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 چکیده

دهناده در ریسا    هااي باانكی، وارورش مكاارات وام    وجه تمایز بانكداري اسالمی نسبت به سایر سیستم
هااي  دهد. باه بیاان بهتار، انت اار بار ایاك اسات ااه بانا          ش اناام میاننده تسهیالفعالیتی است اه دریافت

هااي تولیادي را باه    بنگااه  -اه از عنصر ریس  تهای اسات  –اسالمی، با مكارات در ریس ، به جاي پول 
ساز جهش تولید و رشد اشاتاال  تواند زمینهپذیر ماهز سازند. امري اه در صورش تحقق میسرمایه مخاطره
رسد در عرصه عمل، ناتوانی در ن ارش دقیق بر فرآیند اعطاي تسهیالش و رفا   جود به ن ر میباشد. با ایك و

عدم تقارن اطالعاتی نسبت به مكتریان، شبكه بانكی اكور را ناگزیر از آن ساخته اه با اجتناب از مخااطره،  
تاریك  گیاري، بایش  جهات  هاي تأمیك مالی مبتنی بر نرخ بهره ثابت روي بیاورند؛ غافال از آنكاه ایاك   به شیوه

هاي تولیدي خواهد نمود. ایك مقاله به سناش عملكرد ن ام بانكی اكاور در تاأمیك   آسیب را متوجه فعالیت
پذیر پرداخته و قصد دارد به ایك پرسش پاسخ دهد اه تا چاه انادازه سیساتم باانكی اكاور،      سرمایه مخاطره

، باه طاور همزماان از    سااال اناد. در پاساخ باه ایاك     دهاي تولیدي اقتصاد سهیم میخود را در ریس  فعالیت
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( استفاده شده اسات. بادیك من اور، نخسات باه روش      Objective( و عینی )Subjectiveهاي ذهنی )سناه
ربط نسبت به عملكرد سیستم بانكی و میزان مكارات آن در ریسا   هاي ذيپیمایكی نگرش عمومی گروه

سپس با طراحای شاخصای تحات عناوان شااخن اجتنااب از        گیرندگان مورد سناش قرار گرفته است.وام
قرارداد مكارات بررسی و تحلیل شده است. نتاای    153قرارداد مضاربه و  101اي مكتمل بر مخاطره، نمونه

ربط شامل اارانان شبكه بانكی به عناوان ماریاان، نماینادگان مالاس شاوراي      پیمایش از چهار گروه ذي
پاردازان و  ن، محققایك اقتصااد اساالمی در حاوزه و دانكاگاه باه عناوان ن ریاه        گاذارا اسالمی به عنوان قانون

ها هیچ مكاراتی در ریس  همچنیك مكتریان بان  گویاي آن است اه در باور هر چهار گروه فوق، بان 
دهاد ااه در نموناه ماورد     هاي عینی نیاز نتاای  تحقیاق نكاان مای     هاي تولیدي ندارند. بر اساس سناهفعالیت
در تمامی قراردادها عمالً شاخن اجتناب از مخاطره برابر با ی  و نارخ ساود ماورد انت اار هنگاام       بررسی،

عقد قرارداد با نرخ سود تحقق یافته در پایان قرارداد یكسان بوده است. به بیان بهتر بر خالف روح بانكداري 
 اند.راردادها اجتناب اردهها به طور اامل از پذیرش مخاطره در ایك قبدون ربا، در عرصه اجرا بان 

 

 پذیر، بانكداري اسالمی، بانكداري فراگیر، بانكداري انگلوسااسك.سرمایه مخاطره ها:کلیدواژه
 JEL :G24  ،P51بندي طبقه
 

 مقدمه

تریك مأموریت هر ن ام بانكاداري اسات، بار اسااس ن اام      تاهیز و تخصین مناب  مالی اه مهم

گیرد. در ن ام بانكداري ربوي، بان  بدون توجه به انگیزشی در ن ر گرفته شده در آن صورش می
تاریك  دهاد ااه مهام   مخاطراش بخش حقیقی اقتصاد، مناب  را تاهیز نماوده و ساپس تخصاین مای    

دو بخش ایاك فرآیناد، دریافات بهاره اسات. در ن اام بانكاداري رایا  در جمهاوري           انگیزه در هر

اسالمی ایران اه منبعث از قانون بانكداري بدون ربا )بهره( است، ن ام انگیزشی در ن ر گرفته شده 
هااي  براي تاهیز و تخصین مناب  مالی، ن امی دوگانه است. بخكی از مناب  ماالی براسااس انگیازه   

و با نیت تقرب به خداوند، و بخكی دیگر با انگیزه برخورداري از ساود تاهیاز شاده و     خیرخواهانه
« بخش عبادي ن ام بانكداري بادون رباا  »یابد. در بخش نخست اه از آن تحت عنوان تخصین می

بخاش  »الحسنه اسات. اماا در بخاش دوم موساوم باه      شود، تنها عقد مورد استفاده، عقد قرضیاد می
، مطابق با قانون بانكداري بدون ربا، از عقاود متعاددي همچاون    «بانكداري بدون رباغیرعبادي ن ام 

شود. باید توجه داشت ااه اگرچاه   مكارات مدنی، مضاربه، جعاله، فروش اقساطی و ... استفاده می

در بخش غیرعبادي ن ام بانكداري بدون ربا نیز، انگیزه انتفاع مادي وجود دارد، اما به لحاظ ن ري، 
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گیرناده و  اعتنا نباودن بانا  باه ریسا  وام    تمایز ایك سیستم بانكداري با بانكداري ربوي، بی وجه
گذاري است. به بیان دیگر به لحاظ ن ري انت ار بر ایاك  التزام وي به مكارات در مخاطراش سرمایه

هااي  است اه بان  اسالمی، نقكی فراتار از ماسسااش گردانناده وجاوه پاولی داشاته و باه فعالیات        
تواناد باا اااهش ریسا      پذیر تزریق اند. امري اه در صورش تحقق مای تولیدي، سرمایه مخاطره

گذاري، اشتاال و به تب  آن رشد اقتصادي باشد. حاال  ساز افزایش سرمایههاي تولیدي، زمینهفعالیت

وده باید پرسید اه در عرصه اجرا، تا چه حد عملكرد سیستم بانكی اكور، انت ار فاوق را تاأمیك نما   
پذیر مورد نیاز است؟ ایك مقاله درصدد ارزیابی عملكرد ن ام بانكی اكور در تأمیك سرمایه مخاطره

اند به ایك پرسش پاسخ دهد اه تا چه انادازه ایاك ن اام، باا     هاي اقتصادي است و تالش میفعالیت
پاذیر  مخااطره  را به سارمایه  هاآنانندگان، هاي اقتصاديِ تولیدسهیم اردن خود در ریس  فعالیت

به ایك پرسش، تحقیق پیش رو نه تنها با استفاده از ی  مطالعاه ماوردي از    سازد؟ در پاسخماهز می

قراردادهاي مكاراتی به سناش عملكرد ن ام بانكی در عرصه اجرا پرداخته است اه عالوه بار آن  
اراناان شابكه   رباط اعام از ا  هااي ذي گیري وسی ، نگرش عمومی گروهسعی ارده در ی  نمونه

پاردازان(، نماینادگان مالاس    بانكی )ماریان(، محققیك اقتصاد اسالمی در حوزه و دانكگاه )ن ریاه 
گذاران( و همچنیك مكتریان بان  را نسبت به عملكرد ایك سیستم مورد سناش قرار دهد. از )قانون

و هام از   3یهااي عینا  گویی به پرساش اصالی خاود، هام از شااخن     ایك من ر، ایك تحقیق در پاسخ
 استفاده نموده است. 3هایی ذهنیشاخن

در بخش دوم ایك مقاله، بحثی ن ري در خصوص الگوهاي متداول بانكداري در جهان با تأاید بر 

هاي هر ی  و نیز اارارد آنها در تأمیك مالی تولید مطرح خواهد شد. در بخش سوم به ویژگی

هاي ن ري ن ام بانكداري ومك بیان بنیان پیكینه موووع پرداخته خواهد شد. در بخش چهارم

