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 کیده چ

ایران اسالمی  از کشوره  ،در جمهوری  بسیاری  بر خالف  و  رسیده  تصویب  به  ربا  بدون  بانکی  عملیات  بانکداری   ، اقانون  نظام 

اما بعد از گذشت    ،های جهان اسالم نیز در ایران مشغول به فعالیت هستندترین بانکشود و بزرگاسالمی در کل کشور اجرا می

از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا از مراجع تقلید  ، حدود سه دهه  نخبگان و عامه مردم در رابطه با    ،هنوز هم بسیاری 

  قینظارت و تطب  ی الملل  نیتجارب ب  یبررسلذا پژوهش حاضر با هدف    .های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند انطباق فعالیت

همچنین از نوع تحقیقات کمّی و توصیفی    .کاربردی است  ،پژوهش حاضر از نظر هدف  . ی انجام گردیداسالم  یدر بانکدار  یشرع 

  . پرسشنامه مقایسات زوجی است که توسط ادبیات پژوهش طراحی گردیده است  ، هاابزار گردآوری داده  . باشد)همبستگی( می

باشند که توسط نمونه گیری می  رانیقرض الحسنه مهر امعاونان و کارشناسان بانک    ،کلیه مدیران  ، جامعه آماری در این مطالعه

 AHPها توسط روش  تجزیه و تحلیل داده  .ندنفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد  30تعداد    ،غیراحتمالی و از نوع در دسترس

نظارت شرعی و تجهیز منابع   ،معیارهای تطبیق شرعی  ،بر اساس نتایج بدست آمده  .انجام گردید   Expert Choiceو نرم افزار  

-ی می ماسال  یدر بانکدار یشرع   قینظارت و تطب  یالملل  نی تجارب بدوم و سوم در الگوبرداری از    ،های اولبه ترتیب دارای رتبه

 .  باشند
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 مقدمه   -1

و حدود مسأله ابعاد  تشریح  و  و مبهم بیان جنبه  ، بیان دقیق  مجهول  و    ،های  اهمیت  و  تحقیق  اصلی  تحقیقسوال   ضرورت 

یکی از اجزای مهم در سیستم مالی اسالمی محسوب شده و به لحاظ تاریخی اولین جزء از این سیستم بوده    ، ی اسالمیربانکدا

است اجرا شده  واقع  عالم  از دهه    . که در  اسالمی  مالی  تکمیل سیستم  برای  نهادها  بعد معرفی شده  80سایر  به    .اند میالدی 

عمل به دستورات شریعت و به طور مشخص کنار گذاشتن نرخ بهره بود که طبق تعالیم    ، بانک اسالمیانگیزه اولیه برای ایجاد  

تاسیس نهادهای نظارتی و    ، از جمله لحاظ صُور مختلف قراردادهای مجاز بر طبق شریعت  مالحظاتسایر    .حرام است  ،اسالمی

قرار    تکمیل زنجیره مالی اسالمی مورد توجه  ها به منظورالمللی اهدافی بود که بعدایجاد نهادهای مالی اسالمی در سطح بین

   .(1394 ، گرفت )سالم و خطیبی

موفقیت در تاسیس    ،شودهای غیر اسالمی که فعالیت آنها در حوزه بانکداری بالغ بر چندین قرن میوجود رقیبی به نام بانک

بقای آنها در حوزه  بهبانکهای اسالمی و  بانک اسالمی به نام    ،رو ساخت  ی بانکداری را با تردید رو  اولین  نهایت  میت  "اما در 

نرخ بهره کنار گذاشته    ،در این بانک  برای اولین بار   . انداز ایجاد شدمیالدی در مصر به صورت بانک پس  1963در سال    "غمر

گرفت قرار  زیان  و  سود  تقسیم  بر  آن  اساس  و  ایجاد    .شده  اسالمی  در کشورهای  مختلفی  بانکهای  آن  )پس    ، 1المحرمیشد 

چه    .(2008 اسالمی  50اگر  بانک  اولین  تاسیس  از  بانک  ،گذردمی  سال  این  توانستهاما  بانکهای  ها  با  رقابتی  فضای  در  اند 

بمانند  باقی  حاضر  .غیراسالمی  حال  از   ،در  بسیاری  در  و  نیست  مسلمان  کشورهای  به  منحصر  اسالمی  مالی  خدمات  ارائه 

  ، وجود دارد و یا اینکه به نحوی مثال از طریق تخصیص فضایی در بانکهای غیراسالمی  صورت مجزابانک اسالمی به    ،کشورها

 .  شود خدمات مالی اسالمی ارائه می

دهد که ابزارها و خدمات ارائه شده در چارچوب اسالمی توانسته دیگران را تشویق به فعالیت در این حوزه  این مساله نشان می

میصاحببرخی    .کند اذعان  چارچوب نظران  در  تنها  اسالمی  مالی  خدمات  ارائه  یا  و  اسالمی  بانکهای  از  استقبال  که  دارند 

چنین اقداماتی را صورت   ،مالحظات ایدئولوژیک معنادار است و کشورها برای جلب مشتریان مسلمان و جذب منابع مالی آنان 

سالمی در رقابت با بانکهای غیراسالمی باعث جلب اعتماد سایرین در ارائه  اما برخی دیگر معتقدند موفقیت بانکداری ا  .دهندمی

های  شاخص  .های نامبرده به نحوی مورد ارزیابی قرار گیرددر این تحقیق سعی بر آن است تا گزاره  .خدمات اسالمی شده است

این شاخص به دو    .المی و غیراسالمی استهای اسها و مقایسه آن میان بانککارایی هزینه بانک  ،مورد استفاده در این تحقیق

حاضر مطالعه  از  هدف  آنکه  اول  است؛  شده  انتخاب  بانک  ،دلیل  کلی  عملکرد  بانکهای  ارزیابی  با  مقایسه  در  اسالمی  های 

نسبت درآمد به هزینه    ،ها سهم سپرده  ،توان از مقایسه نسبتهای مالی مختلف همچون تسهیالتاز این رو نمی  ،غیراسالمی است

ای از ابعاد مختلف فعالیت را  جنبه   ، هازیرا هر یک از نسبت  ، نظایر آن در بانکهای اسالمی و بانکهای غیراسالمی استفاده کرد  و

کارایی می  ، دهندنشان می نشان دهداما شاخص  را  فعالیت  نتایج  از  تصویر کلی  بانکهای    . تواند  و  اسالمی  بانکهای  اینکه  دوم 

حد به  ملزم  دو  هر  هزینهغیراسالمی  کردن  هستنداقل  بانکحداقل  .ها  برای  هزینه  اهمیت سازی  منظر  این  از  اسالمی  های 

 . به هیچ وجه مجاز نیست ،اسراف و هدر رفت منابع  ،یابد که اصول اسالمیمی

 نخستین هدف نظام بانکی »استقرار نظام   ،(1362ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربای کشور )مصوب  بر اساس بند اول  

پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل )با ضوابط اسالمی( به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار ر جهت سالمت و رشد 

 
1 Al-Muharrami 
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های تحقق چنین هدفی در وهله اول بر عهده بانک مرکزی بوده و الزم است مسلماً فراهم نمودن زمینه  .اقتصاد کشور« است

   .قانون را ارائه نمایدهای نظارتی تناسب با این  این بانک زمینه

دهد که نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا از  اما بررسی تجربه نظام بانکی کشور در بیش از سه دهه اخیر به خوبی نشان می

پیشرفت با وجود تمام  نبوده است و  برخوردار  این  همچنان چالش  ،های بدست آمده وضع مطلوبی  زیادی وجود دارد که  های 

   .نمایدح وضع موجود را طرح میخود ضرورت اصال

یران از جمله معدود کشورهایی است که  اشود که توجه شود گرچه جمهوری اسالمی  اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک می

ر کل کشور اجرا دنظام بانکداری اسالمی    ،در آن قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسیده و بر خالف بسیاری از کشورها

اما مساله نظارت بر شرعی بودن عملیات    ،های جهان اسالم نیز در ایران مشغول به فعالیت هستندترین بانکشود و بزرگمی

لذا این یک واقعیت است که بعد از گذشت حدود سه دهه از تصویب   .شودرود انجام نشده و نمیبانکی آن طور که انتظار می

های بانکی با  نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت  ، سیاری از مراجع تقلیدهنوز هم ب  ، قانون عملیات بانکی بدون ربا 

   .(1395 ،تعالیم شرعی تردید دارند )میثمی 

این پژوهش سعی دارد تا ابتدا مفهوم و ضرورت نظارت شرعی را تبیین و بررسی نموده و سپس به بررسی تجارب   ، بر این اساس

  .در این رابطه بپردازدبین المللی در سایر کشورها 

 

 نظارت و تطبیق شرعی-2

اسالمی بانک مالی  موسسات  و  ویژگی  ، ها  است  این الزم  وجود  همواره  دارد  وظیفه  ناظر  مقام  و  باشند  داشته  را  خاصی  های 

اوراق و   ،ابزارها  ،راتمقر  ،انطباق کلیه قوانین  ،هاترین موارد از این ویژگییکی از مهم  .ها را مورد ارزیابی و پایش قرار دهدویژگی

