤسسه صورتاين در. باشد منابع تجهيزكنندگان

 نخواهد بود. داريسرمايه نظام مرسوم شكل در بانك ديگر ،مشروع

 تحت هك باشند داشته غيرانتفاعي و خيريه حالت فقط توانندمي مالي تأمين مؤسسات اين از برخي

 .نمايند فعاليت ديگر عناوين يا الحسنهقرضهاي صندوق عنوانبه و پولي غيرمتشكل بازار عنوان

 ورتصبه اقتصادي فعاليت انجام محدوديت و آن بودن محوروكالت طرح اين اصلي اشكال بنابراين

 عمليات هكلي عمالً «مالي تأمين و مشاوره تخصصي مؤسسات» معرفي با زيرا ت،اس بانك توسط مستقيم

ي به خوب هابانكات با مؤسسخواهد گرفت. مباحث مربوط به اين  انجام مؤسسات اين توسط اقتصادي

تواند انجام دهد و از اين نظر طرح ات ميمؤسسها را بدون اين مرتبط نيستند و بانك تمامي فعاليت

وع از اين موض ند واهداشتهاي مختلف در تهيه فصول طرح نقش گروه انسجام كافي را ندارد. شايد افراد و
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 غفلت شده باشد. 

 فعالين و اصناف توسط مؤسسات اين مالكيت باشد وارد تواندمي طرح اين به كه ديگري كلي اشكال (ج

افع تعارض من مالك است. را مؤسسات اين سهام از درصدي فقط وكيل عنوانبه بانك زيرا. است اقتصادي

اشكال و منجر به پيگيري منافع صنف خاص و جهت يافتن منابع ات عامل ايجاد مؤسسذينفعان در اين 

 ردنظرمو صنف بودنمي شريك مؤسسات اين در بانك اگر اقتصادي خاص خواهد شد.هاي به سمت فعاليت

 ررسيب در جانبداري با مؤسسات اين عمل در ممكن است .دكن جذب را بانك منابع راحتيبه توانستنمي

 ادياقتص توجيه داراي كهها را اجتماعي اصناف برخي از طرح فشارهاي سياسي، دليلبه ها،طرحو ارزيابي 

 .سازند مشكل دچار را هابانك عمل در و باشند بپذيرندنمي

رح اجراست ولي اين طدرحال  قانون فعلي نيز با نام قانون عمليات بانكي بدون ربا بيش از سي سال (د

در ارائه  دتاكنون قانوني وجود نداشته است. يعني باي كه گوييبندي و ارائه شده است فصلاي گونهبه

و قانون عمليات بانكي بدون ربا  1311طرح به قوانين موجود، شامل قانون پولي و بانكي مصوب سال 

در وهله اول  بدين ترتيب بايدو قوانين مربوط به بانك مركزي همزمان توجه شود.  1362مصوب سال 

شد )كه اين اشكال در قوانين مربوط، تجميع شده و يكپارچه و هماهنگ، تنقيح و بازنگري مي

هاي ديگر نيز وجود دارد( و در مراحل بعدي فقط اصالحات قوانين فعلي با حذف و اضافه قانونگذاري

يك قانون جامع شامل تمامي نكات  دصورت بايگرفت. در غير اينچند ماده و تبصره به آن انجام مي

مورد نياز در نظام پولي و بانكي )شامل بانك مركزي(، با لحاظ نكات اسالمي تهيه شده و به اجرا درآيد 

و كل قوانين قبلي لغو گردد تا مجريان و ناظران دچار سردرگمي نشوند. چنانچه اين امر زمانبر است و 

ا توانند اين كار ربا اصالح چند ماده يا تبصره قانون فعلي مي خواهند اقدامي نمايند،طراحان محترم مي

و بانك مركزي با حداقل جمالت و بندها انجام شود  هابانكانجام دهند. يعني تغييرات اهداف و وظايف 

 تا در اجرا هم فعالين اقتصادي و هم مجريان و ناظران با مشكل مواجه نشوند. 

اصل  براساسكه ذكر است  شايانطرح،  (17)ماده شوراي فقهي تعريف شده در  درخصوص

بر برشمرده شدن وظايف و اختيارات رهبري و همچنين اصل شصتم قانون اساسي مبني مدهيكصدو

 رهبري برعهده اًمستقيم قانون در اين كه جز در اموري مجريه قوه اعمال»دارد: كه بيان ميقانون اساسي 

بر نصب اعضاي شوراي تعيين وظيفه براي رهبري مبني، «جمهور و وزراسترئيس طريق ، ازشده گذارده

هاي مشاور فقهي، راهكار عنوانبه شود اين شورابنابراين پيشنهاد مي است،فقهي، مغاير با قانون اساسي 

ظم ارائه نمايند و منصوب مقام معهاي مربوط در بانك مركزي احث پولي و سياستبمناسب را در م

  يك ركن در بانك مركزي نباشد. عنوانبه رهبري

تشكيل شود و شوراي فقهي بانك مركزي بر آنها نظارت  تواندشوراي فقهي در هر بانك ميهمچنين 

هاي مناسب شرعي براي نياز حلتواند ارائه راهداشته باشد و وظيفه اصلي شوراي فقهي هر بانك مي



 

ها باشد. يعني بانك در مواجهه با تقاضاهاي مختلف اگر عنوان تقاضاهاي مختلف افراد و بنگاهمشتريان به

حل قانوني را ايجاد كند و به تصويب شوراي فقهي بانك مركزي قانوني ندارد از طريق اين شورا راه حلراه

حاظ از ل هابانكشكالت عملياتي عبارت ديگر موجود آيد. بههدر حل مشكالت ببرساند و نوعي رقابت 

حل مورد قبول شوراي حل مربوط پيشنهاد شود و چنانچه راهشناسايي شده و راه هابانكشرعي توسط 

نحوي مستمر انجام شود به صورتبهو اين روال  كندرا عملياتي  آن مربوطفقهي بانك مركزي بود بانك 

 كه احتياج به قانونگذاري نباشد.

 زجملهاور كلي بهتر است با معاونت نظارتي بانك مركزي بوده و نظارت بر كليه موارد طامر نظارت به

عبارت ديگر ريسك عدم كار گرفتن كارشناسان مرتبط برعهده داشته باشد. بهمباحث شرعي را با به

بندي در بانك مركزي قرار گيرد. در اين خصوص از تطابق شرعي در عمليات بانكي مورد نظارت و رتبه

 توانند استفاده نمايند.كارشناسان اقتصاد اسالمي با گرايش پول و بانكداري نيز مي
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 مقدمه

نكته كليدي و مهمي كه در تصويب يا اصالح قانوني ضرورت دارد تصريح شود اين است كه بايد مشخص 

شود اشكاالت فعلي قانون عمليات بانكي بدون ربا، اجراي اين قانون و نظارت بر اجراي اين قانون چيست؟ 

توان بي ميصريح و مشخص شناسايي و سپس تبيين شود كه چگونه و به چه ترتي طوربهموارد آن 

 ت ذيل پاسخ داده شود:سؤاالرود در اين زمينه اشكاالت مزبور را مرتفع سازد. حال انتظار مي

 توان رفع اشكال نمود؟الف( اگر اشكال در قانون فعلي است توضيح داده شود چگونه مي

رفع اين هاي اجراي قانون هست بايد مشخص شود كه چه تدابيري جهت ب( اگر اشكال در شيوه

 بيني شود؟معضل بايد پيش

ج( اگر اشكال در نظارت بر اجراي قانون فعلي وجود دارد نيز بايد توضيح داده شود آيا مشكل مزبور 

 در صورت تصويب قانون جديد مستدام خواهد بود يا خير؟ چگونه؟

ن وتحت عنوان عمليات بانكي بدجايگزين براي قانوني  عنوانبه طرح پيشنهادي، در اصل و عمدتاً

ظام نگاه توسط ، متأسفانه هيچهاي بسيار متمايز آنميت فراوان و ويژگيمطرح است كه عليرغم اهربا 

وشن، ر ربسيا هايها و دستورالعملنامهاين قانون داراي آييناست كه  درحالي اينبانكي به اجرا در نيامد 

 عملي و صريحي بوده و هست.

ارت متولي نظاجراي قانون فعلي نه توسط دستگاه نظارت دروني )بانك مركزي( و نه  ازسوي ديگر
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  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

بيروني )مجلس شوراي اسالمي( تحت نظارت درست و كامل قرار نگرفت و لذا به همين دليل، نظام 

مل هاي اجرايي آن عنامهكامل مغاير با اصل قانون و نيز آيين طوربهتدريج و هم اينك بانكي در ابتدا به

ليات شود قانون عمكه نه تنها گفته ميدر ايران آنچنان اين رويه غلط جا افتاده است متأسفانه كند و مي

 باشد.اجرا ميدرحال  «بانكداري اسالمي»شود بلكه بعضاً گفته مي« بدون ربا»بانكي 

 

 طرح پيشنهادي درخصوص اظهارنظر

مهم گفته شده در بخش مقدمه در طرح  مسئله و سؤاليك از سه رسد به هيچمتأسفانه به نظر مي (الف

شود حتي در صورت تصويب و اجراي طرح پيشنهادي بيني ميپيشنهادي توجه نشده است. بنابراين پيش

 نيز در عمل تغيير و تحول محسوسي اتفاق نيافتد.