گیرد. در بخش پنام اسالمی در اكور، عملكرد آن در عرصه تأمیك مناب  مورد بررسی قرار می

 هاي تحقیق ارائه خواهد گردید.متدولوژي تحقیق به من ور آزمون فرویاش معرفی و یافته
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3- Objective 

3- Subjective 
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 مبانی نظری:

 دو الگوی متداول بانکداری در جهان:

اعطااي وام   -3گیارد:  ها، معموأل به یكی از دو روش زیر اناام میمناب  مالی توسط بان تأمیك 

مكارات در فعالیت و دریافت بخكی از سود احتمالی. باه لحااظ تااریخی منكاأ      -3و دریافت بهره 
و جاو اارد ااه باه ترتیاب طای قارون         پیدایش ایك دو روش را باید در دو سنت بانكداري جسات 

هم میالدي در انگلستان و آلمان شاكل گرفات. در روش نخسات موساوم باه ن اام       هادهم و نوزد

، یا ن اام بانكاداري انگلیسای، بانا  بخكای از منااب  ماالی ماورد نیااز          3"بانكداري آنگلوسااسك"
اي از پیش مكخن، تأمیك نموده و در سررساید، بادون توجاه باه ساود یاا       گیرنده را با نرخ بهرهوام

اند. در ایك روش، وثایق ارائه شده توساط  داخت شده و بهره آن را طلب میزیان وي، اصل وام پر
و ااست مطالباش بان  اسات. بار خاالف روش فاوق، در     ام اننده وصول بیگیرنده، تضمیكوام

یا ن ام بانكداري آلمانی مكهور است، بان  خود را در  3"بانكداري فراگیر"روش دوم اه به ن ام 
داند. یعنی باا تاأمیك بخكای از منااب ، اقادام باه       گیرنده شری  میعالیت وامسود و زیان حاصل از ف

اناد. بار   گیرنده نموده و درصدي از سود احتمالی حاصل از فعالیت را دریافت مای مكارات با وام

، به بخش حقیقی اقتصاد اااري  1شود اه ن ام بانكداري مبتنی بر نرخ بهره ثابتایك اساس گفته می
گذاران را باه  اي براي گردش وجوه است اه پول قرض گرفته شده از سپردهماسسه نداشته و صرفأ

باا پاذیرش    1دهد. حال آنكه ن ام بانكداري مبتنی بر مكاارات در ساود و زیاان   متقاویان قرض می
 سازد.پذیر ماهز میمخاطره گیرندگان را به سرمایهریس ، وام

آفرینی یكساانی داشات. باراي در     انت ار نقشتوان از ایك دو سیستم بانكی، بدیهی است نمی

هااي باانكی در   توان تاربه ن امآثار و پیامدهاي متفاوش ایك دو سیستم بانكی در تقویت تولید، می
اكورهاي انگلستان و آلمان را در جریان انقالب صنعتی ایك دو اكور ارزیابی ارد. در ایاك رابطاه   

________________________________________________________________ 

3- Anglo-Saxon Banking system 

3- Universal Banking System 

1- Fixed Return Scheme 

1- Profit Loss Sharing (PLS) 
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(Gerschenkorn, 1962دانكمند برجسته تا ) :ریخ اقتصادي معتقد است 
مندي قابل توجهی از ن اام باانكی باراي اهاداف     گونه بهرهشدن در انگلستان بدون هیچصنعتی»

تاریك رابطاه ممكاك    هاي آلمانی صمیمانهگذاري اناام شد .... ]ایك در حالی است اه[ بان سرمایه
 (Baliga & Polak, 2004« )را با صنعتگران برقرار اردند.

و بیكتر تمایال   3«گیرندگان نداشته باشندااري به اار وام»دادند ها ترجیح میتان بان در انگلس

 ,Collinsهایی را نگهداري انند اه از قابلیات نقادینگی باا یی برخاوردار باشاند. )     داشتند دارایی

 :اند( تصریح می1991

بلیات نقدشاوندگی   هاي انگلیسی ]در جریان انقالب صنعتی ایك اكور[ قادغدغه نخست بان »
اردناد و تارجیح   مادش  صانعتی خاودداري مای    هاي بلناد ها[ بود؛ به همیك دلیل از پرداخت وام]وام
هااي انگلیسای قبال از اعطااي وام،     دادند به جاي آن، باه تنزیال سافته و باراش بپردازناد. بانا       می

دند... اما ]پس از اعطااي وام[  گزیها را برمیتریكها بهتریك و مطمئكمتقاویان را غربال و از میان آن
 Baliga« )گیرناده نمایناد.  هاي وامدیگر تمایلی نداشتند اه خود را درگیر ن ارش مستمر بر فعالیت

& Polak, 2004) 

 نیز معتقد است اه: 3س یِر

شاد؛ در  هاي پرداختی[ راك اصلی موفقیت در بانكداري انگلیسای تلقای مای   نقدشوندگی ]وام»
گاذاري[  هاي صنعتی، برخورداري از دانش  زم براي مداخله ]در فرایند سرمایهحالی اه  زمه وام

هاا در یا  یاا    است و تنها با در اختیار داشتك جم  قابل توجهی از متخصصیك، ااه هراادام از آن  

هااي سانتی ]در   توان به ایاك عرصاه وارد شاد. مادیران بانا      چند صنعت خاص تخصن دارد، می
چنیك مأموریتی تربیت نكده بودند و به همایك دلیال، ایاك بااور قادیمی شاكل       انگلستان[ براي اناام 

گرفته بود اه بانكدار باید تنها به اعطاي وامی اقدام اند اه ذاتاً از قابلیات نقدشاوندگی برخاوردار    
 «  باشد.

________________________________________________________________ 

فعالیات  ) hands off approach («فضاولی موقاوف   »( باا رویكارد   3001« )باك پاو    »و « ساك دیاب بالیگاا   »باه تعبیار    -3

 اردند.می

3- Sayer 
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 نویسد:تفاوش میان بانكداران انگلیسی و آلمانی می ( در بیانRiesser, 1909، )و باألخره

منتكار شاده    هااي جدیدالتأسایس و اوراق قرواه   اي به شراتهاي انگلیسی هرگز عالقهبان »

هاي آلمانی .... ن ارش دائمی و مستمري بار توساعه   دادند؛ در حالی اه بان ها نكان نمیتوسط آن
ها تأمیك مالی شده بودند، داشتند و همیك امار وجاه تماایز و دلیال امتیااز      هایی اه با پول آنشرات

 (Baliga & Polak, 2004« )شد.م بانكی آلمان محسوب مین ا

(Al-jarahi, 2003ویژگی )     گاري میاان   واساطه »هاي اصالی ن اام بانكاداري انگلوسااساون را
مدش و عدم مداخلاه در ااار   هاي اوتاهدارندگان و متقاویان وجوه )وام گیرندگان(، پرداخت وام

هاي فراگیر را چنایك تعریا    بان  3اه االومیریس شمارد. ایك در حالی استبرمی« گیرندگانوام
انناد و  اي از شاعب باانكی را اداره مای   هایی در مقیااس وسای  ااه شابكه گساترده     بان »اند: می

ها متنوع بوده و شامل وام و ساهام  ها از شراتدهند؛ مطالباش آنخدماش بسیار گوناگونی ارائه می

اناد  ها تاأمیك ماالی شاده   هایی اه به وسیله آنلیاش شراتهاي فراگیر مستقیماً بر عمشود. بان می
 «انند.)چه به صورش اعطاي وام و چه از طریق مكارات( ن ارش می

هاي تأمیك مالی مبتنای بار   هرچند به لحاظ ن ري هر دو سیستم، خود را مااز به استفاده از روش
سااسون نسبت به بانكداري فراگیار  دانند، اما در عمل، بانكداري انگلوبهره و مبتنی بر مكارات می

 اند. بیكتر از شیوه نخست )بهره( و امتر از شیوه دوم )مكارات( استفاده می
 

 بانکداری اسالمی در نظریه و عمل:

شاود،  ن ران اقتصاد اسالمی، آنچه به عنوان ن ام بانكداري اسالمی شاناخته مای  به اعتقاد صاحب
است تا سیستم بانكداري انگلیسای. باا ایاك حاال وجاه تماایز       تر به سیستم بانكداري آلمانی نزدی 

بانكداري اسالمی با بانكداري آلماانی در ایاك اسات ااه بانكاداري آلماانی حاق اساتفاده از شایوه          
نخست تأمیك مالی یعنی اعطاي وام و دریافت بهره را براي خود محفوظ نگاه داشته است؛ در حالی 

ا به احكام صریح دیك اسالم، حاق اساتفاده از ایاك شایوه تاأمیك      ها بناه در بانكداري اسالمی، بان 
تاریك پكاتوانه ن اري بانكاداري     (. در حقیقات مهام  Hoseinzade Bahreini, 2008مالی را ندارند)

________________________________________________________________ 

3- Calomiris 
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دهاد. قاانون بانكاداري بادون رباا نیاز ااه        اسالمی را تأاید دیك اسالم بر حرمت رباا، تكاكیل مای   
دهد، حسب چنیك ورورتی با هادف حاذف   ا تككیل میچارچوب حقوقی ن ام بانكداري اكور ر

 (.Mosavian, 2007به تصویب رسید ) 3113هاي بانكی در سال ربا و بهره از فعالیت
گاذارد ااه   با ایك حال تاربه ن ام باانكی اكاور در عرصاه عمال، شاواهدي را در اختیاار مای        
ی مبتنی بر ربا است. به عنوان چند دهنده گرایش شدید ایك ن ام به بانكداري ربوي و تأمیك مالنكان

توان به ااهش سهم عقود مكاراتی، تاییر ماهیت عقود مكاراتی و صاوري  نمونه از ایك شواهد می
 شدن معامالش اشاره ارد.

 
 کاهش سهم عقود مشارکتی: 

توان با توجه به ماهیتكان در یا   هاي اعطاي تسهیالش در قانون بانكداري بدون ربا را میشیوه
بندي الی به دو گروه عقود مكاراتی )شامل مكارات مدنی، مكارات حقاوقی، مضااربه و   یمتقس

اي )شاامل فاروش اقسااطی، معاامالش سال ، اجااره باه شار          ...( و عقود غیرمكااراتی یاا مبادلاه   

(.  زم باه تووایح نیسات ااه عقاود      mosavian, 2000) 3تملی ، جعاله و خرید دیك( تقسیم ارد
دهناده در ریسا ، از قادرش بیكاتري در قیااس باا عقاود        مكاارات دادن وام  مكاراتی، به لحااظ 

 نویسد:در ایك زمینه می 3«میرآخور»غیرمكاراتی برخوردار هستند. 
هااي  اقتصاددانان مسلمان در ایك خصوص اتفاق ن ار دارناد ااه حتای در میاان ایاك روش      »..... 

ر شاكل و هام در محتاوي باا اهاداف      مورد قبول، بعضی به طور اامل اسالمی هستند )یعنای هام د  

ترند )یعنی تنها در شكل اسالمی هستند ولای  اسالمی سازگاري دارند( و بعضی از ایك لحاظ وعی 
در محتوي با اهداف اسالمی ساازگاري ندارناد(. اسااس ایاك قضااوش ااه اادام روش )از حیاث         

ت ااه آن روش در  تار اسات، میازان امكای اسا     تر و ادام واعی  انطباق با اهداف اسالمی( قوي
هااي عملیااتی را ااه امكاان     اناد. بناابرایك، تنهاا آن روش   تحقق بخكیدن باه اهاداف اساالمی مای    

ساازد،  انندگان سرمایه مالی فراهم مای انندگان و استفادهمكارات در ریس  و بازده را بیك تأمیك
________________________________________________________________ 

بندي خارج است. زیرا در اولای بانا  همانناد    الحسنه از ایك تقسیمگذاري مستقیم و قرضایههاي سرمشایان ذار است روش -3

 ی  سرمایه گذار عمل ارده و در دومی اهداف خیرخواهانه مورد ن ر است.

3- Mirakhor,Abbas 
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ع از ایاك معاامالش را در   توان به عنوان ابزار قوي اسالمی قلمداد ارد. ایك دانكمندان تنها دو ناو می
هاا مضااربه اسات و دیگاري     دانناد ااه یكای از آن   هاي پذیرفته شده اامالً اساالمی مای  میان روش

هاي عملیاتی دیگر عبارتند از بی  الماجل )اه معماو ً باه فاروش اقسااطی ترجماه      مكارات. روش
خریاد( و   ( )توافاق پایش  شود(، اجاره، اجاره و اقتناء )اجاره به شر  تملی (، بی  السالم )سال  می

شوند اه مكاارات در ساود و ریسا  )یعنای     جعاله )اارمزد(، اه تنها در مواردي به اار بسته می

هاا را  مكارات و مضاربه( قابل اجرا نباشد. در سایر موارد، محققیك اسالمی به اارگیري ایاك روش 
تار مانناد   هااي واعی   شدهند اه ن ام بانكاداري ممكاك اسات بار رو    دانند و هكدار میجایز نمی

فروش اقساطی به سبب سادگی آنها، حداقل ریس ، و دارا بودن نارخ باازده ثابات از پایش تعیایك      
ها وو  موجود بانكداري سانتی را حفاک اارده و بار معتبار      اه ایك روششده، تكیه اند، در حالی

 (.Khan and Mirakhor, 1986« )و مدیون تكیه دارند. دائكبودن مكتري و حفک رابطه 

هاي غیرمكاراتی همچون فروش اقساطی، اجاره به شر  تملی  و در حقیقت تنها تفاوش شیوه
، قالب حقوقی آنهاست و به تصاریح اقتصااددانان مسالمان، تفااوتی     «قرض ربوي»موارد مانند آن با 

آن  دهی مبتنی بار بهاره از من ار تاأثیراش خاارجی و اقتصاادي      گونه معامالش و وامماهوي میان ایك
« قارض رباوي  »هاي تأمیك مالی، قالب حقوقی ااامالً متفااوتی باا    وجود ندارد. از آناا اه ایك شیوه

نیساتند  « رباوي »نامید. البته نه از ایك جهت اه ایك معاامالش  « قرض ربوي»ها را توان آندارند، نمی
مچاون بیماه و   گونه معامالش، به خصوص آنگاه اه باا تمهیاداتی ه  )زیرا مال  ربوي بودن در ایك

شوند، موجود است(، بلكه از ایك جهت است ااه باه لحااظ حقاوقی، تعریا ،      اخذ وثیقه همراه می

شااود نااه تعریاا ، آثااار و احكااام    یااا ...  باار آنهااا بااار ماای   « اجاااره»یااا « بیاا »احكااام و آثااار  
 (Hoseinzadeh Bahreini, 2008«)قرض»

، منتقد بانكاداري اساالمی،   3«تیموراوران»مناسبت نیست به تصویري اشاره شود اه در ایناا بی
 هاي اسالمی در اتاب خود ارائه ارده است:از عملكرد بان 

هاي اسالمی بوده است اه باه شاكل زیار    مالی بان  كیتأمتریك روش تاانون مرابحه محبوب» 

ك ماثالً یا  تا   -اند: تولیداننده یا تاجر فهرستی از اا هایی اه مایل به خریاد آنهاسات   عمل می

________________________________________________________________ 

3- Timur Kuran 
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خارد، بابات جباران ایاك خادمت،      دارد. بانا ، فاو د را مای   را به بان  اسالمی تسلیم مای  -فو د
دهد. مكتري همراه با فاو د،  افزاید و سپس مالكیت را به مكتري انتقال میدرصدي به قیمت آن می

ااه  اند اه براساس آن، باید وجه اا  را به قیمت جدید و در تااریخی  حسابی دریافت میصورش
-مورد توافق طرفیك قرار گرفته است، پرداخت اند. آنچه ایك معامله را از ن ر اساالمی شارعی مای   

سازد ایك است اه بان  مالكیت فو د را براي مدتی نگه داشته و خود را در معرض ریسا  قارار   