المللیشیوه بین  اسالمی  بانکداری  ادبیات  در  که  است  اسالمی  فقه  با ضوابط  استفاده  مورد  با    ، های  »انطباق  عبارت  با  آن  از 

  .(1395  ،شود )میثمیشریعت« تعبیر می

کلیه ضوابط فقهی   ،در این رابطه .تهای بانکی با ضوابط فقه اسالمی اسدر واقع انطباق کلیه فعالیت ، منظور از انطباق با شریعت

می فقهی  را  ضوابط  و  غرر(  یا  ربا  ممنوعیت  )مانند  عمومی  فقهی  ضوابط  از:  عبارتند  که  داد  جای  عمده  گروه  دو  در  توان 

ضوابط عمومی در تمامی قراردادها الزم االجرا هستند و ضوابط اختصاصی   .اختصاصی )مانند اختصاص عقد مضاربه به تجارت(

   .(1395 ، دادهای خاصی اهمیت دارند )میثمیدر قرار

 

 مقایسه تجربه ایران با سایر كشورها  ، الگوهای مختلف اجرای بانکداری اسالمی -3

 تجارب كشورهای اسالمی در اجرای بانکداری منطبق با شریعت   -3-1

های  قابلیت  ، اند در فضایی رقابتیتوانستههای اسالمی در کشورهای گوناگون اسالمی به فعالیت مشغولند و  در حال حاضر بانک

گری مالی منطبق با شریعت« به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان )و حتی مشتریان غیرمسلمان  خود را در »واسطه

ر که در  های مذکوای از بانکشود به تجربه نمونهدر این قسمت تالش می  . مند به بانکداری اسالمی( به خوبی نشان دهندعالقه

به   ،های اسالمیدر رابطه با برخی از بانک  ،عالوه بر این جهت تقویت بحث  .پردازند اشاره شودکشورهای اسالمی به فعالیت می

 2. شودصورت مختصر به بیان تجربه کشوری که بانک در آن قرار دارد )محیط فعالیت بانک( نیز پرداخته می

 
 ترتیب ارائه تجارب، بر حسب اهمیت است.  2



 مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

 107-129، صفحات 1401تابستان ، 2، شماره 8دوره 

110 

 

 بانک اسالمی برهاد مالزی 

یک مالزی  استکشور  اسالمی  بانکداری  صنعت  در  پیشرو  کشورهای  از  بسیار    .ی  مالزی  در  اسالمی  بانکداری  صنعت  رشد 

 .شودتوان مدعی شد در حال حاضر بانکداری و مالی اسالمی در جهان با نام مالزی شناخته میچشمگیر بوده و به جرات می

  ، انتشار انواع مختلف صکوک و غیره  ، ازار بین بانکی اسالمیب   ،موسسات مالی اسالمی   ، های اسالمیمالزی در زمینه تاسیس بانک

این کشور   ، شده توسط ریاست بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادیبا سرعتی باال رو به حرکت است و بر اساس اهداف اعالم

آینده در  دارد  کندقصد  مطرح  جهان«  اسالمی  مالی  و  بانکداری  »قطب  عنوان  به  را  خود  نزدیک  اسالمنظام    .ای  ی  بانکداری 

نخستین   .به لحاظ تاریخی سیر توسعه بانکداری اسالمی در مالزی قابل توجه است.  (1391  ، محرابیمالزی نیز دوگانه است ) 

مالزی اسالمی در  مالی  مالی حج شکل گرفتند  ، موسسات  تامین  »لمباگا   ،1969به طور مشخص در سال    .در حوزه  موسسه 

بر    ،مند به انجام سفر حج در آینده بودندوظیفه دریافت و مدیریت منابع از افرادی را که عالقه تابونگ حاجی« شکل گرفت که  

)که هم  .عهده داشت موسسه  است( پساین  فعالیت مشغول  به  نیز همچنان  را در شیوهاکنون  مردم  و  اندازهای  اسالمی  های 

»قانون بانکداری اسالمی« در    ،1983داشت تا اینکه در سال  ها ادامه  این فعالیت  .دهدسودده اقتصادی مورد استفاده قرار می

این روند با    3.  اولین بانک اسالمی با عنوان »بانک اسالمی برهاد مالزی« تشکیل شد  ،و در همان سال  2مالزی به تصویب رسید

مرتبط با تصویب    ، لزیجدیدترین توسعه مقرراتی در ما  .ادامه یافت  1984تاسیس اولین موسسه بیمه اسالمی )تکافل( در سال  

سال   در  اسالمی«  مالی  خدمات  قانونی   2013»قانون  ابعاد  همه  جامع  کامالً  صورت  به  که  شرعی    ،حقوقی  ، است  و  نظارتی 

 .  دهدمورد تبیین قرار می ،های تمامی موسساتی را که قصد دارند در چارچوب اسالمی فعالیت کنند فعالیت

المللی به  اولین بانک اسالمی است و به همین دلیل هم در سطح ملی و هم بین  بانک اسالمی برهاد  ، طور که ذکر شد همان

بانک اسالمی فعال شناخته می با    .شودعنوان یک  بانک  این  محصول    70حدود    ،شعبه در سراسر مالزی  133در حال حاضر 

مدیریت    ، تامین مالی خرد  ، شرکتیتامین مالی    ، صکوک  ،های گوناگونی مانند تجهیز و تخصیص منابعمالی اسالمی را در زمینه

   .شودهای تجهیز و تخصیص منابع در این بانک پرداخته میدر ادامه به بررسی شیوه . دهدثروت و غیره ارائه می

 

 تجهیز منابع  -الف

ه از این حساب با استفاد  .پردازد که اولین آن حساب جاری استهای مختلفی به تجهیز منابع میبانک اسالمی برهاد به شیوه

گذارد و البته اجازه استفاده از آن را در  گذار منابع خود را به امانت نزد بانک میبدین معنا که سپرده .شودعقد »ودیعه« ارائه می

میفعالیت بانک  به  نیز  اقتصادی  سودده  نمی  .دهدهای  داده  حساب  این  به  سودی  چند  چک  هر  خدمت  بر  عالوه  اما  شود 

پردازد )البته میزان زکات روی منابع حاصل از این حساب زکات می  ،گیرد؛ همچنین این بانکعلق میامتیازاتی به دارنده آن ت

انداز های پسحساب  ، گونه دوم سپرده در این بانک.  های افراد(کند و نه از سپردهرا از سود خود از منابع حساب جاری کسر می

بر آن  نوع  و یک  مضاربه  عقد  اساس  بر  آن  نوع  ارائه می  بوده که سه  عقد ودیعه  است که    . شوداساس  بدین صورت  اول  نوع 

یابد  های مشروع اقتصادی به سود دست میسپارد و بانک با انجام فعالیتگذار منابع خود را بر اساس مضاربه به بانک میسپرده

ای ی حق برداشت لحظه شود )در این حساب مشتربین بانک و مشتریان تقسیم می  ،شده با مشتریکه بر اساس نسبت توافق

عالوه بر سود دارای   ،ایانداز مضاربهنوع دوم حساب پس  .شود(پرداخت سود ماهانه است و نرخ سود انتظاری نیز اعالم می  ،دارد

قرعه اساس  )بر  هستجایزه  نیز  حساب   .کشی(  از  ماه(  یک  )مثالً  مشخصی  مدت  برای  مشتری  است  الزم  نوع  این  در  البته 

نکند مینو  . برداشت  ارائه  لبیک«  »حساب  عنوان  تحت  حساب  این  سوم  ارائه   . شودع  مضاربه  عقد  اساس  بر  که  حساب  این 



 مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

 107-129، صفحات 1401تابستان ، 2، شماره 8دوره 

111 

 

شود(  کشی ارائه میدهد که از جایزه سفر حج و عمره )که بر اساس قرعهاین امکان را می  ،به دارنده خود عالوه بر سود  ،شودمی

گذار حج  بانک موظف است فردی را وکیل کند تا از طرف سپرده  ، سابعالوه بر این در صورت فوت دارنده ح  .نیز برخوردار شود

شود و منابع صرفاً به عنوان امانت  انداز ودیعه« نام دارد؛ که به دارنده آن سودی پرداخت نمینوع آخر »حساب پس  . انجام دهد

   .ماندنزد بانک باقی می

نوع اول آن    .شود و دارای دو نوع هستنداس عقد مضاربه ارائه میگذاری هستند که بر اسهای سرمایهسپرده  ،ها گونه آخر سپرده 

به صورت ماهیانه از سود مضاربه    ،های مورد توافقگذاری عمومی« ارائه شده و دارنده آن بر اساس نرخبا عنوان »حساب سرمایه

ارائه مینوع دوم این حساب با عنوان »حساب سرمایه  .شودبرخوردار می و بیشتر مخصوص بازنشستگان   شودگذاری سکینه« 

امکان    ،تری حق برداشت ندارد( عالوه بر نرخ سود و خدماتگذار برای بازه زمانی طوالنیدر این نوع حساب )که سپرده  .است

 .  گذار وجود خواهد داشتاستفاده از تسهیالت مالی مشخصی نیز برای سپرده

 