وآوري ن كه« مالي تأمينمؤسسات تخصصي مشاوره و »نظر از پيشنهاد ايجاد در ارزيابي كلي، صرف (ب

باشد، تفاوت و تحول معناداري در طرح نسبت به قانون عمليات بانكي بدون رباي اصلي اين طرح مي

 دركه در قانون وجود ندا «خريد دين»و  «استصناع»، «مرابحه»شود، عقودي از قبيل فعلي مالحظه نمي

امكان تصويب  ازجملهبرخي تغييرات جزئي ابالغ شده و  هابانكحدود دو سال پيش اجراي آنها به 

يك ماده يا تبصره  عنوانبه نظر از حفظ چارچوب طرحتواند صرفابزارهاي جديد توسط شوراي فقهي مي

 ند.كتري را از نظر مراحل قانونگذاري طي مسير ساده اضافه شود تا الحاقي به قانون فعلي صورتبه

و  نظارت فقهي .1 و اختيار و كاركرد:د شوراي فقهي با تأسيسبه اقتضاي طرح چنانچه فقط مجوز  (ج

تصويب ابزارهاي جديد و نوآورانه باشد، تمام آنچه در چارچوب اين طرح مدنظر طراحان محترم . 2

 سازي طرح فعلي براي قانون عمليات بانكيخواهد بود و ديگر نيازي به جايگزين تأمينباشد قابل مي

 اجرا نخواهد بود.درحال 

 :نكته آخر، با توجه به اينكه عنوانبه (د

 .شود. قانون عمليات بانكي بدون رباي فعلي اجرا نمي1

  .اندبدون ترديد به يك رويه ربوي عادت كرده هابانك. 2

 كند. طرح پيشنهادي فعلي تحول معنادار و قابل قبولي را مطرح نمي3

تي از دول ذيربطشود مجلس محترم طي فرصتي ديگر تركيب جديدي از: مقامات لذا پيشنهاد مي 

اي و با تجربه، دارايي، نمايندگان مرتبط مجلس، بانكداران حرفه امور اقتصادي و بانك مركزي، وزارت

اي حهه اليان مرتبط را انتخاب و ضمن انجام يك بررسي مجدد و با مالحظصاحبنظرمدرسين دانشگاهي و 

تا طرح اصالح نويس جديدي نمايد نگارش و ارائه هست مبادرت به تهيه پيشدرحال  كه توسط دولت

 برانگيز باشد.شده از جامعيت، مقبوليت و قابليت اجراي بيشتري برخوردار بوده و كمتر مناقشه

  



 

 

 1مرتضي عزتي. 6

 مقدمه

، ولي گذاري را داشتههاي قانونتصويب شده است، دقت 1362قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در سال 

بايد تالش وب بوده، در عمل درست اجرا نشده است. پس چنانچه در عمل درست اجرا نشده و خود خ

قانوني كه قرار است امور جامعه به ويژه جايگاه حساسي مانند نظام بانكي كاركردها اصالح شود. نمود تا 

 و متخصصان آن را طراحي كنند.  شدهبا آن اداره شود، بايد با نگاه تخصصي نوشته 

 

 طرح پيشنهادي درخصوص اظهارنظر

هاي نهاه شده است. برخي نشئشود كه اين طرح بسيار عجوالنه تنظيم و به مجلس اراچنين برداشت مي

 عجوالنه بودن عبارتند از:

 آن  اند نام آخرعنوان طرح يك عنوان قانوني نيست با تغييراتي كه در اين مدت كوتاه در آن داده

 اند كه بر اين پايه دو قانون با يك نام خواهيم داشت.نوشته« قانون عمليات بانكي بدون ربا»را 

  دارد، اصالحيه بر آن بزنند نه اينكه آن را ناديده معمول است در شرايطي كه قانون خوبي وجود

 اند.بگيرند. در ظاهر با گذاشتن نام تكراري آن را ناديده گرفته

 ه شده است، تعريف مشخصي ندارد. مانند مؤسسه ئهايي كه در طرح پيشنهادي ارابرخي واژه

 مالي و مانند اينها. تأمينبندي، مشاوره، رتبه

 برخي از آنها چنين هستند: در اين طرح رعايت نشده است.نويسي اصول قانون (ب

 نداثري نداشتهؤ...( در تدوين اين طرح نقش مدر بانكداري )نه فقه و اقتصاد و افراد متخصص. 

 پوشي از قوانين موجود يك ويژگي برجسته اين طرح است. هم بسياري از مواد و بندهاي چشم

، ناسازگار است و هم مواد آن از قوانينو تكرار آن با تنقيح  وجود داشتهاين طرح در قوانين پيشين 

 هاي مختلف شكل گرفته است. قانون

 خواهد به قوانين مختلف ورود نمايد، بايد روشن كند بر كدام يك قانون با اين عنوان كه مي

 آورد كه در اين طرح چنين نيست.ها اصالحيه ميقانون

  شود چرا به مواد قوانين ديگر تعرض شده و اگر قرار است همه اگر قرار است يك قانون اصالح

 قوانين ديده شود، چرا درست ديده و گفته نشده است. 

  به شرايط و نحوه اجراي كارهايي  نبوده وبسياري از بندها و مواد اين طرح در حد قانون

 هاي اجرايي است )نه قانون(.نامهاند كه در حد آيينپرداخته
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 هاي طرحنوآوريايرادهاي 

 «مالي تأمينمؤسسات مشاوره تخصصي و » .4

 «مالي تأمينات مشاوره تخصصي و مؤسس»هايي به نام همؤسسطرح، وارد كردن هاي يكي از نوآوري -

وارد ه نشده و هم هيچ تجربه موفقي در جهان براي آنها نيست. ئكه هم تعريف درستي از آنها ارا است

تواند جامعه و اقتصاد را با و مي بودهنشده در قانون نادرست  تأييداز نظر علمي كردن ايده ناپخته و 

هاي مالي مهم گذارد كه بخشمشكالت بزرگي مواجه كند. آيا انسان عاقل پاي خود را جاي سست مي

 هاي ناپخته و نامطمئن سپرده شود؟همؤسسكشور نيز به اين 

مزبور تخصيص ي هاشركتمنابع را تجهيز كرده و به  هابانكه شود كدرباره همين نوآوري گفته مي -

مالي، بخشي از متقاضيان تسهيالت بانكي  تأمينهاي مشاوره و همؤسسويژه اينكه مالكان اين بدهند. به

 اي دارد: ي اقتصادي هستند. اين ايده چند اشكال پايههابنگاهو همان مالكان 

  ها سهمي از آن نخواهند برد و دارند و غيرمالكبراي خود برمياول اينكه اينها همه وجوه را

 دهد.قرار ميدر مسير ضعف روزافزون  را زمينه گردش مالي بين اغنيا فراهم و ضعيفان

 براي خودشان اين منابع را تعدادي شركت و كند دوم اينكه بانك با سختي منابع را جمع مي

براي گردآوري منابع، ابزار تخصيص منابع  هابانكاز ابزارهاي دانيم يكي كنند. چنانچه ميتقسيم مي

 يابد. است كه اگر اين ابزار از بانك گرفته شود، قدرت گردآوري منابع آن بسيار كاهش مي

  اي اندك درخواهند آمد و از راه ها در تيول عدههمؤسسنكته سوم در اين باره آن است كه اين

 شود. د ميهاي نادرست ايجاآن دارايي

  ه خواهد شد كه پيچيدگي و مؤسسها صدها )و بيش از هزار( همؤسسچهارم اينكه تعداد اين

دهد و امكان ايجاد آنها نخواهد بود، مگر با ضربه زدن به اخالق، اقتصاد، اموال دشواري كار را افزايش مي

 مردم و ... . 

  ،ها كه مالكان آنها خود همؤسستخصيص به دست اين  كه از آنجايينكته پنجم، افزون بر اين

نها اقتصادي مانند ايگيرندگان تسهيالت هستند، عدم تقارن اطالعات، عدم شفافيت، انحصار و آثار سوء

 را ايجاد خواهد كرد. 

 

 «بندي و تضمين تسهيالتمؤسسه رتبه». 3

 :اي استكه اين هم دچار چند اشكال پايهاست « بندي و تضمين تسهيالته رتبهمؤسس»نوآوري ديگر طرح، 

 نشده است.  آن زا يكي اينكه تعريف درستي -

هم تجربه موفقي ندارد و از نگاه علمي به كارگيري آن نادرست و  مؤسسات نيز دوم اينكه اين -

 زيانبار است. 



 

 اند كه كامالً جداي از هم هستند. جمع شده «تضمين»و  «بنديرتبه»سوم اينكه در اين نام دو كار  -

چهارم اينكه اين تضمين در موضوع بيمه وارد شده است كه در حوزه كار بيمه خواهد بود، در  -

 شود )تداخل قانوني و كاركردها(.حالي كه مجوز آن از بانك مركزي گرفته مي

 

 «شوراي فقهي» . 2

  اشكال اساسي وجود دارد:نوآوري ديگر اين طرح، شوراي فقهي است كه در آن چند 

  .شود و كار آن دخالت در قوه مجريه استنخست اينكه اين شورا از بيرون قوه مجريه تعيين مي -

شود كه هم تشديد دخالت در قوه مجريه االجرا ميدوم اينكه مصوبات اين شورا براي بانك الزم -

دارد. در قانون اساسي حتي براي شوراي است، هم با ساختار نظام كه قانون اساسي پايه آن است، مغايرت 

و  دتأييتواند در بخش فقهي حق نگهبان هم قدرت اين شورا ديده نشده است، شوراي نگهبان تنها مي

تر از شوراي نگهبان است، قدرت رد داشته باشد. درحالي كه براي اين شورا كه حد آن بسيار پايين

 االجرا براي قوه مجريه ديده شده است. تصويب مقررات الزم

سازي غيرربوي عمليات ربوي است كه بيشتر آنها صوريصورت گرفته  ها در ابزارهابرخي نوآوري د(

است. مانند سپرده تعاوني كه قرض به شرط قرض است، يا تخفيف در سود كساني كه در موعد مقرر 

 مهجري خيرأنويسند و در هنگام تخير در قرارداد ميأمه تپردازند )سود را با جريقسط و بدهي خود را مي

گيرند(، يا تعيين نرخ سود مورد بخشند و نميگيرند و هنگام پرداخت به موقع، به ظاهر ميآن را مي

 ها كه جز مجوز دادن به بانك مركزي براي تعيين نرخ سود )بهره( نيست. انتظار براي سپرده

علمي اقتصاد و بانكداري در طراحي ابزارها كه بسياري از ابزارها با اصول اداره  توجه نكردن به اصول (هـ

بانك مركزي، به ويژه  ازسوي هابانكبندي تسهيالت علمي اقتصاد ناسازگار است. مانند اجازه سهميه

 ي خصوصي كه اشكال شرعي و قانوني هم دارد. هابانكهاي خصوصي و نيز براي سپرده

نو وارد شده در طرح از نگاه  هايها و ابزارپذيري اجرايي برخي ايدهدر اين طرح هيچ توجهي به امكان (و

 حسابداري، حسابرسي و عمليات بانكي نشده است. 