  و ناه  رفت، زیان را بانا داده است. حقیقتاً اگر زمانی اه فو د در مالكیت بان  بود به سرقت می
شد. اما ریس  ایك معاملاه نااچیز اسات چاون زماان حاداقلی باراي طاول دوره         مكتري متحمل می

مالكیت بان  وجود ندارد؛ تنها ی  هزارم ثانیه اافی است تا معامله را شرعی ساازد. البتاه از جنباه    
انا  هایچ   ساازد: ب دار مای اندازه اوچ ، مضاربه را معادل باا وام بهاره  اقتصادي، دوره مالكیت بی

پردازد. صرفاً ی  اختالف در شود و مكتري بابت ارزش زمانی پول، مبلای میریسكی متحمل نمی

و  3«اواافه بهاا  »یا « هزینه خدمت»ماند به ایك معنا اه پرداختی مكتري را در ی  مورد لفک باقی می
ره مالكیات خاود را   هاي اسالمی در هنگام ااربرد مرابحاه، دو نامند. بان می« بهره»در مورد دیگر 

اعالم شده خود را خاتمه دادن باه بهاره    تیمأمورهایی اه دارند. بنابرایك بان خیلی اوتاه نگه می
اند اه هیچ تفاوتی با بهره ندارد به جز اینكه اند، به طور گسترده از روشی استفاده نمودهاعالم ارده

 (.Kuran, 2004« )در ظاهري اسالمی پنهان شده است.
دهاد در  اعتبااري اكاور نكاان مای     ماسساشها و ترایب مانده تسهیالش اعطایی بان  بررسی
گذرد، سهم عقود غیرمكااراتی بایش از   هایی اه از اجراي قانون بانكداري بدون ربا میعموم سال

هماه سااله    3133شاود تاا ساال    ( مالح ه می3طور اه در نمودار )عقود مكاراتی بوده است. همان
كاراتی با اختالف قابل توجهی از سهم عقود مكاراتی باا تر باوده اسات. اگرچاه     سهم عقود غیرم

هاا و  توان آن را ورورتاً به تاییر رویكرد بان به بعد تاییر ارده است، نمی 3133ایك روند از سال 
افزایش گرایش آنها به عقود مكاراتی دانست، بلكه بخكی از ایك تاییار نتیااه افازایش نارخ ساود      

تاا   3111آغااز گردیاد. در ماماوع طای دوره      3131هاي مكارات مدنی است اه از سال قرارداد

 5/13از ال تسهیالش بانكی اعطا شده، به طور میاانگیك عقاود غیرمكااراتی ساهمی معاادل       3133

________________________________________________________________ 

3- Markup 
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 اند.درصد به خود اختصاص داده 5/31درصد و عقود مكاراتی سهمی برابر 
 

 
 روند تغییرات سهم عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (:1)نمودار 

 مأخذ: محاسباش محققیك بر اساس آمارهاي بان  مرازي

 شود.درصد نمی 300ها گذاري مستقیم جم  سهمالحسنه و سرمایه* زم به ذار است به دلیل عدم شمول اطالعاش قرض

 
عنوان پرااربردتریك عقاود   ( روند تاییراش سهم عقود مكارات مدنی و مضاربه را به3نمودار )

مكاراتی در انار روند تاییراش سهم عقود فروش اقساطی و جعاله به عناوان پراااربردتریك عقاود    
شود ااه ساهم تساهیالش اعطااء شاده در قالاب عقاد        مالح ه می 3اكد.غیرمكاراتی به تصویر می

درصاد در ساال   1 باه  3111درصد در سال  5/33درصد ااهش داشته و از  5/35مضاربه، در حدود 

رسیده است. در همیك مدش، سهم تساهیالش ارائاه شاده در قالاب قارارداد فاروش اقسااطی         3133
درصاد نیاز فراتار     55درصد بوده است و گاه حتی از  10ها بیش از اگرچه پرنوسان اما در ااثر سال

رات مدنی باه  رفته است. نكته قابل توجه اینكه سهم تسهیالش اعطاء شده در قالب قراردادهاي مكا
ساهم ایاك    3133اي اه در نهایت در سال رو به افزایش گذاشته است. به گونه 3131یكباره از سال 

طور ااه پایش از ایاك    قراردادها براي اولیك بار از قراردادهاي فروش اقساطی بیكتر شده است. همان

________________________________________________________________ 

 ارائه شده است.  3133تا  3111هاي بانكی در فاصله سال( پیوست روند تاییراش تمام عقود 1براي آشنایی بیكتر در جدول ) -3
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 3131هااي  ذاور در سالتریك دلیل ایك پدیده را باید افزایش نرخ سود قراردادهاي ماشاره شد مهم
 به بعد دانست.

 
 روند تغییرات سهم برخی عقود بانکی (:2)نمودار 

 مأخذ: محاسباش محققیك بر اساس آمارهاي بان  مرازي

 

 تغییر ماهیت عقود مشارکتی 

گیري در جایگزیك اردن عقاود غیرمكااراتی باه جااي عقاود      با گذشت زمان، عالوه بر جهت
به تاییر ماهیت عقود مكاراتی ارده و آنها را در عمل به عقود باا باازدهی   ها اقدام مكاراتی، بان 

ها در ارائاه تساهیالش در قالاب عقاود     (. بان Mosavian, 2000اند )ربوي تبدیل اردهثابت و شبه

مكاراتی، همانند مكارات مدنی و مضاربه به ندرش با متقاوی تسهیالش طباق قارارداد منعقاده باا     
انناد. عقاود مكااراتی،    قعی مصرح در قانون عملیاش بانكی بدون ربا رفتاار مای  آنها و مكارات وا

همچون مكارات مدنی، حقوقی و مضاربه، در ن ام بانكداري بدون رباا، باه نحاوي ماورد اساتفاده      
اي را دارند. بان  مدعی اسات ااه، ن اارش بار     گیرند اه عمالً همان اارارد عقود مبادلهقرار می

باانكی نیسات. از    یرنده تسهیالش و احراز میزان سود یا زیان وي، در توان ن اام نتیاه عملیاش هر گ
رو، با اوافه اردن عقود ومان و هبه و شروطی دیگر به عقود مكاراتی، به نوعی همان ساختار ایك

هباه ساود   »نماید. بان  براي اطمینان از اساب ساود، باا باه ااارگیري ترایبای از       بهره را پیاده می

، نارخ قابال دریافات از    «تضمیك حداقل سود توسط مكتري»و « تضمیك زیان توسط مكتري»، «مازاد
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اي را به رقم ثابت رسانده است. در ایاك راساتا، حتای متقاوایان     مكتري در عقود مكاراتی و مبادله
گرفتك زیان، درصد سود معینی را نیاز باه   دریافت تسهیالش به روش مكارات نیز، عالوه بر به عهده

انند. ایك در حالی است عقد مكارات به عنوان یكی از محورهاي بانكاداري  ان  تضمیك مینف  ب
اسالمی بر توزی  عاد نه ریس  و بازدهی استوار است. با توجه به اینكه بر اساس مبانی فقهی شر  
ومانت حداقل سود مخال  مقتضاي عقد شرات است؛ تاییر در ساختار عقد مكاارات و تحمیال   

شاود، ایاك هماان مكاكلی اسات ااه         طرف موجب تبدیل آن باه قارض رباوي مای    ریس  بر ی
 .(Samsami, 2009افتد )متأسفانه امروزه در ن ام بانكی اكور اتفاق می

 
 شدن معامالتصوری

ها در ن ارش بر فعالیت گیرنده تساهیالش و احاراز میازان ساود یاا زیاان وي،       اگر ناتوانی بان 
اي، اییر در ماهیات عقاود مكااراتی ساوق داده اسات، در عقاود مبادلاه       را در عمل به ایااد ت هاآن

 وع  اجرایی و عملیاتی، مككل دیگري تحت عنوان صوري شدن معامالش را رقم زده است. 