 تخصیص منابع   -ب

نیز برهاد در تخصیص منابع  از شیوه  .کند های مختلفی استفاده میاز شیوه  بانک اسالمی  های مهمی که در تامین مالی  یکی 

ساختمان ویژه  )به  غیرمنقول  میکاالهای  قرار  استفاده  مورد  تجاری(  یا  مسکونی  عنوان   ، گیردهای  تحت  که  است  »تورق« 

تورق«» اساس  بر  دارایی  مالی  می  تامین  می  .شودارائه  تورق  اجرایی  شیوه  چند  حالتتوهر  نظری  لحاظ  به  مختلفی  اند  های 

ترین حالت( بدین صورت است که ابتدا  اما شیوه مورد استفاده در این بانک )در ساده  .(1396  ،و همکاران  داشته باشد )نظرپور

که دارایی    مشتری نیازمند وجه نقد و »دالل کاال«  ،گرشوند که عبارتند از: بانک واسطه سه طرف برای قرارداد در نظر گرفته می

در مرحله دوم   .شودکند و مالک آن مینقد از دالل خریداری میدر اولین معامله بانک کاال را بر اساس بیع    .را در اختیار دارد

کاال را مجدداً    ،در نهایت بانک به نمایندگی از مشتری  .فروشدکاال را به صورت اقساطی و با در نظر گرفتن سود به مشتری می

تواند  گیرد و میتیار دالل قرار مییابد و کاال نیز مجدداً در اخدر نهایت مشتری به وجه نقد دست می  . فروشدبه خود دالل می

در این بانک از عقد تورق جهت »تامین مالی شخصی«    ،عالوه بر این  .جهت تامین مالی مشتری دیگری مورد استفاده واقع شود

   .شودنیز استفاده می

بدین صورت که ابتدا بانک فرد    .شودمیتامین مالی خودرو و وسایل نقلیه در این بانک با استفاده از عقد فروش اقساطی انجام  

فروشد  شده را به صورت اقساطی به خود فرد میسپس بانک خودروی خریداری   .کند را وکیل در خرید خودرو به قیمت نقد می

  الزم به ذکر است که تقریباً اکثر معامالت بانک اسالمی برهاد  .گیردو اصل خودرو را نیز جهت تضمین بازپرداخت در رهن می

 .  شودگیرد و استفاده از سایر عقود به ندرت انجام میمالزی بر اساس دو عقد تورق و فروش اقساطی صورت می

 

 بانکداری اسالمی سراسری در سودان

اولین بانک اسالمی   .قدم بوده استکشور سودان از جمله کشورهایی است که به لحاظ تاریخی در اجرای بانکداری اسالمی پیش

تاسیس این بانک )که همچنان به عنوان یک بانک اسالمی پیشرو    .آغاز به کار کرد  نام »بانک اسالمی فیصل«  با  1978در سال  

سایر موسسات مالی اسالمی نیز به    ، پس از تاسیس این بانک  .بر اساس مقررات خاصی صورت پذیرفت  ،مشغول به کار است(

از آن تاریخ کل    .تصویب شد و به اجرا درآمد    نون شریعت اسالم«»قا  ،1983گیری بودند تا اینکه در سال  تدریج در حال شکل

و در مذاکرات   2005این روند ادامه داشت تا اینکه در سال    .نظام حقوقی سودان )از جمله نظام بانکی( اصطالحاً اسالمی شد 
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اجرای بانکداری منطبق  بخش جنوبی از ، نشین( انجام گرفتنشین( و جنوب )مسیحیبین دو بخش شمال )مسلمان 3صلحی که  

سودان جنوبی به عنوان یک کشور   ،2011باالخره در سال    . و اجازه اجرای بانکداری متعارف در آن صادر شد  ،با شریعت معاف 

اجرا  این کشور جدید  در  بانکداری اسالمی  از جمله  قوانین اسالمی  از سودان شمالی جدا شد؛ طبعاً  عمالً  مستقل شناخته و 

   .شودنمی

شود و  در حال حاضر بانکداری اسالمی صرفاً در کشور جمهوری سودان )سودان شمالی( به صورت سراسری اجرایی می ،راینبناب

قانونی  و  با جایگاه رسمی  فقهی  نیز ضمن تشکیل شورای  اسالمی  ،بانک مرکزی سودان  بانکداری  اجرای  بر  نظارت  از    ،ضمن 

 .  (1396 ،نظرپور و همکارانکند )میابزارهای سیاستگذاری پولی اسالمی نیز استفاده  

 

 تجهیز منابع  -الف

بانک سپرده در  تجهیز  اسالمی سودان  طریق حساب های  از سه  مشتریان  جاریهای  و حسابهای پسحساب  ،های  های  انداز 

طوری که  های دیداری است؛ به  مربوط به سپرده  ، های کل در سودان بیشترین سهم از سپرده  . گیردگذاری صورت میسرمایه

انداز به ترتیب دارای  گذاری و پسهای سرمایهسپرده  ،به عبارت دیگر  .هاستها مربوط به این نوع از سپرده درصد کل سپرده  70

گذاری بر اساس  های سرمایهانداز بر اساس عقد قرض و سپردههای جاری و پسهمچنین معموالً سپرده  .سهم کمتری هستند

 .  (4200 ،4)حسنشوند تعریف می عقد مضاربه

 

 تخصیص منابع   -ب

ترین آنها عبارتند از:  برخی از مهم  .شوندانواع عقود اسالمی جهت تخصیص منابع مورد استفاده واقع می  ،در نظام بانکی سودان

زیان( و  اساس تسهیم سود  )بر  و مشارکت  و قرض  ، اجاره  ،مرابحه  ، مضاربه  اساس سود مشخص(  )بر  )قرض استصناع  الحسنه 

 .  (2011 ،5البته استفاده از عقد مرابحه بیشتر از سایر عقود است )انور و عبداال  . هره(بدون ب

 

 بانک توسعه اسالمی 

  »بانک توسعه اسالمی«   ،المللی کامالً شناخته شدهتوان گفت تاثیرگذارترین بانک اسالمی جهان که در سطح بینبه جرات می 

بزرگ  .است از  یکی  بانک  بیناین  مالی  اساس  ترین موسسات  بر  است که  اسالمی  کنفرانس  اقتصادی سازمان  بازوی  و  المللی 

اسالمی اقتصاد کشورهای  وزرای  و کشورهای    ، اعالمیه  اجتماعی جوامع  رفاه  ارتقای سطح  و  اقتصادی  توسعه  و  رشد  با هدف 

میلیون دینار اسالمی در جده عربستان تاسیس شد و فعالیت خود را رسماً از   755با سرمایه    1973در دسامبر    ،مسلمان جهان

   . میالدی آغاز کرد 1975اکتبر 

شرایط   .کشور عضو بانک توسعه اسالمی هستند  56و در حال حاضر    کشور بود  22تعداد اعضای بانک در زمان تاسیس شامل  

مشارکت در تامین بخشی از سرمایه بانک از طریق پرداخت سهمیه  ،عضویت در سازمان کنفرانس اسالمی   ،عضویت در این بانک

عربستان   ،ی مختلفدر بین کشورها  .شده و پذیرش عضویت توسط هیات مدیره است؛ مرکز بانک نیز در جده قرار داردتعیین

 .  دهندول این بانک را تشکیل میبه ترتیب سه سهامدار ا ،لیبی و ایران ،سعودی

 
3  
4 Hassan 
5 Onour and Abdalla 
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های  ها و فعالیتارائه تسهیالت جهت اجرای طرح   ،هاوظایف و عملکرد بانک توسعه اسالمی شامل مشارکت در سرمایه شرکت

اقتصادی پروژهسرمایه  ،مولد  در  زیربناییگذاری  سپر  ،های  عضودهپذیرش  کشورهای  کمک  ،های  جهت اعطای  بالعوض  های 

اقتصادی کشورهای عضو برای مقاصد مشخص و غیره استایجاد صندوق   ،توسعه اجتماعی و  همچنین    .های تخصصی و ویژه 

کرده است که این موسسه خود یکی از مراکز بسیار فعال در    این بانک اقدام به تاسیس »موسسه آموزش و پژوهش اسالمی«

 .  رود انکداری اسالمی به شمار میعه دانش علمی اقتصاد و بتوس

 

 تجهیز منابع  -الف

به این    .کند برای تجهیز منابع از روش مشارکت استفاده می  ، گذردسال از تاسیس آن می  30بانک توسعه اسالمی که بیش از  

 .  روندکنند و سهامداران بانک به شمار میمیمعنا که کشورهای اسالمی با پرداخت حق عضویت منابع بانک را تامین 

 

 تخصیص منابع   -ب

های مختلفی  های عمرانی کشورهای عضو از روشها و پروژهبانک توسعه اسالمی برای تخصیص منابع و حمایت مالی از طرح

  ، مشارکت  ،ه به شرط تملیکاجار  ، فروش اقساطی  ،مرابحه  ،ترین آنها عبارتند از: وام بدون بهرهکند که برخی از مهماستفاده می

 .  استصناع و اعطای خط اعتباری

 