سازي امور مردم نشده است و به شدت فرآيندها و مراحل گرفتن در اين طرح توجهي به ساده (ز

 كند.ها و ابزار گسترش فساد و مانند اينها را فراهم ميهتسهيالت پيچيده و طوالني شده و را
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 1ووضليحسين ع. 7

 مقدمه

كلي در اصالح يا تصويب قوانين بايد مشخص شود كه هدف از تدوين اين قانون چه بوده و اصالح  طوربه

 است؟ ها مورد نظر اين قانون پيشنهادي بودهكدام نواقص يا رفع كدامين چالش

تدوين شده در قالب قانون عمليات بانكداري بدون ربا از جهاتي كار مفيد و قابل  پيشنهاديطرح 

پيشنهادي برخالف قانون قبلي به شكلي روشمند تدوين شده به نحوي  طرحمثال  عنوانبه تقديري است

 واقصبرخي نهمچنين  .است مشخص در ابتداي آن قرار داده شده كه تعاريف و اهداف به شكلي كامالً

عملياتي و اجرايي كه قانون قبلي در مورد آن ساكت بود مانند راهكار مقابله با معوقات بانكي و محدوده 

لحاظ فقهي عالوه، طرح بههب است.ي خارجي تا حدودي مورد توجه قرار گرفته هابانكفعاليت شعب 

اما  .نظر برطرف شده استهاي قبلي تا حدودي از اين هاي خوبي داشته و مشكالت و نارساييپيشرفت

 گردد.مختصر بيان مي صورتبهاشكاالتي نيز بر آن وارد است كه در بخش ارزيابي 

 

 طرح پيشنهادي درخصوص اظهارنظر

سازي و روان نمودن رسد قانون به هيچ عنوان رويكرد اصالحي ندارد و به هدف هماهنگبه نظر مي (الف

ندگان، شود كه از نگاه نگارشده است به نحوي كه اينگونه برداشت ميعمليات جاري در نظام بانكي تدوين 

 مشكل جدي ندارد كه قرار باشد اصالح شود. ل است و اصالًئاايد فضاي رايج در نظام بانكي كامالً

مثال مواردي از  عنوانبه هاي فراواني وجود دارد.ميان اهداف و متن قانون پيشنهادي ناهمگوني (ب

داف بنيان در اهپول، رفع فقر، ايجاد رفاه، توزيع عادالنه منابع و تقويت اقتصاد دانش قبيل حفظ ارزش

اينكه در بخش اهداف نظام بانكي  در متن قانون بدان پرداخته نشده است. مضافاً ذكر شده است كه اصالً

 ست.گرديده اتري بيابد حذف برديرمعيار حق و عدل شود و تفسير كا به جاي اينكه توجه بيشتر به

طرح پيشنهادي نيز مشابه قانون فعلي در موارد زيادي با قانون پولي و بانكي كشور هماهنگي ندارد  (ج

 قوانينو لذا خود منشأ تعارض و ناهماهنگي است. اصالح در بخش عمليات بانكي چنانچه با كليت 

ث تضاد و بلكه باع ،كندنمي ر نظير قانون پولي و بانكي تطبيق داده نشود هيچ پيشرفتي ايجادتجامع

وجه را شاهد بي يهانرخسازي اجراي عقود يا تعيين و دست آخر مشكالتي همچون صوري شدهتعارض 

 خواهيم بود.

كه در ابتداي قانون پيشنهادي ذكر شده است در هيچ كجاي قانون مورد استفاده  هابانك بنديطبقه (د

 قرار نگرفته و به تفاوت موجود در وظايف و عملكرد آنها پرداخته نشده است. 

                                                 
 د دانشگاه امام صادق )ع(.دانشيار دانشكده معارف اسالمي و اقتصا .1



 

گذاران يك پديده پسيني است و بايد پس از مشخص در بانكداري بدون ربا سود پرداختي به سپرده ـ(ه

راي تواند تبعات زيادي بمي مسئلهنك تعيين و پرداخت شود كه رعايت اين هاي باشدن نتيجه فعاليت

و بانك مركزي داشته باشد، در حالي كه طرح پيشنهادي نيز مانند قانون فعلي در اين مورد  هابانك

گاه نتيجه واقعي فعاليت اقتصادي الحسابي است كه هيچسكوت كرده كه نتيجه آن پرداخت سود علي

حاسبه يند مآپيشنهادي به فر طرحمفادي از  استكند. حداقل ضروري گذار منتقل نميبانك را به سپرده

خلف ي متهابانكهايي براي به محاسبه آن در پايان سال و نيز تعيين مجازات هابانكسود قطعي و الزام 

 يابد.اختصاص 

هايي است و طرح نسبت به آنها هيچ تعرضي نداشته طرح با حالت مطلوب بانكداري داراي شكاف اين (و

توان به مواردي چون خدمات بانكداري كه باعث اشكال بر جامعيت قانون شده است. در اين رابطه مي

 ي فناوريهامتعارف، مقررات احتياطي و سالمت بانكي، حفاظت از مشتريان، مديريت بحران، زيرساخت

 اي به آنها نداشته است.و مقررات انتظامي اشاره كرد كه طرح هيچ اشاره

سسات ؤم»گيري ، شكلاقتصاد يقيحق يهامنابع به بخشدر طرح پيشنهادي جهت تخصيص  (ز

 است:  زير هاي اساسيدر نظر گرفته شده كه داراي چالش« يمال تأمينمشاوره و  يتخصص

استان به  31 گرفتن و در نظر  ISICدو رقمي با توجه به برآورد انجام شده، با توجه به كدهاي  -

مؤسسه نياز داريم و اگر اين كدها را چهار رقمي در نظر بگيريم كه ادعاي طراحان همين است  961

ر توجه بيشت« تخصصي»ها بايد تشكيل شود. اگر در عنوان اين مؤسسه به لغت مؤسسه در استان 3627

 أمينتگيري اين تعداد مؤسسه تخصصي آن هم در حوزه آن است كه آيا اساساً ظرفيت شكل سؤالشود، 

 مالي در كشور وجود دارد؟

نيازمند به كارگيري نيروهاي  «يمال تأمينمشاوره و  يتخصصمؤسسه » 3711ايجاد حدود  -

شود آن است كه متخصص در اين زمينه است. بر اين اساس، سؤال ديگري كه در اين زمينه مطرح مي

 هايشبكه در هانوع تخصص ينتا چه حد اآيا ظرفيت دانشي و تخصصي مورد نياز در كشور وجود دارد؟ 

 ؟ موجود است ياستان

 هانكباي كوچك و متوسط اقتصادي برعهده هابنگاهبه  حاضر مسئوليت اعطاي تسهيالتدرحال  -

از سطح  هابانكيربانكي است. به اين متخصصين بايد مجموعه متخصصين اعتباري غ يسسات اعتبارؤو م

 يقاز طرها را اضافه نمود. حال سؤال اساسي آن است كه آيا اعطاي تسهيالت شعبه تا سرپرستي

كي و مؤسسات اعتباري غيربان هابانكبخش بزرگي از ظرفيت  «يمال تأمينمشاوره و  يسسات تخصصؤم»

 ي را بدون استفاده نخواهد نمود؟در حوزه اعتبار

، تأسيسهاي مورد نياز، هزينه« يمال تأمينمشاوره و  يسسات تخصصؤم»با توجه به تعداد  -

اي مؤسسات چاره هاي جاري اين مؤسسات قابل توجه خواهد بود. ايناي و هزينههاي سرمايهدارايي
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ها را به مشتريان خود يعني اعتبارگيرندگان منتقل نمايند. حال سؤال آن نخواهند داشت تا اين هزينه

اصلي  هاينرخ سود تسهيالت بانكي يكي از دغدغه باال بودن يي كه در شرايط كنونيهابنگاهاست كه 

 بود؟ود اين مؤسسات راضي خواهند كار است، از نرخ سوآنها در كسب

مشاوره و  يتخصص سساتؤم»منابع مالي مورد نياز  تأميندر طرح پيشنهادي دو روش براي  -

. اما هابانكگذاري عام ديده شده است. اول، سرمايه اين مؤسسات و دوم، سپرده سرمايه« يمال تأمين

ي امعن به« يمال تأمينمشاوره و  يسسات تخصصؤم»در  هابانكسؤال آن است كه آيا سهامدار شدن 

بخشي از مأموريت اصلي خود كه واسطه وجوه است را به  هابانكداري آنها نيست؟ اساساً چرا بايد بنگاه

در اين مؤسسات بدون نظارت بر آنها  هابانكيك مؤسسه بيروني واگذار كنند؟ آيا سهامدار شدن 

شته ر يككه در  ياقتصاد فعاالنپذير است؟ مابقي سهام اين مؤسسات را چگونه بايد در اختيار امكان

فعاليت دارند واگذار كرد؟ تضمين بازپرداخت منابعي كه در اختيار مؤسسات قرار داده شده  خاص يشغل

در اختيار اين گذاران را توانند وجود سپردهبدون نظارت بر اين مؤسسات مي هابانكچه خواهد بود؟ آيا 

 مؤسسات قرار دهند؟

 .ممنوع است «يمال تأمينمشاوره و  يسسات تخصصؤم»توسط  يداربنگاهدر طرح پيشنهادي  -

 اجاره به شرطيه، مرابحه نستوانند با استفاده از عقود مي «يمال تأمينمشاوره و  يسسات تخصصؤم»

 يمشاركت مدن، داراستصناع مدت، (يل)تنز يداريخر، )سلف( يدخر يشپيك، اجاره به شرط تمل، قرض

كه ديده  و صلح در اختيار اعضا )سهامداران( قرار دهند. همانطوري مساقات ،مزارعه، مضاربهي، حقوق يا

ات داري اين مؤسساين راهكارها است. آيا مشاركت به بنگاه ازجملهشود، مشاركت مدني يا حقوقي نيز مي

واقعي مستلزم اضافه شدن  طوربهعالوه اجراي موفق هر يك از عقود بانكي بهمنجر نخواهد شد؟ 

 صصي به هر يك از اين مؤسسات است.ديگر تخ يهاشركت

سهامدار در تصميمات نهايي مرتبط با اعطاي  عنوانبه اي از اعضادر طرح پيشنهادي، مجموعه -

كنندگان طرح آن است كه رانت اعطاي تسهيالت را از تسهيالت نقش خواهند داشت. آيا هدف تدوين

د؟ ي هدايت نماينمال تأمينمشاوره و  يسات تخصصسؤمو مؤسسات اعتباري غيربانكي به سمت  هابانك

اي در اعطاي تسهيالت در اين مؤسسات رعايت شود؟ اين نوع شيوه آيا تضميني وجود دارد كه عدالت رويه

هاست كه همه در سطح استان «ي و اشتغالگذارسرمايههاي كارگروه»مشابه موضوع تشكيل  مسئلهحل 

 يدرگمردر مجموع سها آگاه هستيم. اثر تصميمات غيركارشناسانه اين كارگروهيي و اتالف منابع در آاز ناكار

 يسسات اصالتاً و از طرف خود مبادرت به اعطاؤم ينا يستبخش حاكم است، مثالً معلوم ن ينبر ا يبيعج

 نيتضم ،كننديپرداخت م يالتاز طرف بانك. اگر خودشان تسه يندگيبه نما يا كننديم يالتتسه

 در اين مؤسسات چگونه خواهد بود؟؟ فرآيند اخذ وثايق دارد ييبازپرداخت مطالبات چه معنا

باط در ارت هابنگاهو مؤسسات اعتباري غيربانكي بدون توجه به جايگاه  هابانكحاضر كه درحال  -



 

است.  اهبانكدرصد مطالبات  31نمايند، مطالبات غيرجاري بيش از گيري ميبا اعطاي تسهيالت تصميم

مشاوره  يسسات تخصصؤم»اي از فعاالن اقتصادي كه خود سهامدار حال سؤال آن است كه اگر مجموعه