هاي منقول و غیرمنقاول و  اي ... به ندرش داراییها در ارائه تسهیالش در قالب عقود مبادلهبان 
را خریداري و به مكتري به صورش اقساطی و یاا اجااره باه شار       سایر اا هاي مورد نیاز متقاوی

اقساطی مكتري با ارائة فااتورهایی مبنی بار خریاد   نمایند. در قراردادهاي فروشتملی  واگذار می
اند. در برخی موارد، بان  متقاوای  اا ، تسهیالش را به صورش وجوه نقدي از بان  دریافت می

اند و او در مقابل، فااتور خریاد  الش را مستقیماً به مكتري اعطاء میاند و تسهیرا وایل خرید می

دهد. در ایك چارچوب، هیچ تضمینی براي مبادله واقعی اا  وجود ندارد. اا  یا اموالی را ارائه می
دهد اه در مواردي متقاویان با ارائه فااتورهاي صوري وجاوه نقادي را از   شواهد موجود نكان می

اارده و در مادش مقارر اصال آن را باه اواافه نارخ از قبال تعیایك شاده باه بانا              بان  دریافات  
ها خود را به طور انند. علت اصلی وقوع ایك نوع معامالش ربوي آن است اه بان بازپرداخت می

گونه اه در قانون بانكداري بدون ربا تصریح شده است، درگیار خریاد و تهیاه اماوال و     مستقیم آن
 .(Samsami, 2009انند )مكتریان نمی اا هاي مورد نیاز

 
 مقایسه بانکداری اسالمی با بانکداری انگلوساکسون و بانکداری فراگیر

تااا بااه ایناااا سااه سیسااتم متااداول بانكااداري در جهااان، یعناای سیسااتم بانكااداري اسااالمی،       
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 اور  انگلوسااسون و فراگیر به لحاظ مبانی ن ري و نحوه عملكرد مورد بررسی قرار گرفات. باه من  
 ها به طور خالصه بیان شده است.هاي ایك سیستم( ویژگی3تر، در جدول )مقایسه دقیق

 های سه سیستم بانکداری اسالمی، انگلوساکسون و فراگیر (: مقایسه ویژگی1جدول )

 سیستم بانکداری
 استفاده از روش مالی مبتنی بر بهره استفاده از روش مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان

 در عمل در نظریه در عمل در نظریه

 پرااربرد مااز ام ااربرد مااز انگلوسااسون

 پرااربرد مااز پرااربرد مااز فراگیر

 غیرمااز ام ااربرد مااز اسالمی
 پرااربرد 

 )به شكل غیرصریح(

 

ن ري گانه بانكداري را براساس مبانی )وتمایالش( هاي سهتوان سیستمبا توجه به ایك جدول می
به صورش طیفی تصور ارد اه در ی  انتهاي آن بانكداري انگلوسااسون و در انتهااي دیگار آن،   

گیرد. طبیعتاً بانكداري فراگیر هم باتوجاه باه ایاك ااه براسااس مباانی )و       بانكداري اسالمی قرار می
میانه ایاك طیا    داند، در اش، خود را مااز به استفاده از هر دو شیوه تأمیك مالی میتمایالش( ن ري

جاي خواهد گرفت. اما در عرصه عمل، بانكداري انگلوسااساون و بانكاداري فراگیار معماو ً در     

اناد؛ و ایاك تنهاا بانكاداري     گیرند اه مبانی )و تمایالش( ن ري آنها اقتضا مای همان جایی قرار می
چاون تارباه   گیارد و در ماواردي )هم  اسالمی است اه در عمل، از مبانی ن ري خویش فاصاله مای  

شود. دلیال ایاك امار    بانكداري اسالمی در ایران( اامالً به مدل بانكداري انگلوسااسون نزدی  می
هم استفاده افراطی از ابزارهایی همچون فروش اقساطی و اجاره به شر  تملیا  از یا  طارف، و    

در عمال،   تعبیه بندهایی در قراردادهاي مضاربه و مكارات )اه براساس آن، گیرنادگان تساهیالش  
 Hoseinzadehباشد )شوند( از طرف دیگر میشده میتعییك ملزم به پرداخت بازده ثابت و از پیش 

Bahreini, 2008 .) 
 

 مروری بر پیشینه تحقیق:

ادبیاش مربو  به بانكداري بدون ربا بسیار گسترده و متنوع است. در داخل اكور، به خصاوص  

ه عمومی در خصوص حذف ربا از ن ام باانكی اكاور، ایاك    پس از پیروزي انقالب اسالمی و مطالب
بحث از زوایاي مختل  مورد بررسی قرار گرفته است. بخكی از ادبیاش بانكداري بدون ربا ااه باه   

اجتماعی -لحاظ زمانی قبل از ابالغ قانون بانكداري بدون ربا تولید شده، معطوف به ورورش فقهی
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دهای باازار پاول و    ن ابزارهااي جاایگزیك باراي ساامان    حذف بهره، و بخش دیگري از آن، پیراماو 
سرمایه در غیاب نرخ بهره است. پس از ابالغ قانون بانكداري بدون ربا نیز اتب و مقا ش متعددي 

اند. با توجاه باه گساتردگی حاام و تناوع موواوعی ایاك        عمدتأ با محوریت ایك قانون نگاشته شده
ها اه به لحاظ موووعی قرابت بیكتري باا مساأله اصالی ایاك     ادبیاش، در ایناا تنها به دو گروه از آن

 تحقیق دارند، اشاره شده است.

 
 گروه اول: بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا 

ایك گروه از مطالعاش، ن ام بانكداري بدون ربا را در عرصه عمال ماورد تازیاه و تحلیال قارار      
(، Totonchian, 1991( ،)Bahmani, 1995انااد. در ایااك میااان گروهاای از مطالعاااش ماننااد )داده

(Mosawe, 2000( ،)Akbarian, 2001( ،)Mosavian 2001      باه نحاوه عملكارد ایاك سیساتم در )
 ،(Mosavian, 1992( ،)Mosavian, 2000انااد و گروهاای دیگاار ماننااد ) تاهیااز مناااب  پرداختااه

(Sadeghi Tehrani, 1992( ،)Mesbahi Moghadam, 1992( ،)Totonchian, 1995 ،)

(Hoseinzade Bahreini, 2008( ،)Samsami, 2009( ،)Chong and Liu, 2009( ،)Khan, 

و عمادتأ باه    (، انطباق عملكرد بانكداري اسالمی با قانون بانكداري بدون ربا را بررسی اارده 2010

ی فاصاله  اند اه در عمل بانكداري اسالمی به دلیل وع  در اجرا، از قوانیك اساالم ایك نتیاه رسیده
 گرفته اس
 ش. 

 گروه دوم: مشکالت بانکداری اسالمی 

انناد. در ایاك   ایك گروه از مطالعاش، بار مكاكالش پایش روي بانكاداري اساالمی تمرااز مای       

( مكااكالش بانكااداري اسااالمی را بااه در دو محااور   Mesbahi Moghadam, 1992خصااوص )
كاكالش ویاژه سیساتم بانكاداري     مككالش بانكداري بدون ربا در رقابات باا بانكاداري رباوي و م    

( باه  Sadr, 1992( و )Sadr, 1991دهاد. ) اسالمی در جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی قرار می
عادم اعتمااد میاان     اند و آن را نتیااه طو نی و پرهزینه بودن فرآیند انعقاد عقود اسالمی اشاره می

 Khan and) (،Presley, 1999 and Mills ( ،)n, 1984Khaدانااد. )باناا  و مكااتري ماای  

Mirakhor, 1986( و )Hoseinzade Bahreini, 2008   نیز مسأله عدم تقارن اطالعاش میان بانا )
گیرندگان و نااتوانی بانا  در مقابلاه باا آن را ریكاه گارایش بانكاداري اساالمی باه سیساتم           و وام
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 دانند.بانكداري ربوي می
باه ارزیاابی عملكارد ن اام بانكاداري اكاور در       مطالعه پیش رو در دو مسیر مكمل با یكدیگر، 