 بانک الراجحی عربستان 

هر چند بانکداری اسالمی در عربستان از ابتدا بر    . رودعربستان سعودی از کشورهای پیشرو در بانکداری اسالمی به شمار می

ها و موسسات اسالمی  های اسالمی و متعارف در کنار هم بنیان نهاده شده است اما بانکو فعالیت بانک  اساس »نظام دوگانه«

الراجحی«  ،های اسالمی عربستانیکی از اولین بانک  .غول هستندمتعددی در این کشور به فعالیت مش بر اساس   .است  »بانک 

رتبه سوم   ،های منطبق بر شریعتبندی کشورها بر مبنای بیشترین دارایی این بانک در رتبه   ،آمار منتشرشده توسط نشریه بنکر 

 .  (2013 ،6کرده است )نشریه بنکر را در سطح جهان و اول را در عربستان سعودی کسب 

با یکدیگر ترکیب شدند و شرکت »تجارب و مبادله   1978چندین موسسه مالی و اعتباری سعودی در سال    ،به لحاظ تاریخی

 .  الراجحی« را تشکیل دادند

گذاری الراجحی« تبدیل شد و در  به شرکت »بانکداری و سرمایه  1987این موسسه به فعالیت مشغول بود تا اینکه در سال   

تغییر ساختار داد و تاکنون نیز تحت همین عنوان به فعالیت مشغول   عیار«به عنوان »بانک اسالمی تمام  2006نهایت در سال  

   .(2007 ،7است )عبدالل 

 

 منابع  تجهیز  -الف

شود؛ نوع پردازد که اولین آن حساب جاری است و در دو نوع ارائه میهای مختلفی به تجهیز منابع میبانک الراجحی به شیوه 

 .شودکارت بدهی و غیره روی آن ارائه می  ، بر اساس عقد شرعی قرض بدون بهره افتتاح شده و خدمات چک  ،اول این حساب

 
6 The Banker Magazine 
7 Abdullah 
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اینکه کارکردهای حساب جاری را دارد  ،نوع دوم حساب جاری در این بانک سود   ،»حساب جاری مضاربه« است که در عین 

ارائه میحساب پس  .شودمشخصی نیز به دارنده آن پرداخت می الراجحی به سه صورت  شود که نوع اول بدون  انداز در بانک 

قرعه  ،سود با  سوم  نوع  و  سودده  دوم  استنوع  بهره  .کشی  بدون  قرض  اساس  بر  اول  می  نوع  »حساب شکل  آن  نام  و  گیرد 

نوع سوم    .انداز مضاربه« استبر اساس مضاربه ارائه شده و نام آن »حساب پس  ،نوع دوم که سود دارد  . انداز قرض« استپس

گیرد؛ اما به برخی از دارندگان این حساب  بر اساس عقد قرض شکل می  ، نام دارد  انداز زمزم«انداز که »حساب پسحساب پس

  ، کشی در فواصل زمانی معلومگذاری( داده شده و طبق این امتیازات و بر اساس قرعه تی )با توجه به مبلغ و مدت سپردهامتیازا

البته پرداخت جایزه در   .شودگذاران منتخب اعطا میجایزه مشخصی )که هزینه انجام سفر حج واجب و عمره است( به سپرده

است اختیاری  و  نشده  سرمایههاحساب  .قرارداد شرط  سپرده  ،گذاری سوددهی  نوع  را شکل آخرین  الراجحی  بانک  در  گذاری 

گذار به بانک اجازه  سپرده  ، نام دارد  گذاری«در روش اول که »حساب وکالت جهت سرمایه   .شوددهد که به دو شیوه ارائه میمی

سپردهمی و  کند  عمل  وکیل  عنوان  به  فعالیت  دهد  در  کارا  به  اقتصادی  سودده  بردهای  »حساب   . ر  که  دوم  روش  در 

ای که فرد تعهد  شرایط مشابه شیوه اول است با این تفاوت که بازه زمانی  ،شودنامیده می  گذاری دارای زمان مشخص«سرمایه

تری نسبت به نوع اول  ها ماهیت بلندمدتاین سپرده  ، به عبارت دیگر  .از ابتدا مشخص است  ،دارد در آن از سپرده برداشت نکند

داشتدا خواهند  همراه  به  نیز  بیشتری  سود  طبعاً  و  سپرده  .رند  نوع  این  سپردهدر  به  انتظاری«  سود  »نرخ  اعالم ها  گذاران 

 .  شودمی

 

 تخصیص منابع   -ب

روش از  منابع  تخصیص  نیز جهت  الراجحی  میبانک  استفاده  مختلفی  مهمهای  از  برخی  که  با  کند  بیع  از:  عبارتند  آنها  ترین 

خانهپرداخت   خرید  جهت  اقساطی(  )فروش  نقلیه  ، موجل  وسایل  و  جهت    ، خودرو  سلف  و  کاالها  ساخت  جهت  استصناع 

 .  خرید محصوالتپیش

 

 بانک میزان پاكستان 

به لحاظ تاریخی روند رسمی اسالمی کردن   .رودکشور پاکستان نیز یکی از کشورهای پیشرو در بانکداری اسالمی به شمار می

به   ،در این سال وظیفه تهیه و تدوین طرحی منطبق با شریعت برای اقتصاد کشور  . آغاز شد  1977از سال    ،نظام بانکی پاکستان

بدین منظور شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگان امور بانکی را موظف به    .بینی اسالمی« پاکستان واگذار شد»شورای جهان 

اعضای هیات    .های ممکن برای حذف بهره )ربا( از اقتصاد پاکستان بوده ارائه شیو  ، ترین آنهاانجام وظایفی کرد که یکی از مهم

شورا نیز پس از انجام اصالحات و   .بینی اسالمی« پاکستان ارائه کردندبه »شورای جهان   1980یادشده گزارش خود را در سال  

از تاییدشده را در همان سال به ریاست جمهوری پاکستان تسلیم کرد  گزارش آماده  ،تعدیالت الزم جهت اجرا ابالغ   ،که پس 

   .شد

بانکداری متعارف بر    ،پس از اعالم دولت پاکستان مبنی بر ممنوعیت انجام معامالت ربوی در نظام مالی کشور  ،به این ترتیب

بهره ممنوع شد )شمع پاکستان.  (1370  ،ریزیاساس نرخ  از طرف دولت  با دستورات صادره  ژانویه    ،در هماهنگی    ، 1980در 

بر اساس روش مشارکت در سود و زیان )که    های تجاری و نیز یک بانک خارجی برای قبول سپردههای مجزایی در بانکهباج

ها برای حذف واقعی ربا  تالش  ،1985تا    1980های  طی سال  .تاسیس شد  ،در آن زمان برداشت غالب از بانکداری اسالمی بود(
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نظام بانکداری پاکستان به صورت رسمی اسالمی اعالم شد و تمامی    1985در سال  از نظام بانکی همچنان ادامه یافت تا اینکه  

با توجه به اینکه در آن زمان ادبیات بانکداری اسالمی نوپا بود    . ها و موسسات مالی ملزم به استفاده از عقود اسالمی شدند بانک

نظام بانکی ظاهری اسالمی پیدا کرده بود اما    ،د نداشتای نیز از اجرای صحیح بانکداری اسالمی در کل نظام بانکی وجوو تجربه

شیوه به  مشارکتی(  عقود  ویژه  )به  اسالمی  میعقود  اجرا  غیرواقعی  و  صوری  قانونی    . شدندای  مقامات  شد  موجب  روند  این 

بانکداری اسالمی دوگانه تغییر    2001پاکستان در سال   بانکداری اسالمی سراسری به سمت نظام  از نظام    . مسیر دهندرسماً 

از این    . (2011  ،همکارانو    8های اسالمی و غیراسالمی در کنار هم صادر شد )شیخ اجازه فعالیت بانک  2001بنابراین از سال  

به بانک  ، سال به بعد  پاکستان تنها  داد تحت عنوان »بانک اسالمی« به فعالیت مشغول شوند که  هایی اجازه میبانک مرکزی 

در این راستا اولین بانکی که توانست ضوابط مذکور را تامین کند و به عنوان بانک   . ضوابطی خاص کنندخود را متعهد به اجرای 

به   ،آغاز کرد    2002های خود را در سال  این بانک که عمالً فعالیت  .بود  »بانک میزان«  ،اسالمی واقعی به فعالیت مشغول شود

در حال حاضر این بانک انواع    .کی پاکستان به فعالیت مشغول شده استعنوان بانک اسالمی پیشرو در دوره جدید در نظام بان

منابع تخصیص  و  تجهیز  جهت  را  اسالمی  مالی  بانکی   ،محصوالت  خدمات  شرکتی  ،ارائه  مالی  شخصی   ،تامین  مالی    ، تامین 

   .(2010 ،9دهد )بوتمدیریت ثروت و غیره ارائه می

 

 تجهیز منابع  -الف

حساب جاری در این بانک بر اساس عقد »قرض بدون    .دهدهای بانکی را به مشتریان ارائه میبانک میزان پاکستان انواع سپرده