گيري نمايند، مطالبات غيرجاري به چه هستند در ارتباط با اعطاي تسهيالت تصميم« يمال تأمينو 

 لبات غيرجاري بانكي خواهد افزود.ميزان خواهد بود؟ بدون شك اين طرح بر مطا

ي وظايف بسيار زيادي برعهده مال تأمينمشاوره و  يسسات تخصصؤمگيري در ارتباط با شكل -

بانك مركزي قرار داده شده است كه نيازمند مجموعه وسيعي از اقدامات و ابزارهاي نظارتي در ارتباط با 

اند هكنندگان طرح خواسترسد كه تدويناست. به نظر مي« يمال تأمينمشاوره و  يسسات تخصصؤم»

 ز طريق بانك مركزي جبران نمايند.كمبودهاي غير قابل جبران طرح را ا

زم مل هابانكاستفاده شده و بر اين اساس  «صرفاً»در اين پيشنهاد از لفظ  آنكهتر نكته مهم -

 از طريق اين مؤسسات تسهيالت اعطا كنند.  تنها اند كهشده

 

 توسعه بانكداري اسالمي درخصوصمشكالت طرح 

 در يواحد نظارت شرع ينو همچن يبانك مركز يفقه يشورا يجادبه ا طرح پيشنهادي( 17)ماده 

 دتوانيمعامله نم يك يعنوان و سابقه فقه يكبودن  يكشور اشاره نموده است. صرف شرع يهابانك

 ينوانق سايرآن با  يو سازگار يحقوقو قواعد اصول  ديباشد و با هابانك يبرا يديمناسب و مف يسممكان

 يددج يو معامالت و قراردادها نيز در تطبيق عقود يو بانك ي، اقتصاديريتيالزامات مد يترعا ينو همچن

 ييهادانش ريفقه به سا يتفوق و برتر ي برايبه ابزار يستينبا يفقه يشورا ين، بنابرايردمدنظر قرار گ

 شود. يلاست، تبد يالزام يآنها در بانكدار يتكه رعا

ت يبودن مصوبات در كنار لزوم موافقت اكثر يهالرعاو الزم يضا توسط مقام معظم رهبراع انتصاب 

 1) وراشي فقه يمطلق اعضا يتدر كنار اكثر( اعضا يهاعتبار بودن نظر بقبي وي )در مصوبات فقه فقها

ط به فق يبانك ي وپول ياتشود كه در انجام عمليبدان م يعمالً منته يه(فقيرنفر غ 4در مقابل  يهنفر فق

قابل  متعادل و يسميمكان يدبوده و با يشتريب يهايبه بررس يازمورد ن ينا در بسنده شود. يجواز شرع

  نكند. يشترشود تا مشكالت را ب اجرا و يقبول طراح

 ياست كه در چارچوب بانكدار ينبدون ربا ا يبانك ياتقانون عمل ياز مشكالت اساسديگر  يكي

 يكردنوع رو ينمورد توجه قرار داده است. ا يعقود اسالم براساسرا  ياصالح روابط حقوق اًمتعارف صرف

هدف  ياسالم بانكداري يااز شبهه ربا  يدور يكرداگر رو ينكهخود منشأ تعارض و تضاد است چه ا

فتار مگر ر ؟منحصر شود هابانك ياتفقط به عمل يداصالح چرا با يناست، ا ياصالح نظام بانك يكاستراتژ

اصالح  هيچگونه ممكن است رو يست؟ن يو ضوابط اسالم يندولت در اقتصاد مشمول قوان يا يبانك مركز

رار ق يرا هدف اصالح نظام بانك هابانك ياتفقط عمل ي،در چارچوب ضوابط اسالم يو بانك يقانون پول
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بدون ربا در  يبانك ياتعمل قانون يبكه با تصو ينوع نگاه به اصالح نظام بانك ينالزم به ذكر است ادهد. 

مجلس محترم  ازسوي يكه در مراحل بعد تزاحمم اًپراكنده و بعض ينقوان يرآغاز شد و سا 1362سال 

 يبانك و يحاكم بر نظام پول يندر قوان هماهنگيخود منشأ تعارض و نا يد،رس يببه تصو ياسالم يشورا

 . كشور است

همچنين بايد توجه داشت كه بانكداري بدون ربا با بانكداري اسالمي تفاوت دارد. بانكداري بدون 

ربا، ايجاد تغيير جزئي در روابط حقوقي بانكداري متعارف در چارچوب ضوابط اسالمي است، اما بانكداري 

ورا اعضاي شتساب اسالمي تطبيق نظام بانكداري با اصول، ضوابط و معيارهاي اقتصاد اسالمي است. ان

هاي اين سيستم را مستقيماً به مقام معظم رهبري پيوند داده كه به مصلحت نارساييتوسط رهبري 

سالمي هاي ايك حركت ضعيف و التقاطي به رهبري نظام جز پيش بردن يك رشته از رشته كه باشدنمي

 اي خواهد داشت؟دناپذيري چه ثمرهو ايجاد فضاي انتقا

اند. كدام فقه؟ فقه ن اين طرح اساس كار خود را حاكميت موازين فقهي قرار دادهبه عالوه، طراحا

رسي به بر سنتي كه به اغلب رموز نظامات پولي و مالي امروز اشراف كافي ندارد؟ فقه متعارف كه عمدتاً

اداره  برايكنون نتوانسته احكام جامع و متقني در چارچوب قواعد بنياني الزم احكام جزئي پرداخته و تا

دانيم علوم اسالمي در انحصار فقه آن هم از نوع سنتي اسالمي طراحي كند. همه مي يك نظام اقتصادي

يك نظام  يتأسيسويژه آن هنگام كه علل به ،آن نيست، بلكه ساير علوم اسالمي در مرتبه اهميت باالتري

ب فلسفه و كالم حاكم بر اقتصاد مدنظر است، قرار دارند. حاصل اين مجموعه علوم امروزه در چارچو

اي از قواعد و احكام كالن سيستمي است شوند و حاصل آن براي اداره جامعه مجموعهاسالمي تبيين مي

هاي اسالمي و ارزيابي عملكرد آن فراهم سازد. عالوه بر آنچه نهاد تأسيستواند مبناي الزم را براي كه مي

 «موازين اسالمي»و « موازين شرعي»، «موازين فقه اسالمي»تلف گفته شد، در اين طرح از عبارات مخ

تواند مبناي قانونگذاري باشد. قانون الزم است واضح و روشن نام برده شده كه بيان كلي اين موازين نمي

صورت احكام و و غير قابل تفسير باشد. بر اين اساس مجموعه قواعد و موازين اسالمي الزم است به

گيري در دسترس مجريان قرار گيرد. چه اينكه بيان اجمالي اين رفتاري و تصميم دستورات مشخص

هاي پولي و مالي استعداد دانند نظاماستفاده خواهد بود و همه ميتعابير و سوءموضوعات خود منشأ سوء

 خواري دارند.استفاده و رانتالزم را براي پرورش سوء
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 مقدمه

گذرد، مطالعات ( مي1362اي كه از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا )مصوب سه دهه در

سازي شناسي آن از ابعاد بررسي انسجام قانون و مقررات مرتبط با آن و نحوه پيادهمتعددي راجع به آسيب

امل يل عدم توفيق كتوان مهمترين دالبندي نتايج مطالعات مذكور ميقانون صورت گرفته است. در جمع

اجتماعي مورد نياز در جامعه، وجود  -نامناسب شبكه بانكي، نبود شرايط فرهنگيزيرساخت  آن را

هاي بر تسهيم سود و زيان، هزينهها در شيوه بانكداري مبتنيهاي غيرقابل تحمل براي بانكريسك

ازار هاي نهادي ب)قراردادها(، كاستي لحاظ تعدد و كاربردهاي متنوع عقوداجرايي زياد، پيچيدگي قانون به

لحاظ قوانين و مقررات، مؤسسات و ابزارهاي مالي مورد نياز و سرانجام آموزش مالي رسمي كشور به

 ها برشمرد.ناكافي مديران، كارشناسان و نيروي انساني بانك

انون ها موجب شده است كه با گذشت بيش از سه دهه از حاكميت كامل قدر عمل، اين كاستي

هاي بانكي كشور، ارزيابي مثبتي از اجراي قانون مذكور وجود نداشته عمليات بانكي بدون ربا بر فعاليت

هاي باشد. حال چنانچه طرح پيشنهادي نمايندگان محترم را كوششي براي پاسخگويي به آسيب

هايي براي حلاهشود آن است كه چه تدابير و رال اصلي كه به ذهن متبادر ميؤالذكر بدانيم، سفوق

ه ئپاسخگويي به مشكالت قانوني و اجرايي قانون موجود عمليات بانكي بدون ربا، در طرح پيشنهادي ارا

 شده است؟ 

ه پاسخ به مشكالت فوق ناتوان بوده است.ئشود، اين طرح از ارابه داليلي كه در ادامه بيان مي

ر اين قوانين براي ساماندهي بازار مالي كشور هاي سوم و چهارم توسعه، بنابر الزامي كه دطي برنامه

روزرساني قوانين و مقررات ناظر بر كم يك تالش اصلي براي بازنگري و بهبيني شده بود، دستپيش

فعاليت نظام بانكي كشور با مديريت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و با استفاده از تجربيات و 

ان بانكي و مراكز پژوهشي عمده كشور صورت گرفته است. اين تالش كه از اواخر دهه صاحبنظردانش 

اليحه  نويسپيشادامه داشت، سرانجام منجر به تدوين دو مجموعه  1311آغاز و تا اواخر دهه  1371

 گرديد و براي طي فرآيند قانونگذاري در اختيار دولت محترم «قانون بانكداري»و  «قانون بانك مركزي»

قرار گرفت. اين دو مجموعه كه در زمان تدوين از نقد و بررسي  1319و  1316هاي وقت در سال

روزرساني در موارد ي و بهئاند، همچنان با اصالحات جزهاي مطالعاتي گوناگوني برخوردار بودهگروه

باشند.برداري ميهاي بااليي براي استفاده و بهرهمحدود، داراي قابليت
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 طرح پيشنهادي درخصوص اظهارنظر

نه تنها از تجربيات قبلي در زمينه بازنگري  «طرح عمليات بانكي بدون ربا»كنندگان محترم تدوين .4

 نويس خود را تا همين اواخر در معرضاند؛ بلكه حتي پيشاي ننمودهقوانين پولي و بانكي كشور استفاده

رحي اند. اين مسئله، كاستي بزرگي براي طدادهنقد و بررسي كارشناسان و خبرگان بانكي كشور نيز قرار ن

است كه با هدف جايگزيني با يكي از مهمترين قوانين بانكي كشور، در دستور كار مجلس محترم شوراي 