پردازد. مسیر اول ناظر بر عملكرد ن ام بانكی در عرصه اجارا اسات و   پذیر میتأمیك سرمایه مخاطره
پاردازد. باه بیاان    ربط نسبت به عملكرد ایك سیستم مای مسیر دوم به سناش نگرش عمومی افراد ذي
د ن ام بانكداري همزمان هم از متایرهااي عینای و هام    بهتر باید گفت ایك مطالعه در ارزیابی عملكر

 گیرد.از متایرهاي ذهنی ام  می
 

 فرضیات تحقیق:

در ایك تحقیق براي ارزیابی عملكرد ن ام بانكی اكور در عرصه اجرا از دو فرویه زیر اساتفاده  

 شده است:
-د و زیاان وام در سیستم بانكداري فعلی اكور، در قراردادهاي مضاربه، بانا  خاود را در ساو   

 داند.گیرنده سهیم می

-در سیستم بانكداري فعلی اكور، در قراردادهاي مكارات، بان  خود را در سود و زیاان وام 

 داند.گیرنده سهیم می

هااي  عالوه بر ایك، نگرش عمومی جامعه نسبت به عملكرد ن ام بانكی اكاور از طریاق فروایه   
به یكی از ابعاد ن ام بانكی اشاره دارد. در ایك میاان  زیر سنایده شده است: هر ی  از ایك فرویاش 

 پذیر تمراز دارد. ها در تأمیك سرمایه مخاطرهفرویه پنام به طور خاص بر نقش بان 

انناد، توساط   هاي اكور در قالب عقود مختل  به مكتریان خود اعطا مای تسهیالتی اه بان  -3
 است.رداد ذار شده رسد اه در قرابه همان مصرفی می گیرندگان تسهیالش

ها برمبنااي  شود و بان ها داده میفااتورها و اسنادي اه توسط گیرندگان تسهیالش به بان  -3
ها برمبناي اسناد صوري و ساختگی عبارش دیگر، بان دهند، واقعی است. بهآن تسهیالش می

 «دهندبه مكتریان خود تسهیالش نمی

تدری  از مكتریان خاود )گیرنادگان تساهیالش(    بههاي اكور در سررسید یا مازادي اه بان  -1
 گیرند، با بهره متفاوش است. می

-گاذاران( مای  تدری  باه مكاتریان خاود )ساپرده    هاي اكور در سررسید یا بهسودي اه بان  -1
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 شود.پردازند، بهره محسوب نمی

ري گاذا اه گیرنده تساهیالش، باا اساتفاده از تساهیالش دریاافتی از بانا  سارمایه       در صورتی -5

باشاد،  نموده و متضرر شود، بان  در صورتی اه یقیك به صاداقت گیرناده تساهیالش داشاته     
 اند.بخكی از زیان وارده به وي را تقبل می

عنوان پوشكی باراي دریافات بهاره    ها از عقود اسالمی بهدر ن ام بانكداري فعلی اكور، بان  -1

می فعالیت نموده، به لاوازم عقاود مزباور    انند؛ برعكس، واقعاً بر مبناي عقود اسالاستفاده نمی
 ملتزم هستند.

ن اام بانكاداري   »شاود باا   اه در حال حاور در اكور ما اجارا مای  « ن ام بانكداري بدون ربا» -1
 -شاد و قبل از انقاالب اساالمی در ایاران اجارا مای     -اه در سایر اكورها جاري است « ربوي

 تفاوش اساسی دارد.

 

 متدولوژی تحقیق:

 رد نظام بانکداری کشور در عرصه اجرا:ارزیابی عملک

پذیر، در ایك بخاش از شاخصای   به من ور ارزیابی عملكرد ن ام بانكی در تأمیك سرمایه مخاطره

تحت عنوان شاخن اجتناب از مخاطره استفاده شده است. مطابق رابطه زیر، ایك شاخن از تقسایم  
قل نرخ سود مورد انت ار بانا  ااه در   نرخ سود دریافت شده توسط بان  در پایان قرارداد به حدا

 آید. شود، به دست میهنگام انعقاد قرارداد به مكتري اعالم می

e

a

E





(3رابطه )          

نرخ سود دریافت شده توسط بانا    شاخن اجتناب از مخاطره بان ،Eدر رابطه فوق،

سود مورد انت ار بان  اسات ااه در هنگاام انعقااد قارارداد باه        حداقل نرخ در پایان قرارداد و

شود. در سیستم تأمیك مالی مبتنی بر مكارات در سود و زیان، بایاد انت اار داشات    مكتري اعالم می

دریافات   اي امتار از یافتاه اننده تسهیالش، بان  سود تحقاق دیدن دریافتاه در شرایط زیان

انناده  ب از مخاطره امتر از ی  باشد. متقابأل چنانچاه دریافات  ارده و بر ایك اساس شاخن اجتنا
یافته بان  بایش  تسهیالش سودي بیش از حداقل سود مورد انت ار بان  به دست آورد، سود تحقق

a

e

e
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بوده و در نتیاه شاخن اجتناب از ریس  مقداري بیش از ی  اختیار خواهد ارد. ایك در  از
ر بهره، به دلیل ثابت بودن نرخ سود تسهیالش، مقادار شااخن   حالی است اه در تأمیك مالی مبتنی ب

گیرنده همواره برابر با ی  خواهاد باود. بناابرایك هرچاه مقادار      ن ر از سود و زیان وامفوق، صرف
تر باشد، گریز از مخاطره بان  بیكتر و به تب  آن اارامادي بانا  در   شاخن به عدد ی  نزدی 

 خواهد بود.پذیر امتر تأمیك سرمایه مخاطره

را  3هاي بزرگ اكاور براي محاسبه شاخن اجتناب از مخاطره بان ، ایك تحقیق یكی از بان 
انتخاب و قراردادهاي مربو  به عقود مضاربه و مكارات را در شعب مختل  ایك بانا  در ساطح   

گیاري  اي اقدام به نمونهشهر مكهد به عنوان جامعه آماري در ن ر گرفته است. سپس به روش خوشه
فقره قارارداد مكاارات را مطاابق فارم      153فقره قرارداد مضاربه و  101ارده و اطالعاش مربو  به 

گیاري در خصاوص   ( پیوست، از شعب مختل  ایك بان  دریافات نماوده اسات. تصامیم    3شماره )

قبول یا رد گروه اول فرویاش ایك تحقیق، نیازمند اناام آزمون فروی به شرح ذیل است اه در آن 
گذاري )رباوي باودن سیساتم باانكی( و     رویه صفر به عدم مكارات بان  در سود و زیان سرمایهف

گذاري )غیرربوي بودن سیستم بانكی( اشاره فرویه مقابل به مكارات بان  در سود و زیان سرمایه
 دارد.

(3رابطه )         

عمااالً در تمااامی شااود اااه بااا بررساای اطالعاااش مربااو  بااه قراردادهاااي مااذاور مكاااهده ماای

هاي سود محقق شده در پایاان قارارداد دقیقااً باا     قراردادهاي مضاربه و مكارات مورد بررسی، نرخ
حداقل نرخ سود مورد انت ار تعییك شده در آغاز قرارداد برابار اسات و حتای یا  قارارداد وجاود       

د. بناابرایك در  ندارد اه در آن نرخ سود محقق شده عددي متفاوش با نارخ ساود ماورد انت اار باشا     
عمل مقدار شاخن اجتنااب از مخااطره بانا  در تماامی قراردادهااي مضااربه و مكاارات ماورد         
بررسی، دقیقأ برابر با ی  است. در نتیاه فرویه صفر  مبنی بر عدم مكارات بان  در سود و زیاان  

________________________________________________________________ 

- زم به ذار است از آناا اه مدیران بان  مذاور، ارائه اطالعاش و اجازه انتكار آنها را به عدم بیان نام بان  مكرو  اارده  -3

 اند.  اند، نگارندگان بنا به تعهد اخالقی خود از بیان نام بان  خودداري ارده

e
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اكاور   گذاري قابل رد اردن نیست. ایك امر به روشانی گاواه آن اسات ااه سیساتم باانكی      سرمایه
اننده تسهیالش، سهیم نكرده و مطلقأ خود را از گذاري دریافتهرگز خود را در مخاطراش سرمایه