شود و بانک به  انداز بر اساس عقد »مضاربه« ارائه میاما حساب پس  . شودها میشود و بانک مالک موقت سپردهبهره« ارائه می

شود ارائه می  ای با عنوان »حساب لبیک«انداز ویژهدر این بانک نیز حساب پس  . پردازدمی  دارندگان این حساب سود معمولی

از خدمات مرتبط با فراهم کردن زمینه   ،شودکه حسابی بلندمدت بوده و دارنده آن عالوه بر اینکه از سود ماهانه برخوردار می

این بانک در های سرمایهحساب  .بردمی  بهرهنیز    ،شودانجام سفر حج واجب یا عمره که توسط بانک عرضه می گذاری نیز در 

نرخ سود انتظاری نیز از    ،ایهای مضاربهدر واقع در تمامی حساب  . شودهای زمانی مختلف و بر اساس عقد مضاربه ارائه میافق

اعالم می به مشتریان  این  .شودابتدا  بر  ماهانه«  ،عالوه  »اوراق مضاربه  بانک  این  ار  در  ائه شده که کارکردی مشابه گواهی  نیز 

به کار میهای زمانی کوتاهسپرده در بانکداری متعارف دارد و برای افق  این اوراق مدت مانند یک تا سه ماه  رود )فرد خریدار 

   .مدت کرده است(گذاری کوتاهدقیقاً مانند کسی است که سپرده

 

 تخصیص منابع   -ب

جم منابع  تخصیص  در  پاکستان  میزان  مرابحهآوری عبانک  مانند  عقودی  از  عمده  طور  به  مشارکت    ،اجاره  ،شده  و  استصناع 

 .  کنداستفاده می تناقصی

 

 

 

 
8 Sheikh 
9 Butt 
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 بانک اسالمی اردن

این بانک به عنوان یک شرکت   .»بانک اسالمی اردن« نخستین بانک اسالمی است که در کشور اردن هاشمی تاسیس شده است

سال   در  عام  چهار    1978سهامی  سرمایه  مالیبا  تامین  هدف  با  اردنی  دینار  فعالیت  ، میلیون  و  سرمایهبانکداری  گذاری  های 

های اسالمی  ترین بانکترین و در حد خود موفقبانک اسالمی اردن یکی از باسابقه  .مطابق قوانین شریعت اسالم آغاز به کار کرد

الگویی برای سایر موسسات عالقه  ،های آنآید که به جهت شفاف و منطقی بودن قوانین و فعالیتبه شمار می مند تبدیل  به 

 . (1390  ، ؛ حاجیان2006 ،10شعبه دارد )صالح و زیتون  67در حال حاضر این بانک در سراسر اردن  .شده است

 

 تجهیز منابع  -الف

سپرده نوع  ارائهاولین  »سپردههای  بانک  این  در  عرضه میشده  بهره  بدون  قرض  اساس  بر  که  هستند  امانی«  این    . شوندهای 

نوع دیگر    ،گذاریهای سرمایهسپرده  .شودها در واقع کارکرد حساب جاری را دارند و بر روی آن خدمات چک ارائه میسپرده

را  شیوه  بانک  این  در  منابع  تجهیز  میهای  میتشکیل  ارائه  مضاربه  عقد  اساس  بر  که  سپرده  . شونددهند  گروه  این  دو  به  ها 

کار    های مشخص به ها و پروژهگذاری در طرح گذاری خاص )که بر اساس وکالت خاص بوده و برای سرمایه های سرمایهسپرده

روند(  کار می  ها بهها و پروژهای از طرحموعهگذاری عام )که بر اساس وکالت عام بوده و در مجهای سرمایهروند( و سپردهمی

   . شوندتقسیم می

گذاری انداز و حساب سرمایههای زمانی گوناگون ارائه شده و عمالً کارکردهای حساب پسگذاری عام در افقهای سرمایهسپرده

های خاص( و اوراق  ضاربه خاص )برای طرحبرای تجهیز منابع از اوراق م ،های مذکوربانک اسالمی اردن افزون بر سپرده .را دارند

طرح  مجموع  )برای  عام  میمضاربه  استفاده  متعارف(  بانک   .کندهای  به  مراجعه  بدون  که  است  این  در  مضاربه  اوراق  مزیت 

 .  توان آن را در بازار ثانویه به دیگران واگذار کردمی

 

 تخصیص منابع   -ب

گروه اول    .شود« ارائه می گذاری سرمایه دمات تامین مالی« و »خدماتروه »ختخصیص منابع در بانک اسالمی اردن در دو گ

گذاری مضاربه و سرمایه  ،شود و گروه دوم شامل: مشارکتاجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی می  ،شامل سه عقد: مرابحه

 .  شودمستقیم می

 

 تجارب كشورهای غیراسالمی در اجرای بانکداری منطبق با شریعت -3-2

  ، های اسالمی در کشور اسالمی تشکیل شده و به فعالیت مشغولنددهد هر چند عمده بانکالمللی نشان میارزیابی تجارب بین

ها در کشورهای غیراسالمی  توسعه این دسته از بانک .اندهای اسالمی شکل گرفتهاما در برخی از کشورهای غیراسالمی نیز بانک

   .شودبه دو مورد از این تجارب پرداخته می در این قسمت .نیز قابل توجه است

 

 

 

 
10 Saleh and Zeitun 
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 بانک اسالمی بریتانیا 

عقد   ، در این دهه . گرددمیالدی بازمی 80به لحاظ تاریخی تجربه ایجاد فعالیت بانکی سازگار با فقه اسالمی در انگلستان به دهه 

کاالیی« »مرابحه  که  داشت  مرابحه  موسس  ،نام  نقدینگی  تامین  هدف  با  لندن  بورس  در  در  که  مسلمانانی  و  اسالمی  ات 

بودند  فروشی های عمدهفعالیت قرار گرفت  ،دخیل  استفاده  مالی خرد به مصرف  . مورد  ارائه خدمات  این دهه  کنندگانی که  در 

های قابل  تالش  ،و یکمدر اوایل دهه اول قرن بیست    .(2005  ،11توسعه چندانی پیدا نکرده بود )آینلی   ،نیازهای بانکی داشتند

دلیل اصلی این امر نیز )عالوه بر    .جهی از طرف مسئوالن نظام بانکی انگلستان در جهت توسعه بانکداری اسالمی انجام شد تو

نیاز ذینفعان مسلمان مخاطب شبکه بانکی انگلیس به خدمات مالی اسالمی و نیز    ، توسعه بانکداری بدون ربا در سایر کشورها(

گروهی از  ، بانک مرکزی انگلستان )بانک انگلستان (  ،2000بر همین اساس در سال    .بود  هاسود موجود در این دسته از فعالیت

ها و موسسات اسالمی  سنجی و تبیین موانع و راهکارهای تاسیس بانکپژوهشگران را موظف به انجام تحقیقات در زمینه امکان

انگلستان کرد تا  یم قوانین مالیاتی به گونهها در حوزه قانونگذاری و همچنین تنظاین تالش  .در کشور  ای مناسب ادامه یافت 

به لحاظ قانونی فراهم شداینکه زمینه تاسیس بانک انگلستان  باالخره در آگوست سال    ،در این رابطه  . های اسالمی در کشور 

با عنوان    ، دهایش را در چارچوب اسالمی تنظیم کرده بوکه تمامی فعالیت  ،اولین بانک اسالمی در سطح خدمات خرد  ،2004

بانکداری اسالمی در کشور انگلستان به طور پیوسته توسعه یافت؛ به    ،از آن زمان به بعد   .»بانک اسالمی انگلستان« تاسیس شد

یک شرکت بیمه اسالمی    ،های غیراسالمیشعبه اسالمی در بانک  20بیش از    ، پنج بانک کامال اسالمی  2013نحوی که در سال  

الزم به ذکر    .گذاری و یک صندوق پوشش ریسک اسالمی در این کشور به فعالیت مشغول بودندهصندوق سرمای  9  ،)تکافل( 

تالش نیز  صکوک  از  استفاده  زمینه  در  انگلستان  کشور  )وزارت  است  است  کرده  توجهی  قابل  انگلستانخزانه های    ،12داری 

های مالی  توانسته است انواع محصوالت و شیوه ، گری مالی منطبق با شریعتبانک اسالمی انگلستان در یک دهه واسطه . (2013

اوراق بهادار اسالمی )صکوک( و غیره را ارائه   ، هاخدمات بیمه سپرده   ،های متنوع تجهیز و تخصیص منابعاسالمی شامل روش

  .شودیز و تخصیص منابع در این بانک پرداخته میهای تجهدر ادامه به بیان روش . دهد

 

 تجهیز منابع  -الف

ارائه می اساس عقد قرض  بر  انگلستان  بانک اسالمی  اما حسابحساب جاری در  انواع مختلفی های پسشود؛  انداز )که دارای 

ارائه  فی است( بنابر عقد »وکالت«گذاری )که دارای انواع مختلهای سرمایهاست( بر اساس عقد مضاربه با سود انتظاری و حساب

های مشروع اقتصادی  کنند تا در فعالیتگذاران بانک را وکیل خود میسپرده  ،گذاریهای سرمایهدر واقع در حساب  . شوندمی