ها و شرح وظايف آن گيرد و در مواد متعدد خود ساختار نظام بانكي، اهداف، مسئوليتاسالمي قرار مي

كند. را دچار دگرگوني مي

مواد ناظر بر اهداف و وظايف نظام بانكي، ( 1362ون عمليات بانكي بدون ربا )مصوب قاندر  .3

ژگي اند. البته، اين ويها، وظايف و اختيارات بانك مركزي و عمليات بانكي در كنار هم ذكر شدهمسئوليت

پولي و  يهاي بانكي، از خصوصيات قانون فعلو اداره بانك مركزي و فعاليت تأسيستجميع مواد ناظر بر 

هاي آن به حساب ( نيز هست، كه امروزه در كنار نقاط قوت فراوان، از كاستي1311بانكي كشور )مصوب 

حاضر، قريب به اتفاق كشورها داراي قوانين مجزايي براي بانك مركزي و بانكداري هستند.درحال  آيد.مي

اهيت م دليلبه توسعه آن است كهدرحال  يافته وتجربه چند دهه اخير بسياري از كشورهاي توسعه

 ات اعتباري، قوانينمؤسسو  هابانكي مركزي از ماهيت و كاركردهاي هابانكهاي بسيار متفاوت و كاركرد

ي مركزي، اين نهاد ملي و حاكميتي، با شخصيت هابانكشود. در قوانين اي براي آنها تدوين ميجداگانه

و اهداف  موريتأزم و كافي نسبت به ساير قواي حكومتي، با محقوقي مستقل و داراي استقالل عملياتي ال

ر، شوقانوني مشخص و وظايفي حاكميتي مانند انتشار پول ملي، نگاهداري و مديريت ذخاير ارزي ك

 شوند. در طي زمان،و اداره مي تأسيسهاي بانكي، كننده و ناظر فعاليتبانكداري دولت و مقام تنظيم

گيرد و همچون خود نهاد بانك مركزي كمتر مورد بازنگري و اصالحات قرار مي تأسيسقانون ناظر بر 

 بانك مركزي، از اثبات برخوردار است. 

ويايي هاي اقتصادي، براي پات اعتباري غيربانكي، همانند ديگر بنگاهمؤسسو ساير  هابانككه  در حالي .2

دنبال حداكثرسازي سود و تالش براي ادامه بايست در شرايط بازار رقابتي به و توسعه خود، لزوماً مي

ان خدمات كنندگهماحيات باشند و مقام تنظيمي و نظارتي بازار پول نيز بايستي تقويت رقابت بين فر

حترم كنندگان مداشته باشد، تدوينكار اكيد خود ر كنندگان را در دستوز حقوق مصرفبانكي و حمايت ا

 ات اعتباري، نگاهي آمرانه و دستوري و در محيطي كامالًمؤسسو ديگر  هابانكطرح پيشنهادي به 

ريزي شده و بدون اختيار و مسئوليت در قبال ذينفعان دارند. در مواد گوناگون طرح پيشنهادي، برنامه

يوه شود. اين شات اعتباري سلب ميمؤسسو ديگر  هابانكعامل هيئت ها و اختيارات بيشتر مسئوليت

يگر و د هابانكات اعتباري، در تضاد آشكار با اصول حاكميت شركتي در مؤسسر نگاه به بانك و ديگ

است. اتمؤسسات اعتبار و به تبع آن تفويض اختيار همراه با مسئوليت به اركان مديريتي اين مؤسس



 

ت هاي قانون موجود عملياكنندگان محترم طرح، نه تنها تالشي در جهت كاستن از پيچيدگيتدوين .1

ه تعاوني، انند سپرداي از عقود هماند، بلكه با افزودن بر تعاريف و معرفي شقوق تازهربا ننموده بانكي بدون

نسيه، استصناع  ،گذاري عام و خاص، وكالت عام و خاص، اجاره به شرط قرض، مرابحهسپرده سرمايه

اجراي قانون عمليات ها و ابهامات موجود در مرحله دار و موارد ديگر، بر پيچيدگيمدت دار، صلح مدت

اند.بانكي بدون ربا افزوده

از ابهامات اساسي موجود در قانون فعلي عمليات بانكي بدون ربا، تعريف و ماهيت حقوقي  .2

هاي پذير و حدود اختيارات و مسئوليته سپردهمؤسسگذار و گذاري، رابطه حقوقي بين سپردهسپرده

اند.بهامات در طرح پيشنهادي نيز مسكوت گذارده شدهقانوني وكيل در اين رابطه حقوقي است. اين ا

رح مفاد ط براساساي به نام سپرده تعاوني است. يكي ديگر از اشكاالت اين طرح، معرفي سپرده .6

، گذار از توديع وجوه خود نزد بانكخواه بوده كه انگيزه سپردهپيشنهادي اين نوع سپرده، نوعي سپرده وام

ي جدولي است كه در چندين هاوامها درواقع همان بانكي است. اين سپرده مندي از تسهيالتفقط بهره

ات اعتباري فاقد مجوز فعاليت از بانك مركزي مؤسسالحسنه و هاي قرضسال گذشته بسياري از صندوق

را با مشكل نقدينگي و مديريت منابع مواجه كرده است.

هاي عمراني و توليدي ملي، اند كه در امور زيربنايي و طرحمجاز شده هابانك براساس مفاد طرح .7

سازي دولت، حمايت از گسترش بخش گذاري مبادرت نمايند. در اينجا، لزوم كوچكمستقيماً به سرمايه

وچهارم قانون اساسي، ناديده گرفته شده است. هاي كلي اصل چهلغيردولتي و الزامات اجراي سياست

كارآمدي نظام بانكي است.  يتوجهي آن به حفظ و ارتقااساسي طرح پيشنهادي، بياز اشكاالت  .8

مالي مورد نياز بخش  تأمينهاي چنانچه دو معيار اصلي سنجش كارآمدي نظام بانكي را كاهش هزينه

ا كدام از اين دو معيار رواقعي اقتصاد و تخصيص بهينه منابع مالي موجود بدانيم، طرح پيشنهادي هيچ

مؤسسات »و  «مالي تأمينات تخصصي مشاوره و مؤسس»، با افزوده شدن بهبود نخواهد بخشيد. اوالً

ه مالي نسبت ب تأمينقطع هزينه  طوربهگري مالي، به چرخه واسطه «بندي و تضمين تسهيالترتبه

 و ات تخصصي مشاورهمؤسس، تخصيص منابع مالي از طريق وضعيت موجود افزايش خواهد يافت. ثانياً

يع ثيرگذاري بر تصميمات ناظر بر توززني اصناف و تأطبيعي برمبناي قدرت چانه طوربهمالي، كه  تأمين

هاي رقابتي اقتصاد كشور در سطوح ملي، بخشي و بنگاهي توجه به مزيتگيرد، بياعتبارات صورت مي

نظام بانكي كشور است.خواهد بود. به اين ترتيب، طرح پيشنهادي فاقد معيارهاي افزايش كارآمدي 

فاقد مباني نظري و تجربي است و مشخص  «مالي تأمينات تخصصي مشاوره و مؤسس»تشكيل  .3

يص در تخص هابانكاي اين ساختار ارائه شده است. دليل طراحان، عدم توانايي چه تجربه براساسنيست 

ت گذاري استاني اسهاي اشتغال و سرمايهكه اين طرح مشابه كارگروه درحالي است؛ هابانكدرست منابع 

اعطاي تسهيالت به كسب و كارهاي كوچك،  درخصوصكه در دولت گذشته با تصميمات غيركارشناسي 
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ناشي از تصميمات  هابانكحاضر بسياري از مطالبات الوصول درحال  تجربه ناموفقي به حساب آمده و

ني در مورد تسهيالت زودبازده است. لذا تضميني براي موفقيت اين مؤسسات هاي استاهمين كارگروه

وجود ندارد. 

 از بين رفتن خألهاي «مالي تأمينات تخصصي مشاوره و مؤسس»از داليل ارائه شده براي تشكيل  .44

است، ولي هيچ استدالل و تضميني ارائه نشده است كه اين  هابانكنظارتي، تخصصي و مديريتي در 

كند سلب مسئوليت مي هابانكت بتوانند اين خألها را از ميان بردارند. اين مؤسسات، در اجرا از امؤسس

 آورد. لذا، مشكالت زياديهم مياضابطه تسهيالت را فرناموفق قبلي در اعطاي بي هو زمينه تكرار تجرب

ك هاي كوچويژه آنكه در متن طرح مقرر شده است كه تخصيص منابع به بنگاههرا ايجاد خواهند كرد، ب

توسط اين مؤسسات صورت پذيرد. «صرفاً»و متوسط 

هاي مالي بنگاه تأمين، «مالي تأمينات تخصصي مشاوره و مؤسس»يكي از اهداف اصلي تشكيل  .44

به مطالبات ها، ارائه شده به اين بنگاهبخش عمده تسهيالت  تجربه، براساسكه  كوچك و متوسط

 غيرجاري تبديل شده است.

بندي رقمي نظام طبقه 4كدهاي  براساس «مالي تأمينات تخصصي مشاوره و مؤسس»چنانچه  .43

رشته فعاليت وجود دارد  117هاي چهار رقمي هاي صنعتي تشكيل شوند، در گروهالمللي فعاليتبين

مؤسسه در  3627فعاليت كشاورزي( كه بر اين اساس بايد  1فعاليت خدماتي و  16فعاليت صنعتي،  96)

ده ط شات اين است كه روابط جايگزين ضوابمؤسساندازي شود. از مشكالت جدي اين ها راهسطح استان

خواهي از طريق مؤسسات شكل خواهد گرفت و منابع و فساد را افزايش خواهد داد و همچنين سهم

يابد.هاي خاص تخصيص مياز اين طريق به گروه هابانك

گذاري مستقيم، خريد و فروش سهام از انجام هرگونه سرمايه مزبورات مؤسس طبق طرح پيشنهادي  .42

هاي اينجاست كه با وجود اين ممنوعيت، چگونه فعاليت سؤالشوند. ميداري منع و ملك، تجارت و بنگاه

مرابحه، سلف، خريد دين، اجاره، مشاركت حقوقي، مزارعه و مساقات، كه مستلزم تملك كاال يا دارايي 

هاي ديگر نيز وجود دارد.بخشگيرد؟ اين تناقض در ات انجام ميمؤسسثابت است، توسط اين 

مشخص شده است. با اين  «مالي تأمينات تخصصي مشاوره و مؤسس» تأسيسترتيبات هرچند   .41

ات كه در هر مؤسسات مشخص نشده و معلوم نيست تعداد زياد اين مؤسسحال، شخصيت حقوقي اين 

ل ماي هابانككه  شوند، تحت نظارت چه نهادي خواهند بود و در صورتيمي تأسيساستان و كل كشور 