نقكای مكاابه    صارفاً دارد. به بیاان بهتار بایاد گفات سیساتم باانكی اكاور        ریس  تولید در امان می
قای  هااي بخاش حقی  ماسساش گرداننده وجوه پولی داشته و به دلیل عدم حساسیت نسبت به فعالیت

 هاي تولیدي نااارامد بوده است.پذیر فعالیتاقتصاد، در تأمیك سرمایه مخاطره
 

 سنجش نگرش عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکداری کشور:

در ایك بخش اه ناظر بر سناش نگرش عمومی افراد جامعاه نسابت باه نحاوه عملكارد سیساتم       
یا  باه نحاوي باا ایاك سیساتم در        بانكی اكور است، پن  گروه هدف مد ن ر قرار گرفته ااه هار  

پردازان بانكداري اسالمی در حاوزه و دانكاگاه را   ارتبا  هستند. گروه اول و دوم در حقیقت ن ریه
اي از میاان طاالب و   پاردازان حاوزوي نموناه   مناد شادن از دیادگاه ن ریاه    شود. براي بهرهشامل می

پاردازان  دن از دیادگاه ن ریاه  مناد شا  مدرسیك حوزه علمیاه مكاهد اساتخراج گردیاد و باراي بهاره      

اي از میان اعضاي انامك علمای اقتصااد اساالمی اساتخراج گردیاد. گاروه ساوم        دانكگاهی، نمونه
اي و از میاان  گیري در خصوص آنها باه روش خوشاه  اارمندان شبكه بانكی اكور هستند اه نمونه

هستند ااه ساناش   شعب مختل  اناام شده است. گروه چهارم نمایندگان مالس شوراي اسالمی 
گذاري در اكور حاائز اهمیات اسات. در    نهاد قانون كیتربزرگگیران نگرش آنها به عنوان تصمیم

گاذار  دهد اه به عنوان ساپرده نهایت گروه پنام مكتریان شعب مختل  بانكی اكور را تككیل می

 اننده تسهیالش با سیستم بانكی اكور در ارتبا  هستند.  یا دریافت
اي مكتمل بر هفت پرسش )مطابق فارم شاماره   نامههاي فوق در قالب پرسشگروهن رسنای از 

ها با یكی از فرویاش تحقیاق متنااظر اسات.    ( پیوست( اناام شده است اه هر ی  از ایك پرسش3)
هاا، باه صاورش    ساش ردهندگان نگرش خود را در مورد هر یا  از ایاك پ  نامه، پاسخدر ایك پرسش

هایت پاسخ افراد مختل  در قالب میانگینی ماوزون، ااه در محاسابه آن باه     طیفی بیان نموده و در ن

(تعلاق   -1تاا   -3هاي بدبینانه وزن منفای ) از  ( و به پاسخ1تا  3بینانه وزن مثبت ) از هاي خوشپاسخ
( ومك معرفی ایك پن  گروه، حام نمونه آماري برگرفته از 3گیرد، بیان گردیده است. جدول )می

 دهد.ان میهر ی  را نك
مرباو    هاي ایك تحقیق، گزارهگیري در خصوص قبول یا رد گروه دوم فرویهبه من ور تصمیم
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 است.به هر فرویه، در معرض آزمون فرض آماري ذیل قرار گرفته 
 

 جوامع آماری تحقیق و حجم نمونه استخراج شده از هر یك (:2)جدول 

 جامعه آماری
طالب و مدرسین 

 حوزه علمیه مشهد

عضای انجمن ا

علمی اقتصاد 

 اسالمی

کارمندان شبکه 

 بانکی شهر مشهد

نمایندگان مجلس 

 شورای اسالمی

مشتریان 

 بانك

حام نمونه 

آماري استخراج 

 شده

111 11 311 311 331 

 مأخذ: محاسباش محققیك

(1رابطه )         

هاا بار   فروایه بینانه ویژگی ذاار شاده در هار یا  از     ، بیانگر میانگیك خوشدر ایك آزمون

به معناي آن اسات ااه جامعاه نسابت باه       0Hاساس اطالعاش نمونه است. بر ایك اساس رد فرویه

( ارائاه  1هاا ااه در جادول )   ویژگی مورد ن ر، نگرش مثبتی ندارد. نتای  حاصل از آزماون فروایه  
 هاي زیر است:شده، ماید یافته

  ،نگرش عمومی اعضاي چهار گروه شاامل طاالب و مدرسایك    از میان پن  گروه مورد بررسی

حوزه علمیه مكهد، اعضاي انامك علمی اقتصاد اساالمی، ااراناان شابكه باانكی و همچنایك      
هااي اكاور در قالاب    تساهیالتی ااه بانا    »نمایندگان مالس شوراي اسالمی ایك است ااه  

به آن مصارفی ااه    الشانند، توسط گیرندگان تسهیعقود مختل  به مكتریان خود اعطاء می
هاي اما نگرش عمومی مكتریان بان  خالف ایك است. یافته« رسد.نمی در قرارداد ذار شده،

گیرنادگان تساهیالش، منااب  دریاافتی را باه      »دهد مكتریان بان  معتقدند ااه  تحقیق نكان می

 «رسانند اه در قرارداد ذار شده است.همان مصرفی می
 پاردازان اقتصااد اساالمی    ررسی، به طور الی نگارش عماومی ن ریاه   از میان پن  گروه مورد ب

شامل هر دو گروه طالب و مدرسیك حوزه علمیه مكهد و نیاز اعضااي اناماك علمای اقتصااد      
ها بر مبناي اسناد صوري و ساختگی باه مكاتریان خاود تساهیالش     بان »اسالمی ایك است اه 

، نمایندگان مالس شاوراي اساالمی و   . اما در همیك خصوص اارانان شبكه بانكی"دهندمی

دهاد ساه گاروه اخیار     هاي تحقیق نكان مای همچنیك مكتریان بان  ن ري مخال  دارند. یافته

0:

0:

1

0

i

i

H

H



 

i
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 ."دهندها بر مبناي اسناد صوري و ساختگی به مكتریان خود تسهیالش نمیبان »معتقدند

    قتصااد اساالمی   پاردازان ا از میان پن  گروه مورد بررسی، به طور الی نگارش عماومی ن ریاه

شامل هر دو گروه طالب و مدرسیك حوزه علمیه مكهد و نیاز اعضااي اناماك علمای اقتصااد      
تدری  از مكاتریان  هاي اكور در سررسید یا بهمازادي اه بان  »اسالمی ایك است اه نه تنها 

ساودي ااه    »اه عالوه بار ایاك   « گیرند، با بهره متفاوش نیستخود )گیرندگان تسهیالش( می

پردازناد، بهاره محساوب    گاذاران خاود مای   تدری  به سپردههاي اكور در سررسید یا بهن با
اما در همیك خصوص اارانان شبكه بانكی، نمایندگان مالاس شاوراي اساالمی و    .« شودمی

همچنیك مكتریان بان  ن ري مخال  دارند و هیچ ی  از سود تساهیالش یاا ساود ساپرده را     
 دانند.بهره نمی

 بان  حتی اگار  »نگرش عمومی اعضاي هر پن  گروه مورد بررسی ایك است اه  به طور الی

یقیك حاصل اند اه گیرنده تسهیالش با اساتفاده از تساهیالش دریاافتی زیاان اارده، در ایاك       
درصاد   35ایك نتیاه ااه در هار پان  نموناه باا اطمیناان       « زیان هیچ مكاراتی نخواهد داشت.

 ماسسااش ها صرفاً ربط مختل  بان هاي ذيگاه گروهحاصل شده موید ایك است اه از دید
پاذیر ماورد نیااز واحادهاي تولیادي      گرداننده وجوه هستند و نقكی در تأمیك سرمایه مخااطره 

 ندارند.