های  پذیری این بانک آن است که نه اصل سپردههای سپردهنکته مهم در شیوه  .مشغول شوند و سود مناسبی به وجود آورند

شود )در قرارداد تضمین وجود ندارد(؛ اما بانک هنگام  گذاری و نه سود آنها توسط بانک تضمین حقوقی نمیانداز یا سرمایهپس

شود( از  دارد که در چند سال اخیر همواره سود واقعی )که در پایان سال مالی محاسبه میافتتاح حساب به مشتریان اعالم می

   .شوندها تا سقف مشخصی بیمه میعالوه بر این تمامی سپرده .بیشتر بوده استشده در ابتدا  سود انتظاری اعالم

 

 

 

 
11 Ainley 
12 HM Treasury 
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 تخصیص منابع   -ب

انجام   اجاره«  و  تناقصی  »مشارکت  ترکیبی  عقد  و  »مرابحه«  عقد  دو  با  را  خود  منابع  تمامی  تقریباً  انگلستان  اسالمی  بانک 

گیرد بدین صورت است که  ین مالی افراد مورد استفاده قرار میشیوه استفاده از عقد مرابحه که به طور عمده برای تام  . دهدمی

  . فروشدکند و با قیمت بیشتر به صورت نقدی یا اقساطی به وی میبانک کاال یا خدمت مورد نیاز مشتری را نقدی خریداری می

مالی کاالهای غیرمنقول )به عقد ترکیبی مشارکت کاهنده و اجاره )که کارکردی مشابه اجاره به شرط تملیک دارد( برای تامین  

می واقع  استفاده  مورد  ساختمان(  خریداری    .شودویژه  را  کاال  یک  مشترک  صورت  به  مشتری  و  بانک  ابتدا  که  صورت  بدین 

اجاره میمی را به مشتری  بانک سهم خود  اقساطکنند و  از  پرداخت هر یک  با  به    ، دهد؛ بدین نحو که  بانک  از سهم  بخشی 

 .  شودمشتری مالک کاال می ،قسطآخرینرنهایت باپرداخت د .مشتری منتقل شود

 

 موسسه تامین مالی امریکا )الربا(

دهه   به  امریکا  متحده  ایاالت  در  اسالمی  بانکداری  صنعت  ورود  بازمی  80تاریخچه  با   .گرددمیالدی  مرتبط  موسسات  اولین 

بودند که    و »موسسه تامین مالی امریکا )الربا(«  ت«گذاری امانبانکداری و مالی اسالمی در این کشور »صندوق مشترک سرمایه

سال  در  ترتیب  شدند   1987و    1986های  به  تاسیس  کالیفرنیا  و  واشینگتن  مالی    .در  موسسات  فعالیت  تاکنون  زمان  آن  از 

  نکداریمحصوالت و خدمات با  دهندهموسسه ارائه   91به نحوی که در حال حاضر حداقل    ،اسالمی در امریکا رشد داشته است

بانکداری شعب  از  )اعم  سرمایهبانک  ،خرد  اسالمی  شرکتشرکت  ،گذاریهای  و  رهنی  فعالیت  هایهای  مشغول  مالی(    تامین 

ایاالت   .هستند اینکه حدود هشت میلیون مسلمان در  به  ارائه محصوالت و خدمات    ،کنندمتحده زندگی می  با توجه  تقاضای 

توان انتظار داشت فعالیت موسسات مالی اسالمی در آینده بیش از پیش افزایش  است و می  ه اسالمی بسیار قابل توج  بانکداری

 .  (2009 ،13یابد )گود 

های مالی کوچکی شرکت  ، در رابطه با تجربه بانکداری اسالمی در ایاالت متحده امریکا الزم به ذکر است اکثر موسسات فعال

با توجه به تقاضای موجود از سوی مشتریانهستند که تالش می ارائه خدمات مالی سازگار با تعالیم اسالمی    ،کنند  اقدام به 

شوند یا اینکه موسسات متعارفی هستند که  های مسلمان تشکیل میی ارائه خدمات به اقلیتها یا از ابتدا برااین شرکت  .کنند

در این رابطه الزم است به   . نیازهای مشتریان مسلمان را نیز برطرف سازند  ،هایی خاص کنند با تاسیس شعب و گیشه تالش می

به    ، که در حوزه بانکداری خرد مشغول فعالیت هستنداین دو موسسه    . اشاره شود  و »یونیورسیتی بانک«  تجربه »دِون بانک«

   . اقدام به تاسیس شعب اسالمی کردند ،2005و  2003های ترتیب در سال

ای به منظور تامین مالی  به طور عمده از عقود مبادله ، اند به موفقیت مناسبی دست یابندشعب این موسسات که تاکنون توانسته 

 .  (2009 ،14)لینزیپ برند  های هدف خود بهره میگروه

این    .رودموسسه تامین مالی امریکا )الربا( از موسسات پیشرو و فعال در صنعت بانکداری اسالمی در ایاالت متحده به شمار می

های اسالمی نیز استفاده  هر چند از سایر شیوه  ،فعال است  موسسه به طور خاص در ارائه »تسهیالت رهنی منطبق با شریعت«

   .کند می

 

 
13 Goud 
14 Lynnzyp 
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 تجهیز منابع  -الف

سپرده اساساً  که  است  شده  تعریف  صورت  بدین  موسسه  این  نداردساختار  سرمایه  .پذیری  سهامداران  بلکه  توسط  اولیه  ای 

می استفاده  مشخصی  تسهیالت  ارائه  جهت  منابع  این  از  و  شده  تامین  از   .شودموسسه  دریافتی  اقساط  اساس  بر  طرفی  از 

   .گیردود و در اختیار سایر افراد متقاضی قرار میشمنابع آزاد می ، گیرندگانتسهیالت 

 

 تخصیص منابع   -ب

شیوه  از  )الربا(  امریکا  مالی  تامین  میموسسه  استفاده  مالی  تامین  جهت  محدودی  مهمهای  و  اولین  که  ارائه کند  آن  ترین 

ری به صورت مشترک یک بدین صورت که ابتدا بانک و مشت  .تسهیالت رهنی بر اساس عقد »مشارکت تناقصی و اجاره« است

را خریداری می اجاره میکاال  به مشتری  را  بانک سهم خود  اقساط کنند و سپس  از  پرداخت هر یک  با  نحو که  بدین    ، دهد؛ 

اصل کاال نیز جهت   .شودمشتری مالک کاال می  ،در نهایت با پرداخت آخرین قسط  .بخشی از سهم بانک به مشتری منتقل شود

 ، در این موسسه از همین شیوه برای تامین مالی خودرو  .گیردبه عنوان رهن در اختیار بانک قرار می  ، تضمین بازپرداخت اقساط

   .شودو کار نیز استفاده می اندازی کسبتجهیزات یا راه

بدین صورت که موسسه    .مرابحه است  ،گیردمورد استفاده قرار می  عقد دیگری که در این موسسه برای »تامین مالی تجارت«

 .  فروشد کند و با افزودن سود به صورت نقدی یا اقساطی به مشتری میکاالهای مورد نیاز جهت تجارت را نقدی خریداری می

 

 های نظام بانکداری بدون ربای ایران با سایر كشورهای اسالمی تفاوت-3-3

های  شود این است که تفاوتمطرح میسوالی که طبعاً    ،پس از بررسی تجربه اجرای بانکداری اسالمی در کشورهای گوناگون

شود )البته نباید فراموش  ها اشاره میاین الگوها با تجربه بانکداری بدون ربای ایران در چیست؟ در ادامه به برخی از این تفاوت

 .  هاست(ها بسیار بیشتر از تفاوتکرد نقاط اشتراک و شباهت

این در حالی    . ارد و بانکداری متعارف در نظام بانکی کشور جایی نداردبانکداری بدون ربا در ایران در کل کشور جریان د  -1

های متعارف به  های اسالمی در کنار بانکاست که در اکثر کشورهای اسالمی )به جز سودان( نظام دوگانه حاکم است و بانک

   . فعالیت مشغول هستند

بانکداری اسالمی بر    ، ر حالی که در سایر کشورهای اسالمید  ،بانکداری بدون ربای ایران بر اساس فقه امامیه استوار شده  -2

در پاکستان و ترکیه حنفی و در عربستان و    ،فقه مورد عمل در مالزی و اندونزی شافعی   .اساس فقه اهل سنت شکل یافته است 

   .کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً حنبلی است

به تصویب رسیده و از آن    1362ی در حوزه بانکداری اسالمی در سال  در بانکداری بدون ربای ایران قانون مستقل و مرجع  -3

  ، این در حالی است که در اکثر کشورها قانون مرجعی در این رابطه وجود ندارد؛ هرچند در مالزی   .زمان به اجرا درآمده است

   .سودان و پاکستان قانون بانکداری اسالمی طراحی شده است

ربا   -4 بدون  بانکداری  نظام  )سپردهدر  منابع  تجهیز  بخش  در  ایران  سرمایهی  مدتهای  استفاده  گذاری  وکالت  عقد  از  دار( 

 . شودودیعه و عاریه استفاده می ،شود در حالی که در اکثر کشورهای اسالمی از سایر عقود مانند مضاربهمی