اص، هاي فعال در يك رشته شغلي خآنها نباشند، تكليف فعاالن اقتصادي و بنگاه تأسيسبه مشاركت در 

ات كه قاعدتاً بايد مؤسسچرا اساسنامه اين  از نظر دسترسي به منابع مالي چگونه خواهد بود؛ و اصوالً

وزيران برسد؟ هيئتشوند، الزم است كه به تصويب و اداره  تأسيسخصوصي  صورتبه

 در «واحد نظارت شرعي»يكي از اركان بانك مركزي و  عنوانبه «شوراي فقهي» تأسيسشرايط  .42



 

 كه شوراي مشورتي فقهي از اوايلدر طرح تبيين شده است، بايد متذكر شد و مؤسسات اعتباري  هابانك

نامه آن نيز تصويب شده است. اين شورا از اهميت در بانك مركزي فعال بوده و آيينشمسي هشتاد  هده

 كند. ار بوده و بانك مركزي در موضوعاتي كه الزم بداند، از نظرات شورا استفاده ميبرخورد

اما پيشنهاد طرح، همتراز قرار دادن اعضاي شوراي فقهي در سطح شوراي نگهبان و انتصاب ايشان 

كند، معرفي جمهور منصوب ميبا حكم رهبري است. در شرايطي كه رئيس كل بانك مركزي را رئيس

پنج نفر از فقهاي شوراي توسط رياست حوزه علميه و انتصاب ايشان توسط مقام معظم رهبري، چندان 

هاي بانك مركزي در قبال رسد. اين وضعيت موجب كاهش اختيارات و مسئوليتمنطقي به نظر نمي

 شوراي فقهي خواهد شد. 

كزي گانه فعلي بانك مرفقهي يك ركن به اركان پنج طرح پيشنهادي، با تشكيل شوراي براساس  .46

يكي از اركان فرض  عنوانبه كه اين شورا در اداره امور بانك دخيل نيست، ولي درحالي شود.اضافه مي

شده است. بر اين اساس، با تركيبي كه براي شورا در نظر گرفته شده، بر مديريت بانك مركزي سايه 

. ضمن آن كه متزلزل خواهد كرد و باعث افزايش بروكراسي خواهد شد خواهد انداخت و مديريت آن را

در ايران اسالمي كه همه قوانين از تصويب مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان قانون اساسي 

به ازي نيرسد كه شوند، به نظر نميلحاظ وجاهت شرعي با قوانين تطبيق داده ميگذرند و مقررات بهمي

و مؤسسات اعتباري باشد. در  هابانكو واحدهاي نظارت شرعي در بانك مركزي و وجود چنين شوراها 

ي ناپذيري اركان مديريتتوان انتظار داشت كه وجود اين شوراها، تنها باعث افزايش مسئوليتمقابل، مي

 ات اعتباري خواهدمؤسسو  هابانكاي بانك مركزي و نهادهاي مذكور و اختالل و كندي در مديريت حرفه

  .گرديد

 

 4كامران ندري. 3

 مقدمه 

يك نكته مهم كه هم در مورد قانون قبلي و هم در مورد طرح فعلي صادق است، اين است كه در هر دو، 

الزياده و حذف آن از عمليات بانكي( توجه شده به تعبير اينجانب، تنها به مقوله رباي خفي )قرض مع

هاي با راهكارهايي كه تحت عنوان وجه التزام يا شيوهاست و رباي جلي مورد غفلت واقع شده، بلكه 

ت رباي جلي عبار خواهد شد.شرعي استمهال مطالبات معوق ارائه شد، رباي جلي در نظام بانكي گسترده 

بدهكاران بانكي كه در قانون نه تنها هيچ حدي هاي انباشت رو به تزايد و اضعافاً مضاعفاً بدهي :است از

گفته شده است در صورتي كه احراز گردد متقاضي تسهيالت به داليل بلكه  ،براي آن مشخص نشده

                                                 
 د دانشگاه امام صادق )ع(.دانشيار دانشكده معارف اسالمي و اقتصا .1
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ي تواند با انعقاد قرارداد جديدمي اقتصادي موقتاً قادر به بازپرداخت بدهي در زمان سررسيد نيست، بانك

مانند سلف، خريد دين، اجاره به شرط تمليك و مشاركت كاهنده، منابعي در اختيار متقاضي قرار دهد 

قرارداد سررسيد شده را تسويه كند. اين روش چيزي جز شرعي كردن مهلت در مقابل اضافه كردن تا 

صريح جلوي آن بسته شود  طوربهمصاديق محرز رباي جلي است و بايد در قانون  از و نبودهمبلغ بدهي 

 و از انباشت بدهي بدهكاران بانكي ممانعت به عمل آيد.   

 

 طرح پيشنهادي درخصوص اظهارنظر

طرح عمليات بانكي پيشنهادي به مجلس شوراي اسالمي در مقايسه با قانون عمليات بانكي بدون ربا 

تر است. اضافه كردن تعاريف به فصل اول تر و جامعكاملاي هقدمي رو به جلو و مجموع 1362مصوب 

 تخصيصهاي م، تجميع روشتجهيز منابع در فصل دوهاي الحسنه و توسعه روشدهي قرضقانون، سامان

تصادي و ي اقهابنگاهنيازهاي مالي  تأمينكنندگان نهايي و نيازهاي مصرف تأمينمنابع و تفكيك آن به 

در فصل سوم، اضافه شدن فصول چهارم و پنجم  «مالي تأمينمؤسسه تخصصي مشاوره و » تأسيسابتكار 

از اركان  يكي عنوانبه «شوراي فقهي»تحت عناوين وصول مطالبات و بانك مركزي و تصريح به تشكيل 

 هايو مؤسسات مالي و بانك مركزي در ابداع روش هابانكگذاشتن دست  بانك مركزي و سرانجام، باز

فصل پاياني قانون، به نوعي از نقاط  (63)وازين شرعي در ماده مالي و ابزارهاي مالي منطبق با م تأمين

 شود.مي قوت قانون پيشنهادي محسوب

 اي ازوجود ابهامات و عدم ابتنا بر مباني نظري محكم در پاره دليلبهبا اين همه، نقاط قوت فوق 

 شود. مي اشارهشود كه در ادامه به برخي از آنها مي نيز محسوب اين طرحموارد نقطه ضعف اساسي 

برخي زائد است، مانند ليزينگ و تعاوني اعتبار؛ به اين معنا كه در هيچ  اوالًتعاريف ارائه شده  .1

گري مالي كه مهمترين كار نظام اصطالحات مهمي نظير واسطه ثانياًشود؛ نمي جاي قانون از آن استفاده

رائه  تعريف نشده است؛ و ثالثاً تعاريف ابانكي است و نقش كليدي در نگاه به بانك و بانكداري دارد اصالً

مثال تنها وجه تمايز مؤسسه مالي و  عنوانبه باشد،نمي شده قديمي است و از دقت كافي برخوردار

اعتباري به عدم ارائه خدمات حساب جاري محدود شده است كه تعريفي بسيار خاص و مضيق از مؤسسه 

 مالي و اعتباري است.

متعدد و بعضاً متعارض و بدون تعيين اولويت براي نظام بانكي ذكر شده  در بخش اهداف، اهداف .2

ويژه در بخش بانكداري مركزي به مهمترين هدف كه كنترل تورم است اشاره مستقيم نشده و است و به

 است تا كنترل تورم.شده كه بيشتر به نرخ ارز مربوط  فقط به حفظ ارزش پول ملي اكتفا

ي، تنظيم مقررات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و نظارت بر آن در بخش وظايف بانك مركز .3

حاضر، بانك مركزي چنين درحال  مربوط به زماني است كه بورس زير نظر بانك مركزي بوده است و



 

 .ندارد. )اساساً وظايف بانك مركزي غيرفني و غيردقيق تبيين شده است(اي هوظيف

هاي اعتباري، انجام عمليات بانكي مربوط به برنامهو مؤسسات  هابانكوظايف  درخصوص .4

اقتصادي دولت مبهم است و از آن جايي كه عمليات بانكي در تعاريف اوليه قانون نيامده است، هر نوع 

 پذير است. برداشتي )حتي قانوني بودن تسهيالت تكليفي( امكان

غام و انحالل بانك و چگونگي حقوق سهامداري، نحوه اد ازجملهقانون نسبت به بعضي از موارد   .1

گذاران و نحوه حراست از حفظ حقوق مشروع ذينفعان در فرآيند ادغام و انحالل و تعريف حقوق سپرده

بايست كه در تمام اين موارد ميحالي گذاران در مقابل حقوق سهامداران ساكت است. درحقوق سپرده

 تيفا شود. شرع و موازين اسالمي مشخص و اس براساسحقوق ذينفعان 

مبهم است. اگر قرض باشد و  هاي تجهيز منابعيكي از روش عنوانبه تعريف سپرده تعاوني .6

 تعريف علما از ربا، براساسگذاري كند، شرط گرفتن قرض بعد از مدتي انتظار سپردهگذار بهسپرده

شرط گرفتن قرض در  وكالت باشد،ها گذار در اين نوع سپردهربا دارد. اگر رابطه بانك با سپردهشبهه

، بايد امتيازش قرض دهد براساسگذار وكالت به اين معنا كه بانك وكيل است مشروط به اينكه به سپرده

 بيشتر مورد تدقيق و بررسي قرار گيرد.

شود، بلكه تنها تا نمي )حتي در بانكداري متعارف( تعهدها هيچ جاي دنيا استرداد اصل سپرده .7

شود. يم انت سپرده كه در اين قانون هيچ نام و نشاني از آن نيست، بيمهسقف معيني توسط صندوق ضم

در بانكداري اسالمي كه اساس آن برپايه وكالت است به طريق اولي چنين تعهدي وجاهت ندارد. بنابراين 

 بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.    (12)ماده 

عامل در انتشار اوراق بهادار برپايه  عنوانبه در اين طرح  هابانكنظر گرفته شده براي  نقش در .1

 .سرمايه است تا بانك تأميني هاشركتمشتريان فراتر از وظيفه بانك است و بيشتر كار هاي دارايي

باشد  ناكبرانگيز و شبههتواند بسيار چالشمي استفاده از عقد صلح در بخش تخصيص منابع .9

 ام داد و بايد موارد استفاده از آن به دقت تحديد شود.توان انجمي چراكه با اين عقد هر كاري را

در اين طرح به حسب سنت وظايفي براي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تعيين شده  .11

ها گنجد و اگر هم احتياطاً بپذيريم كه از وظايف آننمي است كه در چارچوب بانكداري مركزي مدرن

 باشد نيازي به درج آن در قانون نيست. 