    از میان پن  گروه مورد بررسی، به طور الی نگرش سه گروه شامل طالب و مدرسایك حاوزه
در ن اام  »نمایندگان مالس ایك است اه  علمیه مكهد، اعضاي انامك علمی اقتصاد اسالمی و

ها از عقود اسالمی به عنوان پوشكی براي دریافت بهاره اساتفاده   بانكداري فعلی اكور، بان 
تفااوش اساسای میاان ن اام بانكاداري      »عالوه بر ایك هر سه گروه فوق معتقدناد ااه   « انندمی

اري رباوي ااه در ساایر    شاود باا ن اام بانكاد    بدون ربا اه در حال حاور در اكور اجارا مای  
البتاه در خصاوص هار دو مقولاه فاوق ااراناان شابكه        .«. اكورها جاري است، وجود نادارد 

 بانكی و مكتریان بان  ن ري مخال  دارند. 

 

 بندی:جمع

پاذیر و تحلیال میازان    ایك مقاله به سناش عملكرد ن ام بانكی اكور در تأمیك سارمایه مخااطره  
تولیدي گیرندگان تسهیالش پرداخته است. بادیك من اور، هام     هايمكارات آن در ریس  فعالیت
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ربط نسبت به عملكرد ایك سیساتم  عملكرد ن ام بانكی در عرصه اجرا و هم نگرش عمومی افراد ذي
 مورد سناش قرار گرفته است.  
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پاذیر  دهد نه تنها در عمل سیستم بانكی اكاور در تاأمیك سارمایه مخااطره    نتای  تحقیق نكان می
ربط اعام از ااراناان شابكه باانكی باه عناوان ماریاان،        هاي ذيوان بوده اه عالوه بر آن گروهنات

گاذاران، محققایك اقتصااد اساالمی در حاوزه و      نمایندگان مالس شوراي اسالمی باه عناوان قاانون   
پردازان و همچنیك مكتریان بان  نسابت باه عملكارد ایاك سیساتم در تاأمیك       دانكگاه به عنوان ن ریه

ها در سیستم بانكداري موجود بارخالف  پذیر نگرش مثبتی ندارند. به بیان بهتر بان یه مخاطرهسرما

انت اري اه طبق قانون نسبت به آنها وجود دارد، ارتباطی با بخش حقیقی اقتصاد نداشته و صارفاً باه   
و  اناد. بناابرایك اجاراي صاحیح قاانون بانكاداري بادون رباا        گرداننده وجوه تبادیل شاده   ماسساش

جلوگیري از رویه موجود مستلزم بازنگري در فرآیندهاي اجرایی و عملیاتی سیساتم باانكی اكاور    
اي تریك اقدام در مسیر ایك بازنگري، طراحی قراردادهاي سازگار انگیزشی است به گوناه است. مهم

گیرنده، ریس  اعتبااري بانا  باه دلیال     اه در صورش مكارات حقیقی بان  در سود و زیان وام

ساازي و بایش بارآورد    اااري ساود، حسااب   هایی چون پنهانگیرنده به شیوهمخاطراش اخالقی وام
اارد آن توساط   ها افزایش نیابد. افزایش ن ارش بان  بار فرآیناد اعطااي تساهیالش و هزیناه     هزینه

تواند ریس  اعتباري را اااهش دهاد و هام اطمیناان     گیرنده اقدام مهم دیگري است اه هم میوام
 اند اه مناب  تخصین داده شده در مسیر تعییك شده به جریان بیفتد.حاصل 
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 -2پیوست 

 باسمه تعالی

 
 با عرض سالم و احترام؛

عنوان جزئی از ی  پژوهش بزرگ ملی با هدف بازنگري اساسی در ن ام بانكی ایك پیمایش به

-احساا  »هدف از ایك پیمایشِ اولیاه،   شود.اناام میدانشگاه فردوسی مشهد  اكور توسط 

از اقكار ماثر و فرهیخته جامعه، از جمله حوزویان، دانكگاهیان، اقتصاددانان، مسااو ن و   «سنجی

عاالی دعاوش   باشاد. از جنااب  . در رابطه با ماهیت ن ام بانكی اكاورمان مای  ها و ....اارانان بان 

تر ایك پژوهش ، در اجراي هرچه دقیقدقیقه 7حداکثر انیم با پاسخ به هفت ساال زیر ظرف می

دهنادگان  گوناه مكخصااتی از پاساخ   نام باوده و هایچ  صورش بیملی مكارات فرمایید. پرسكنامه به
 د.محترم درخواست نخواهد ش

 
 

-هاي اكور در قالب عقود مختل  به مكتریان خود اعطا میتسهیالتی اه بان »

-رسد اه در قرارداد ذار شدهگیرندگان  به همان مصرفی میتوسط تسهیالشانند، 

 «است

 

 ن ر مك:ایك جمله به

 اامالً صحیح است 

 صحیح است 

 در ااثر موارد صحیح است 

 در ااثر موارد غلط است 

 ت غلط اس

 اامالً غلط است 

 

 

ها شود و بان ها داده میفااتورها و اسنادي اه توسط گیرندگان تسهیالش به بان »

ها برمبناي اسناد بان عبارش دیگر، دهند، واقعی است. بهبرمبناي آن تسهیالش می

 «دهندصوري و ساختگی به مكتریان خود تسهیالش نمی
 

 ن ر مك:ایك جمله به

 اامالً صحیح است 

 صحیح است 

 در ااثر موارد صحیح است 

 در ااثر موارد غلط است 

 غلط است 

 اامالً غلط است 
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 دهنده محترم:پاسخ

اسات. لطفااً   در رابطاه باا عملكارد ن اام باانكی اكاور ارائاه شاده         هفت جمله الیديدر ادامه، 

هاااي اااه شخصاااً از عملكارد باناا  خااود را بااا توجاه بااه شاناختی   « احساااس شخصایِ »برداشات و  
 اكورمان دارید، در هر مورد با زدن عالمت وربدر نكان دهید.

 
 لطفاً پشت برگه را هم مالحظه فرمایید.

تدری  از مكتریان خود )گیرندگان هاي اكور در سررسید یا بهمازادي اه  بان »

 گیرند، تسهیالش( می

 «با بهره متفاوش است
 

 ن ر مك:ایك جمله به

 اامالً صحیح است 

 صحیح است 

 در ااثر موارد صحیح است 

 در ااثر موارد غلط است 

 غلط است 

 اامالً غلط است 

 

 تدری   هاي اكور  در سررسید یا بهسودي اه بان »

 پردازند، گذاران( میبه مكتریان خود )سپرده

 «شودبهره محسوب نمی

 ن ر مك:ایك جمله به

 اامالً صحیح است 

 صحیح است 

 در ااثر موارد صحیح است 

 در ااثر موارد غلط است 

 غلط است 

 اامالً غلط است 

 

گذاري در صورتی اه گیرنده تسهیالش، با استفاده از تسهیالش دریافتی از بان  سرمایه»

باشد، نموده و متضرر شود، بان  در صورتی اه یقیك به صداقت گیرنده تسهیالش داشته

 «اندان وارده به وي را تقبل میبخكی از زی

 

 ن ر مك:ایك جمله به

 اامالً صحیح است 

 صحیح است 

 در ااثر موارد صحیح است 

 در ااثر موارد غلط است 

 غلط است 

 اامالً غلط است 

 

 ها از عقود اسالمیدر ن ام بانكداري فعلی اكور، بان »

؛ برعكس،  واقعاً  بر مبناي عقود اننداستفاده نمی دریافت بهره عنوان پوشكی براي به 

 ن ر مك:ایك جمله به

 اامالً صحیح است 
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 «اسالمی فعالیت نموده، به لوازم عقود مزبور ملتزم هستند.

 

 صحیح است 

 در ااثر موارد صحیح است 

 در ااثر موارد غلط است 

 غلط است 

 اامالً غلط است 

 

 

شود با اه در حال حاور در اكور ما اجرا می« بانكداري بدون ربان ام »در ماموع، »

و قبل از انقالب اسالمی در -اه در سایر اكورها جاري است « ن ام بانكداري ربوي»

 «تفاوش اساسی دارد -شدایران اجرا می

 

 ن ر مك:ایك جمله به

 اامالً صحیح است 

 صحیح است 

 غلط است 

 اامالً غلط است 

 

 