به عبارت   . شودجهت تجارت استفاده میدر نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تخصیص منابع از عقد مضاربه تنها در    -5

دیگر عقد مضاربه در الگوی ایرانی بانکداری اسالمی عقدی مضیق )صرفاً مخصوص تجارت و خرید و فروش( است؛ در حالی که  
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های موجود بین فقه نکته مذکور ناشی از تفاوت  .در سایر کشورهای اسالمی عقد مضاربه عام بوده و محدود به تجارت نیست

   .یه و عامه استامام

ایران در بخش تخصیص منابع از بیع دین استفاده می  -6 شود؛ در حالی که در اکثر کشورهای  در نظام بانکداری بدون ربای 

بیع دین )به    ،علت این مساله به طور عمده آن است که در دیدگاه رایج اهل سنت  .شوداسالمی از چنین عقدی استفاده نمی

   .ح نبوده و کاربرد عمومی نداردصحی ،ویژه به شخص ثالث( 

جایگاه    -7 نیز صرفاً  شورا  این  است؛  مشغول  فعالیت  به  مرکزی  بانک  فقهی  شورای  تنها  ایران  ربای  بدون  بانکداری  نظام  در 

ها  در شبکه بانکی نیز اکثر بانک  .مشورتی و پاسخگویی به سواالت دارد و جایگاه حقوقی رسمی در ساختار بانک مرکزی ندارد

اند )البته بانک مرکزی نیز در این زمینه اند و در این زمینه اقدام جدی انجام ندادهضرورت تاسیس شورای فقهی پی نبردهبه  

بانک  .مقررات کافی وضع نکرده است( تمامی  تقریباً  ها و موسسات مالی اسالمی در سایر کشورها دارای شورای  در حالی که 

   .فقهی مستقل هستند

کنند و  می سایر کشورها معموالً به صورت کامالً اختیاری بخشی از سود خود را به عنوان زکات پرداخت میهای اسالبانک  -8

  .ای در نظام بانکی ایران وجود ندارداما چنین مساله . شوداین در ترازنامه بانک افشا می

جریمه تاخیر )تحت عنوان وجه الزام( بنا بر    ،رغم نظر مخالف شماری از مراجع تقلیددر نظام بانکداری بدون ربای ایران به   -9

های  این در حالی است که در بانک  . شودتجویز شورای نگهبان از مشتریان بدحساب دریافت و به عنوان درآمد بانک لحاظ می

تاخیر به فعالیت  اسالمی سایر کشورها جریمه  اختصاص میصرفاً  ادغام نمیهای خیریه  بانک  با سایر منابع  شود؛ یعنی  یابد و 

   .جریمه تاخیر جزو درآمدهای بانک نیست

منابع  -10 تخصیص  بخش  در  ایران  ربای  بدون  بانکداری  نظام  مبادله  ،در  عقود  استفادهنرخ سود  مورد  )از    ،ای  دولت  توسط 

   .ای وجود ندارداین در حالی است که در سایر کشورهای اسالمی اساساً چنین مساله .شودین میطریق شورای پول و اعتبار( تعی

شود و در پایان هر  الحساب )معموالً به صورت ماهانه( پرداخت میدار سود علیگذاری مدتهای سرمایهدر ایران به سپرده  -11

  . شودمحاسبه می  ،گذاران پرداخت شودقطعی که باید به سپردهسال نیز سود قطعی بانک برآورد شده و بر اساس آن نرخ سود  

الحساب به پرداخت سود علی  .شودالتفاوت پرداخت میمابه  ، الحساب پرداختی باشددر مواردی که نرخ سود قطعی بیش از علی

 .  افتد ندرت در سایر کشورهای اسالمی اتفاق می

ها  بانک  ،های اسالمی سایر کشورهادر حالی که در اکثر بانک  .کنندین میها را تضمها اصل و سود سپردهدر ایران بانک  -12

ها ندارند و مشتریان صرفاً از روی اعتمادی که به بانک دارند و با توجه هیچ تضمیمنی به بازگرداندن سود )و حتی اصل( سپرده

 .  (2006 ،ح و زیتونکنند )صالنسبت به افتتاح حساب اقدام می ،به سوابق مثبت بانک در پرداخت سود

 

 روش شناسی پژوهش -4

نظر هدف از  است  ، پژوهش حاضر  توصیفی )همبستگی( می   .کاربردی  و  تحقیقات کمّی  نوع  از  ابزار گردآوری   .باشد همچنین 

   .پرسشنامه مقایسات زوجی است که توسط ادبیات پژوهش طراحی گردیده است  ،ها داده

باشند که توسط نمونه گیری می  رانیقرض الحسنه مهر امعاونان و کارشناسان بانک    ،کلیه مدیران  ، جامعه آماری در این مطالعه

  . بودندمرد    ،دند که تمامی آنها از نظر جنسیتعنوان نمونه آماری انتخاب ش  نفر به  30تعداد    ،غیراحتمالی و از نوع در دسترس
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ها  و تحلیل داده   تجزیه  . باشندسال می  2دارای تحصیالت فوق لیسانس به باال و تجربه کاری باالی    افراد نمونههمچنین تمامی  

   .انجام گردید  Expert Choiceو نرم افزار  AHPتوسط روش 

 هایافته-5

ابتدا زیرمعیارهای    ،در  و  بمعیارها  تطب  یالملل  نیتجارب  و  بانکدار  یشرع   قینظارت  به  اسالم  یدر  پژوهش  ادبیات  توسط  ی 

( جدول  شدند1صورت  شناسایی  می  .(  مالحظه  که  اصلی    ،شودهمانطور  شامل    4معیارهای  کدام  هر  که  هستند    4معیار 

  .زیرمعیار است

 

 شناسایی شده   ( معیارها و زیرمعیارهای1جدول )

 زیرمعیارها  معیارها 

 ( A) تجهیز منابع

 ( A1) عقد ودیعه

 ( A2) عقد مضاربه

 ( A3) عقد قرض

 ( A4) حساب سرمایه گذاری

 ( B) تخصیص منابع

 (B1) تورق 

 ( B2) مشارکت

 ( B3) مرابحه

 ( B4) قرض الحسنه

 ( C) نظارت شرعی

 ( C1) تامین مالی شرعی

 ( C2) ارزیابی مقام ناظر

 ( C3) بانکداری بدون ربانظارت بر 

 ( C4) نظارت بر اجرای تعالیم شرعی در بانکداری

 ( D) تطبیق شرعی

 (D1) انطباق قوانین با فقه اسالمی 

 (D2)  انطباق ابزارها با فقه اسالمی

 (D3) ها با فقه اسالمی انطباق شیوه

 ( D4) انطباق با ضوابط عمومی و اختصاصی فقه اسالمی 

 

نتایج    ، در ادامه  . اندرتبه بندی شده  AHPابتدا معیارهای اصلی و سپس زیرمعیارهای مربوط به هر معیار توسط روش    ،در ادامه

   .هر رتبه بندی تحلیل گردیده است
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 رتبه بندی معیارها-5-1

را نشان می  ،(1شکل ) بندی معیارها  رتبه  برابر    .دهدنتایج  ناسازگاری  را  بدست    0/ 05نرخ  نتایج بدست آمده  اعتبار  آمده که 

 .  است (2ی معیارهای اصلی مطابق با جدول )وزن و رتبه بند . دهدنشان می

 
 رتبه بندی معیارهای اصلی(  1شکل )

 

 وزن و رتبه بندی معیارهای اصلی   (2جدول )

 رتبه  وزن  معیار

 195/0 3 ( Aتجهیز منابع )

 138/0 4 ( Bتخصیص منابع )

 276/0 2 ( Cنظارت شرعی )

 391/0 1 ( Dتطبیق شرعی )

دوم و سوم در    ،های اولبه ترتیب دارای رتبهنظارت شرعی و تجهیز منابع    ،معیارهای تطبیق شرعی  ،بر اساس نتایج جدول فوق 

 .  باشند میی اسالم یدر بانکدار یشرع  قینظارت و تطب یالملل نیتجارب بالگوبرداری از 

 

 زیرمعیارهای معیار تجهیز منابع رتبه بندی  -5-2

بدست آمده که اعتبار   02/0نرخ ناسازگاری برابر    .دهد را نشان میزیرمعیارهای معیار تجهیز منابع  نتایج رتبه بندی    ،(2شکل )

 .  ست( ا3مطابق با جدول ) زیرمعیارهای معیار تجهیز منابعوزن و رتبه بندی  .دهد نتایج بدست آمده را نشان می

 
 رتبه بندی زیرمعیارهای معیار تجهیز منابع (  2شکل )
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 وزن و رتبه بندی زیرمعیارهای معیار تجهیز منابع  (3جدول )

 رتبه  وزن  معیار

 119/0 4 ( A1عقد ودیعه )

 460/0 1 ( A2عقد مضاربه )

 201/0 3 ( A3عقد قرض )

 220/0 2 ( A4حساب سرمایه گذاری )

 

دوم و    ،های اولبه ترتیب دارای رتبهحساب سرمایه گذاری و عقد قرض    ، زیرمعیارهای عقد مضاربه  ، بر اساس نتایج جدول فوق 