ابداع جديدي است كه در هيچ كجاي دنيا )در حد  «مالي تأمينمؤسسه تخصصي مشاوره و » .11

اطالع اينجانب( تجربه نشده است و تالي فاسد دارد. ابهامات زيادي در مورد آن وجود دارد. حتي اگر 

ساتي آزمايشي چنين مؤس طوربهبتوان ضرورت آن را توجيه كرد نبايد به يكباره وارد قانون شود. اول بايد 

يي آن مورد سنجش قرار گيرد و پس از اطمينان از اثربخشي آمحدود در يك بانك ايجاد و كار طوربه

 وارد قانون شود. 
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قيق د صورتبهبانك مركزي غيرفني و غيردقيق است. منظور از نظارت  درخصوصفصل پنجم  .12

ضاي اند برخالف شأن و مقتالً ناكارآ هم بودهي پولي كه عمسياستگذارتعريف نشده است. ابزارهاي سنتي 

ي پولي نوين سياستگذارهاي با شيوهكه اند فهرست شده (16)يك قانون عمومي )كلي بودن( در ماده 

 در دنيا فاصله دارند.

اعضاي شوراي فقهي غير از تخصص حتماً بايد ذكر شود كه عضو هيچ كميته يا  درخصوص  .13

بانكي( نباشند. همچنين بحث شفافيت و پاسخگويي الي )بانكي يا غيردر هيچ مؤسسه مشوراي مشورتي 

شوراي فقهي در قانون مبهم است. مثالً بايد ذكر شود مشروح مذاكرات شورا با ذكر نام افراد منتشر شود. 

مشخص نشده شورا نسبت به چه كسي پاسخگو است و در موارد اختالف ميان بانك مركزي و شوراي 

مشخص نشده است. ها الف كجاست؟ دوره مأموريت اعضاي شورا و نحو عزل آنفقهي مرجع حل اخت

از حيث انطباق با شريعت چگونه و در چه بازه  هابانكوضعيت  درخصوصعمومي شورا هاي گزارش

شوراي فقهي وجود دارد كه در  درخصوصزماني بايد منتشر شود؟ در مجموع ابهاماتي از اين دست 

 قانون تعيين تكليف نشده است. 

 

 گيريو نتيجهنظرات بندي جمع

در اين گزارش ابعاد و محورهاي كالن طرح يك فوريتي عمليات بانكي بدون ربا كه با هدف بازنگري در 

اري اسالمي ان بانكدصاحبنظرديدگاه  براساسارائه شده است،  1362قانون بانكداري بدون ربا مصوب 

الن هاي كمورد بررسي قرار گرفت. اين گزارش نخستين گزارش بررسي طرح مذكور با هدف ارائه ديدگاه

 باشد.در راستاي بازنگري و اصالح طرح عمليات بانكي بدون ربا مي

قوت شامل نقاط در مجموع طرح حاضر در كنار نقاط ضعف اشاره شده توسط صاحبنظران داراي 

هاي تجميع روش ،هاي تجهيز منابعالحسنه و توسعه روشدهي قرضسامان، تعاريف به قانوناضافه كردن 

هاي كنندگان نهايي و تأمين نيازهاي مالي بنگاهتخصيص منابع و تفكيك آن به تأمين نيازهاي مصرف

ها و صرفنظر از ايرادهاي مطرح شده، برخي پيشرفت« شوراي فقهي»تشكيل  پيشنهاداقتصادي، 

جهيز تهاي تأمين مالي و ابزارهاي در ابداع روش نظام بانكيگذاشتن دست  بازدر عقود بانكي،  حاتاصال

برخي نواقص عملياتي و اجرايي كه قانون قبلي در مورد آن دادن  مورد توجه قرار و و تخصيص منابع

 است.رجي ي خاهابانكساكت بود مانند راهكار مقابله با معوقات بانكي و محدوده فعاليت شعب 

هر يك از  ديدگاه به تفكيك «عمليات بانكي بدون ربا»نقدها و ايرادهاي وارد بر كليات طرح  

توان بندي نظرات و نقدها را ميصاحبنظران در متن گزارش مورد اشاره قرار گرفت. بر اين اساس جمع

 كلي زير خالصه نمود كه عبارتند از:محورهاي در 

 



 

 نقدهاي بنيادي .4

لكه يك ب ،ه پولي نيستمؤسسكه بانك اسالمي يك  درحالي «واسطه وجوه»يك  عنوانبه تلقي از بانك الف(

 .است )توتونچيان( 1مشاركت در سود و زيانمالي با ورود به بخش حقيقي بوده و اساس آن  تأمينه مؤسس

)با توجه به فلسفه وجودي  ظرف توليد و توجيه ربا را كه بانك است قانون فعلي اين طرح همانند ب(

 .. )سبحاني(كند و قصد حذف ربا را از آن داردحفظ مي بانك(

ترين عامل و انگيزه خلق پول كه همانا دريافت كه اصلي درحالي توان امكان خلق پول داشتآيا مي ج(

 .)سبحاني(باشد؟ بهره )ربا( بوده است از سيستم محذوف مي

استفاده شود « مالي اسالمي تأمينمؤسسه »، بايد از بردن واژه بانكداري بدون ربا كاربهبه جاي  د(

 .)سيدنوراني(

اي براي مشاركت و كسب سود و سهيم شدن در انگيزه اساساً هابانكغفلت طرح از اين واقعيت كه  هـ(

 .ني()سيدنورا ريسك و خطرات محتمل ندارند و حاضرند سود كمتر با ريسك صفر را جايگزين آن كنند

 .)شعباني( دشوطرح نسبت به قانون عمليات بانكي بدون رباي فعلي مالحظه نمي اين تفاوت و تحول معناداري در و(

فضاي سازي و روان نمودن به هيچ عنوان رويكرد اصالحي ندارد و به هدف هماهنگطرح پيشنهادي  ز(

 .)عيوضلو( تدوين شده است در نظام بانكيرايج 

شود حذف گرديده  «حق و عدل»معيار جاي اينكه توجه بيشتري به بهدر بخش اهداف نظام بانكي  ح(

 .)عيوضلو( است

 ،ستهاانكبعقود اسالمي در  براساسيكي از اشكاالت قانون بانكداري تمركز صِرف بر اصالح روابط حقوقي  ط(

 .لو()عيوض هستيم معيارهاي اقتصاد اسالميتطبيق نظام بانكداري با اصول، ضوابط و حال آنكه نيازمند 

الزياده و حذف آن از عمليات )قرض معدر اين طرح مشابه قانون موجود، تنها به مقوله رباي خفي  ي(

( هاي بدهكاران بانكي)انباشت رو به تزايد و اضعافاً مضاعفاً بدهيرباي جلي بانكي( توجه شده است و 

 .مورد غفلت واقع شده است )ندري(

رفت از وضعيت كنوني در اقتصاد ملي مشخص نشده است و اين طرح براي برون هابانكنقش  ك(

داري و سوداگري، عدم ورود به اقتصاد ملي و ورود آنها به شركت منافعدر غير از مسير  هابانك)حركت 

 .اي نينديشيده است )زريباف(ريسكي و... ( چارههاي پروژه

ريزي شده داشته و با برنامه ، نگاهي آمرانه و دستوري و در محيطي كامالًهابانكطرح پيشنهادي به  ل(

و  هابانكها و اختيارات هيئت عامل ، بيشتر مسئوليتهابانكنقض آشكار اصول حاكميت شركتي در 

 .ديگر مؤسسات اعتباري سلب شده است )كميجاني(

                                                 
. PLS  
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 نقدهاي روشي .3

قانون قبلي بوده و مشخص نيست عوامل عدم توفيق قانون چه  ازشناسي طرح فاقد ارائه آسيب الف(

 .هايي است )سبحاني و عيوضلو(بوده و اين طرح درصدد رفع و اصالح چه آسيب

و  شده استنشناسايي و تبيين صريح  طوربهدر نظام بانكي  يو نظارت ي، اجرايقانونياشكاالت فعلي  ب(

 .را قرار است مرتفع سازد )شعباني( بر اين اساس مشخص نيست اين طرح چه مشكالتي

شد و در مراحل قوانين مربوط، تجميع شده و يكپارچه و هماهنگ، تنقيح و بازنگري ميبهتر بود  ج(

 .ي()سيدنوراني، شعباني و كميجان .گرفتانجام مي)تغييرات عقود و...(  بعدي فقط اصالحات قوانين فعلي

نحوي كه به )عيوضلو( 1312 پولي و بانكي كشور مصوب سالتداخل و همپوشاني زياد طرح با قانون د( 

ها، وظايف و اختيارات بانك مركزي و عمليات بانكي مواد ناظر بر اهداف و وظايف نظام بانكي، مسئوليت

ها نيازمند قوانين كه تفاوت ماهيت و كاركردهاي بانك مركزي و بانك درحالي انددر كنار هم ذكر شده

 .مجزا براي هر يك است )كميجاني(

برآورده كردن اكثر تغييرات طرح با پيشنهاد شوراي فقهي با دو كاركرد نظارت فقهي و تصويب  هـ(

 .طرح جديد )شعباني(ارائه ابزارهاي جديد و عدم نياز به 

( نويسظ لوايح )پيشدريافت نظرات نهادها و كارشناسان تخصصي امر و بدون لحاطرح حاضر بدون  و(

 .تهيه شده توسط دولت از جامعيت، مقبوليت و امكان اجرا برخوردار نيست )شعباني(

در موارد زياد، وجود  نامهآيين، عدم رعايت تمايز بين قانون و نويسيهاي قانونايين بودن دقتپ (ز

 .نگارش عجوالنه در اين طرح مشهود است )عزتي(هايي از نشانه

در بخش اهداف، اهداف متعدد و بعضاً متعارض و بدون تعيين اولويت براي نظام بانكي ذكر شده  ح(

 .در بخش بانك مركزي )ندري( ژهويبه است
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 ات و مشتري ومؤسسانتقال مسئله عدم تقارن اطالعات از رابطه بين بانك و مشتري به رابطه  الف(

 .ات )توتونچيان(مؤسسهمچنين بين بانك و 

در بخش مصرفي انجام  تخصيص منابع را عمدتاً هابانكمشكل عدم تقارن ممكن است  دليلبه (ب

 )توتونچيان(ات قرار ندهند مؤسسدهند و در اختيار 

ات سمؤسهاي استاني شدن مالي، چالش تأمينافزايش هزينه ات، مؤسسو  هابانكبرخي  امكان تباني( ج

 .ونچيان()توت در اين مؤسسات وجود دارد خاطر صنفي بودنو مسئله اقتصاد سياسي آن، امكان البيگري به



 

منجر به پيگيري منافع صنف خاص و نفعان در اين مؤسسات عامل ايجاد اشكال و تعارض منافع ذي( د

 اقتصادي خاص خواهد شد )سيدنوراني(هاي جهت يافتن منابع به سمت فعاليت

ناف و ات توسط اصمؤسسمديريت اين  دليلبه هاي متعددنداشتن پشتوانه نظري و تجربه موفق، آسيب( هـ

واحدهاي اقتصادي كه خود متقاضي تسهيالت هستند، افزايش پيچيدگي ارائه تسهيالت، انفكاك تجهيز منابع 

 .ات است )عزتي(مؤسسات( از اشكاالت اين مؤسس)توسط )توسط بانك( از تخصيص آنها 

بايد تشكيل شود كه ظرفيت  مؤسسه ISIC :3627رقمي  4كد  براساسات مؤسسبا توجه به تشكيل ( و

 .ه مشاوره وجود ندارد )عيوضلو(مؤسسدانش تخصصي براي ايجاد اين تعداد و 

 آنها بوده وداري بنگاه به معني« مالي تأمينمؤسسات تخصصي مشاوره و »در  هابانكسهامدار شدن ( ز

 .مشخص نيست )عيوضلو( ات و تضمين بازپرداخت منابعمؤسسبر اين  هابانكفرآيند نظارت 

ت كه هاسدر سطح استان« گذاري و اشتغالهاي سرمايهكارگروه»تشكيل  تجربهات مشابه مؤسساين ( ح

 .يي و اتالف منابع در اثر تصميمات غيركارشناسانه بوده است )كميجاني و عيوضلو(آواجد ناكار

 .لو()عيوض نامه بانك مركزيسازوكار فعاليت به آيين درخصوصت اساسي سؤاالموكول كردن ابهامات و ( ط

 .)كميجاني و ندري(هستند فاقد مباني نظري و تجربي اين مؤسسات ( ي

خواهي از طريق و همچنين سهميافت ات روابط جايگزين ضوابط شده و فساد افزايش خواهد مؤسسدر اين ( ك

 .)كميجاني( يابدهاي خاص تخصيص مياز اين طريق به گروه هابانكمؤسسات شكل خواهد گرفت و منابع 

منافع  با هابانكتوانند رابطه و نمي بخشندرونقي مجدد مي هابانككار وبه كسب ات مذكور صرفاًمؤسس( ل

 .اي غير از حداكثرسازي سود براي بانك ذينفع نخواهند داشت )زريباف(كنند و انگيزه تأميناقتصاد ملي را 

بندي و تضمين مؤسسات رتبه»و « مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي»با افزوده شدن م( 

قطع هزينه تأمين مالي نسبت به وضعيت موجود افزايش  طوربهگري مالي، به چرخه واسطه« تسهيالت

 .)كميجاني( خواهد يافت

 ؤسسات كه درشخصيت حقوقي اين مؤسسات مشخص نشده است و معلوم نيست تعداد زياد اين من( 

 .)كميجاني( شوند، تحت نظارت چه نهادي خواهند بودهر استان و كل كشور تأسيس مي

با وارد كردن اين مؤسسات به شدت فرآيندها و مراحل گرفتن تسهيالت پيچيده و طوالني شده و  س(

 .)عزتي( كندها و ابزار گسترش فساد و مانند اينها را فراهم ميراه

 

 تشكيل شوراي فقهي بانك مركزي مربوط بهنقدهاي . 3-2

منصوب مقام معظم رهبري تواند نمي اين شورادهم و شصتم قانون اساسي، اصول صدو براساس( الف

ناسب ، راهكارهاي ميك ركن از اركان بانك مركزي عنوانبه و نه مشاور فقهي عنوانبه تواندميد، بلكه باش

 .)سيدنوراني(. ارائه دهدرا به بانك مركزي 
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در قانون اساسي . شود و كار آن دخالت در قوه مجريه استاين شورا از بيرون قوه مجريه تعيين مي( ب

 .)عزتي( حتي براي شوراي نگهبان هم قدرت اين شورا ديده نشده است

ري هايي كه رعايت آنها در بانكدابه ابزاري براي تفوق و برتري فقه به ساير دانش دشوراي فقهي نباي( ج

 .هاست )عيوضلو(يكي از جنبه. زيرا جنبه فقهي معامالت و عقود الزامي است، تبديل شود

نامه آن نيز تصويب در بانك مركزي فعال بوده است. آيين شمسي شوراي فقهي از اوايل دهه هشتاد( د

 .)كميجاني( مشورتي كافي استاين شورا در سطح ه ك شده است

 جملهازطور كلي با معاونت نظارتي بانك مركزي بوده و نظارت بر كليه موارد بهتر است نظارت به( هـ

 .كار گرفتن كارشناسان مرتبط برعهده داشته باشد. )سيدنوراني(مباحث شرعي را با به

 كه اين شورا در اداره درحالي اختيارات رهبري به صالح نبوده وقرار دادن تصميمات حوزه اجرايي در ( و

 .)كميجاني( شودركن فرض  نبايددخيل نيست  بانك مركزي

مشخص نشده است كه شوراي مذكور نسبت به چه كسي پاسخگو است و در موارد اختالف ميان ( ز

ورا و نحو عزل آنها بانك مركزي و شوراي فقهي مرجع حل اختالف كجاست؟ دوره مأموريت اعضاي ش

 .)ندري( مشخص نشده است.

 

 نقدهاي فقهي. 1

له و فاص دستكاري در عقود به واسطه تحميل شروط ضمن عقد كه منجر به تغيير كاركرد عقود( الف

 .)سبحاني( گرفتن محتواي عقود از عنوان آنها گشته است

جايگزيني وجه التزام با مانند سپرده تعاوني كه قرض به شرط قرض است، يا : سازيتكرار صوري( ب

 يا تعيين نرخ سود مورد انتظار، پردازندتخفيف در سود كساني كه در موعد مقرر قسط و بدهي خود را مي

 .)عزتي( ها كه جز مجوز دادن به بانك مركزي براي تعيين نرخ سود )بهره( نيست.براي سپرده

را با مشكل در  هابانكي جدولي است كه هاوامهمان و  خواه بودهنوعي سپرده وامتعاوني  سپرده( ج

 .)كميجاني( كند.نقدينگي و مديريت منابع مواجه مي

گذاري تن قرض بعد از مدتي انتظار سپردهشرط گرفگذار بهاگر قرض باشد و سپردهدر سپرده تعاوني ( د

 .)ندري( تعريف علما از ربا، شبهه ربا دارد. براساسكند، 

 .ندري() ناك باشدبرانگيز و شبههتواند بسيار چالشاستفاده از عقد صلح در بخش تخصيص منابع ميهـ( 

 .)ندري( شفافيت و پاسخگويي شوراي فقهي در قانون مبهم است( و

ك تا يشود، بلكه تنها )حتي در بانكداري متعارف( تعهد نميها هيچ جاي دنيا استرداد اصل سپرده( ز

 .)ندري( د.نشوبيمه ميسقفي 

 



 

 

 ساير نقدها .2

 اي داده شده است.جاي عقود مشاركتي به عقود مبادلهدر اين طرح محوريت عمليات بانكي به الف(

يي، آتسهيم ريسك كار دليلبه ثابت بوده ولي در مشاركتي «سرمايه»اي سود كه در عقود مبادله درحالي

 .كاربرد و تطابق بيشتري با عرصه توليد دارد. )توتونچيان(

متن  درز قبيل حفظ ارزش پول، رفع فقر، ايجاد رفاه، توزيع عادالنه ذكر شده ا اهداف بسياري از ب(

 .در تضاد است. )عيوضلو( وجود ندارد و بعضاًقانون پيشنهادي 

 گذارانسود پرداختي به سپردهقواعد و چگونگي  درخصوصطرح پيشنهادي مانند قانون فعلي  ج(

 .لو(. )عيوضمسكوت است( هاي بانكپس از مشخص شدن نتيجه فعاليتيك پديده پسيني ) عنوانبه

خدمات بانكداري متعارف، مقررات احتياطي و سالمت بانكي، عدم جامعيت طرح: مغفول ماندن  د(

 .)عيوضلو( هاي فناوري و مقررات انتظاميز مشتريان، مديريت بحران، زيرساختحفاظت ا

 .()ندري .ساكت است... حقوق سهامداري، نحوه ادغام و انحالل بانك و ازجملهقانون نسبت به بعضي از موارد  هـ(

عامل در انتشار اوراق بهادار فراتر از وظيفه  عنوانبه در اين طرح هانقش درنظر گرفته شده براي بانك و(

 .)ندري( هاي تأمين سرمايه استبيشتر كار شركت بانك است

و محدوديت انجام فعاليت اقتصادي وكالت محور بودن آن  اشكال اصلي اين طرح همچون قانون فعلي، ز(

ازي به مدنظر باشد ني« مؤسسه تأمين مالي اسالمي»كه اگر  درحالي مستقيم توسط بانك است صورتبه

 .اين انحصار نيست )سيدنوراني(

 

 گيرينتيجه

قتصاد ابا توجه به اينكه طرح پيشنهادي عمليات بانكي بدون ربا از منظر صاحبنظران در نهايت 

متعددي در ابعاد مختلف بنيادي، روشي، فقهي، ها و اشكاالت بانكداري اسالمي داراي ضعفو 

و عالوه بر آن تحول معنادار و قابل قبولي را  بودهنظري و تجربي هاي نهادسازي و ساير جنبه

شود مجلس لذا پيشنهاد ميكند، ايجاد نمي 4263نسبت به قانون بانكداري بدون ربا مصوب 

 ذيربط: مقامات تركيب جديدي ازدولت محترم،  ازسوي در صورت عدم ارائه اليحهمحترم، 

دارايي، نمايندگان مرتبط مجلس، بانكداران و  ياقتصاد امور دولتي از بانك مركزي، وزارت

ان مرتبط را انتخاب و ضمن انجام يك صاحبنظراي و با تجربه، مدرسين دانشگاهي و حرفه

ست انگارش و ارائه درحال  كه توسط دولتاي اليحه نويسپيشمالحظه و با بررسي مجدد 

اي قابليت اجر و  از جامعيت، مقبوليت تا طرح نمايد اصالح اساسي طرح حاضرمبادرت به 

  برخوردار باشد. بيشتري
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 منابع و مآخذ
 

 لينك دسترسي: ،1362مصوب  )بهره(قانون عمليات بانكي بدون ربا  .1

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90388 
 لينك دسترسي:  ،ربا طرح يك فوريتي عمليات بانكي بدون .2

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/927943 

س هاي مجلطرح عمليات بانكي بدون ربا ارسال شده به مركز پژوهش درخصوصاظهارنظر كتبي صاحبنظران  .3

 شوراي اسالمي.

هاي مجلس شوراي بررسي و نقد طرح عمليات بانكي بدون ربا در مركز پژوهشهاي صورتجلسه نشست .4

 . 1394اسالمي در خرداد و تيرماه 
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