 .  باشندسوم در زیرمعیارهای معیار تجهیز منابع می

 

 رتبه بندی زیرمعیارهای معیار تخصیص منابع -5-3

( بندی    ،(3شکل  رتبه  منابع  نتایج  معیار تخصیص  نشان میزیرمعیارهای  برابر    . دهدرا  ناسازگاری  آمده که    05/0نرخ  بدست 

 .  است (4مطابق با جدول )  زیرمعیارهای معیار تخصیص منابعوزن و رتبه بندی  .دهد اعتبار نتایج بدست آمده را نشان می

 
 زیرمعیارهای معیار تخصیص منابع رتبه بندی  (  3شکل )

 

 زیرمعیارهای معیار تخصیص منابعوزن و رتبه بندی    (4جدول )

 رتبه  وزن  معیار

 092/0 4 (B1تورق )

 170/0 3 ( B2مشارکت )

 513/0 1 ( B3مرابحه )

 226/0 2 ( B4قرض الحسنه )

 

فوق  جدول  نتایج  اساس  مرابحه  ، بر  مشارکت    ،زیرمعیارهای  و  الحسنه  رتبهقرض  دارای  ترتیب  اولبه  در    ،های  سوم  و  دوم 

 .  باشندزیرمعیارهای معیار تخصیص منابع می
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 رتبه بندی زیرمعیارهای معیار نظارت شرعی -5-4

بدست آمده که اعتبار   05/0نرخ ناسازگاری برابر   . دهدرا نشان می نظارت شرعی زیرمعیارهای معیار  نتایج رتبه بندی  ، (4شکل )

 .  است (5مطابق با جدول )  زیرمعیارهای معیار نظارت شرعیوزن و رتبه بندی  .دهد نتایج بدست آمده را نشان می

 
 نظارت شرعی زیرمعیارهای معیار  رتبه بندی  (  4شکل )

 

 نظارت شرعیزیرمعیارهای معیار  وزن و رتبه بندی    (5جدول )

 رتبه  وزن  معیار

 458/0 1 ( C1تامین مالی شرعی )

 240/0 2 ( C2ارزیابی مقام ناظر )

 185/0 3 ( C3نظارت بر بانکداری بدون ربا )

 116/0 4 (C4نظارت بر اجرای تعالیم شرعی در بانکداری )

 

به ترتیب دارای ارزیابی مقام ناظر و نظارت بر بانکداری بدون ربا    ، تامین مالی شرعیزیرمعیارهای    ، بر اساس نتایج جدول فوق 

 .  باشندمی نظارت شرعی دوم و سوم در زیرمعیارهای معیار  ،های اولرتبه

 

 تطبیق شرعی رتبه بندی زیرمعیارهای معیار  -5-5

بدست آمده که اعتبار   02/0نرخ ناسازگاری برابر  . دهدرا نشان می تطبیق شرعی زیرمعیارهای معیار نتایج رتبه بندی   ،(5شکل )

 .  است( 6مطابق با جدول )زیرمعیارهای معیار تطبیق شرعی وزن و رتبه بندی  .دهد نتایج بدست آمده را نشان می

 
 تطبیق شرعی زیرمعیارهای معیار  رتبه بندی  (  5شکل )
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 تطبیق شرعیزیرمعیارهای معیار  وزن و رتبه بندی    (6جدول )

 رتبه  وزن  معیار

 163/0 3 (D1انطباق قوانین با فقه اسالمی )

 163/0 3 (D2انطباق ابزارها با فقه اسالمی ) 

 395/0 1 (D3ها با فقه اسالمی )انطباق شیوه

 278/0 2 ( D4اختصاصی فقه اسالمی )انطباق با ضوابط عمومی و 

 

نتایج جدول فوق اساس  انطباق شیوه  ، بر  فقه اسالمی زیرمعیارهای  اختصاصی  با ضوابط عمومی و  انطباق  و  با فقه اسالمی    ها 

انطباق قوانین با فقه اسالمی و  همچنین زیرمعیارهای    .باشندمی  تطبیق شرعیهای اول و دوم در زیرمعیارهای معیار  دارای رتبه

  .نیز دارای رتبه سوم هستندانطباق ابزارها با فقه اسالمی 

 

 نتیجه گیری و بحث -6

ایران اسالمی  از کشورها  ،در جمهوری  بسیاری  بر خالف  و  رسیده  تصویب  به  ربا  بدون  بانکی  عملیات  بانکداری   ، قانون  نظام 

بعد از گذشت    اما  ،لیت هستندهای جهان اسالم نیز در ایران مشغول به فعاترین بانکبزرگشود و  اسالمی در کل کشور اجرا می

از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا از مراجع تقلید  ، حدود سه دهه  نخبگان و عامه مردم در رابطه با    ،هنوز هم بسیاری 

  قینظارت و تطب  ی الملل  نیتجارب ب  یبررسحاضر با هدف  لذا پژوهش    .انکی با تعالیم شرعی تردید دارند های ب انطباق فعالیت

   . ی انجام گردیداسالم یدر بانکدار یشرع 

ی برای الگوبرداری اسالم  یدر بانکدار  ی شرع   قینظارت و تطب  یالملل  ن یتجارب بابتدا معیارها و زیرمعیارهای    ، در این مطالعه

ایران در  زیرمعیارها  . شناسایی شد   ،بانکداری  و  معیارها  روش  سپس  توسط  شناسایی شده  گردیدند  AHPی  بندی  بر    . رتبه 

دوم و سوم در   ،های اولبه ترتیب دارای رتبهنظارت شرعی و تجهیز منابع    ،معیارهای تطبیق شرعی  ،اساس نتایج بدست آمده 

از   بالگوبرداری  بانکدار  یشرع   قینظارت و تطب  یالملل  نیتجارب  زیرمعیارهای معیار تجهیز منابع  .باشندمی  یاسالم  یدر    ، در 

دوم و سوم در زیرمعیارهای معیار   ،های اولبه ترتیب دارای رتبهحساب سرمایه گذاری و عقد قرض    ،زیرمعیارهای عقد مضاربه

ب دارای به ترتیقرض الحسنه و مشارکت    ،زیرمعیارهای مرابحه  ، در زیرمعیارهای معیار تخصیص منابع  .باشند تجهیز منابع می

زیرمعیارهای    ، در زیرمعیارهای معیار نظارت شرعی  . باشنددوم و سوم در زیرمعیارهای معیار تخصیص منابع می  ، های اولرتبه

دوم و سوم در زیرمعیارهای    ، های اولبه ترتیب دارای رتبهارزیابی مقام ناظر و نظارت بر بانکداری بدون ربا    ، تامین مالی شرعی 

نظارت شرعی می تطبیق شرعی  . باشندمعیار  معیار  زیرمعیارهای  اسالمی انطباق شیوهزیرمعیارهای    ،در  فقه  با  با  و    ها  انطباق 

رتبه  اختصاصی فقه اسالمی  ضوابط عمومی و زیرمعیارهای معیار تطبیق شرعی میدارای  اول و دوم در  همچنین   .باشندهای 

   .نیز دارای رتبه سوم هستندانطباق ابزارها با فقه اسالمی و انطباق قوانین با فقه اسالمی زیرمعیارهای 

پیشنهاد می آمده  بدست  نتایج  اساس  ایرابر  اسالمی  بانکداری  نظام  تجهیز شود  و همچنین  نظارت شرعی  و  تطبیق  نظر  از  ن 

شود بانکداری اسالمی در  توصیه می  ، در این راستا  .از بانکداری اسالمی در کشورهای موفق مانند مالزی الگوبرداری نماید   ، منابع

لذا ناظر    .توجه قرار دهدتامین مالی شرعی و انطباق با موازین و فقه اسالمی را مورد    ،مرابحه و قرض الحسنه  ،ایران عقد مضاربه
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باید به موارد ذکر شده توجه نماید و آنها را در نظام بانکداری اسالمی مورد توجه قرار   ،شرعی برای بانکداری اسالمی در ایران

   . دهد
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Abstract 

In the Islamic Republic of Iran, the Reba-free banking operation law has been approved, and Islamic banking is 

executed in the whole country in contrast to many other countries. Although the largest Islamic banks are in Iran, 

after about three decades of the Reba-free banking operation law, still many Islamic jurists, elites, and people are 

in doubt about the compliance of banking activities with Sharia teachings. Therefore, the current research aims 

to investigate international experience on Shariah supervision and compliance in Islamic banking. This research 

is an applied study in terms of purpose. Also, it is qualitative and descriptive (correlational) research. Data are 

collected through a pairwise comparisons questionnaire adopted from the literature. The statistical population 

consists of all managers, deputies, and experts in the Qarz Al-Hasaneh Mehr Iran Bank. The sample includes 

thirty people selected from the statistical population using a non-probability and convenience sampling 

approach. Data are analyzed using AHP and the Expert Choice software. According to the results, Shariah 

compliance, Shariah supervision, and resource equipment criteria were ranked first, second, and third, 

respectively, in modeling international experience on Shariah supervision and compliance in Islamic banking.  
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