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 با سایر کشورها:و مقایسه آن ایران نظام بانکی  غیرجاری درمطالبات  وضعیت ارزیابی

 با مروری بر تجارب سایر کشورهای اسالمی

 

 1لیال محرابی

 

 

 چکیده

 

 به عنوان منبع تأمين نياز پولی اشخاص شناخته شده است و یکی از ارکان اصلی هر نظام اقتصادی است کهنظام بانکی 

تردید یکی از آثار و پيامدهای نماید. بیتواند به رشد و شکوفائی نظام اقتصادی کمک عملکرد صحيح و اصولی آن می

سسات مالی، پيدایش مطالبات غيرجاری است و هر چه جامعه در حال رشد و توسعه ها و موی در بانکهای تأمين مالفعاليت

و موسسات اعتباری بيشتر در معرض خطر  هابانکیش یافته و به موازات آن های دریافتی افزاباشد، ميزان تسهيالت و وام

هزار ميليارد تومان رسيده است  81به حدود  هابانکگيرند. در حال حاضر، ميزان مطالبات غيرجاری عدم وصول قرار می

رو، هدف از پژوهش از این .داشت خواهد ایران اقتصاد کل حتى و کشور بانکى نظام براى جدى خطرهاى روند، این ادامهکه 

حاضر بررسی و مقایسه تطبيقی مطالبات غيرجاری نظام بانکی ایران با سایر کشورها و شناسایی راهکارهای کشورهای 

دهد شان مین هابانکنتایج بررسی تطبيقی مطالبات غبرجاری  باشد.مختلف اسالمی در چگونگی بازپرداخت تعهداتشان می

 در دنيا سایر کشورهای با مقایسه در منابع لحاظ از کشور بانکی نظام ایران، در غيرربوی بانکداری ریبکارگي که عليرغم

 باشد.میفوری معضل مطالبات غيرجاری  حل نيازمند و نبوده مناسبی وضعيت

 

 

 

 تجارب کشورهای اسالمی گذشته، سررسيد مطالبات الوصول،مشکوك مطالبات معوق، مطالبات :کلیدواژه
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 ـ مقدمه1

داتی گردد. برقراری این ارتباط، تعهشونده ایجاد میکننده و تأمينعمليات بانکداری اسالمی با ایجاد ارتباط متقابل ميان تأمين

گان منابع کنندبایستی منابع مورد نياز مشتریان را فراهم نماید، دریافتکننده گونه که تأمينکند و همانرا برای طرفين ایجاد می

پرداخت تسهيالت دریافتی در طول دوره توافقی خواهد بود و در صورت عدم پرداخت به موقع، فعاليت مالی نيز متعهد به 

، لیو موسسات ما هابانکتأمين مالی در  هاییکی از آثار و پيامدهای فعاليترو، کنندگان را تحت تأثير قرار خواهد داد. از اینتأمين

ثيرات منفی در چرخه أت واعتباری است  مالی ها و موسساتهای مهم بانکاز دغدغهای که پيدایش مطالبات معوق است، پدیده

خواهد گذاشت. با این اوصاف مسایلی همچون عدم بازپرداخت بدهی )نکول( و جبران خسارات از جمله مشکالتی منابع و مصارف 

گردد. اما تفاوت عمده این دو نظام در مشاهده میاست که به طور بالقوه در هر دو نظام بانکداری اسالمی و متعارف اغلب کشورها 

توانند جریمه و خسارت ناشی از تأخير تأدیه را از طریق سازوکار بهره کسب نمایند. زیرا دریافت ی اسالمی نمیهابانکاین است که 

 و پرداخت ربا )بهره( در اسالم ممنوع و بر خالف اصول اخالقی تأمين مالی اسالمی است. 

دهنده در کشورهای مختلفی از جمله بحرین، عربستان، مالزی، قطر و امارات موسسات مالی اسالمی به عنوان وام و هابانک

دیرکرد  مجاز به دریافت جریمه هابانکمتحده عربی مجاز نيستند مبلغی مازاد بر اصل وام را از بدهکاران دریافت نمایند بلکه تنها 

باشند. های ناشی از تأخير در پرداخت تعهدات از مشتریان میخسارت برای جبران هزینهبرای مصارف خيریه و همچنين دریافت 

مواجه هستند  در مجموع، با وجود اینکه بسياری از کشورها و نهادهای مالی اسالمی با مشکل دیرکرد در پرداخت تعهدات و نکول

با توجه به اهميت موضوع سعی شده  رودست یابند. از اینحل مشترك جهت رفع این مشکل اما تا به امروز نتوانستند به یک راه

در ایران با سایر کشورها مورد مقایسه و  به کل تسهيالت NPLابتدا وضعيت مطالبات معوق نظام بانکی ایران بررسی و نسبت است 

ت مقابله با این معضل نظام و موسسات مالی اسالمی جه هابانکارهای منظور شناخت راهکبه ارزیابی قرار گيرد، سپس در ادامه 

   تجارت کشورهای مختلف اسالمی در چگونگی بازپرداخت تعهدات خواهيم پرداخت.بانکی به ارائه 

 

 ـ وضعیت مطالبات معوق در نظام بانکی کشور2

اهش این کهای بسياری برای شده و تالش نظامگير این نظام بانکی کشور یکی از معضالتی است که گریبان غيرجاریمطالبات 

بندی بانک مرکزی جمهوری اسالمی بر مبنای طبقه است.گردیده بانکی کشور انجام  نظامدولت، بانک مرکزی و  توسط مطالبات

 هاانکببندی اول مطالبات سررسيد گذشته در طبقه شوند.میبندی نظام بانکی کشور به سه دسته طبقه غيرجاریمطالبات  1ایران

ماه  08تا  6مطالبات معوق که بين  بندی دوم یعنیطبقه درشود و در صورت عدم بازپرداخت محاسبه می ماه پس از سررسيد 6تا 

تاریخ  الوصول است، مطالباتبندی که مطالبات مشکوكدر سومين طبقه .گيرندقرار میاز تاریخ اولين سررسيد آنها گذشته باشد، 

در اعالم  . به طور معمولبرخوردار است بيشتریشود که از حساسيت می ماه پس از اولين سررسيد در نظر گرفته 08گذشته از 

صول را الومشکوك مطالبات کشور اقتصادی و بانکی مسئوالن که شودها منظور میبندیتمام مطالبات طبقه ،رقم مطالبات معوق

 دانند. میتر برای نظام بانکی خطرناك

                                                           
 1/02/0381تاریخ  2823بخشنامه مب/ -0 
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 )میلیارد ریال( 11ـ58های شبکه نظام بانکی سالـ مقایسه وضعیت مطالبات غیرجاری در 1جدول

عملکرد نظام بانکی 

 کشور

 مطالبات غيرجاری
 کل

درصد 

 مطالبات مشکوك الوصول مطالبات معوق مطالبات سررسيدگذشته تغييرات

0381 93449 41344 90108 061088  

0386 62419 016930 49142 263416 42 

0384 69811 49409 093018 312844 01 

0388 81621 014813 080418 341080 29 

0384 89986 006122 204041 908048 00 

0341 034944 012844 312341 149426 92 

0340 009311 019211 319160 623061 01 

0342    812189 24 

 ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.، موسسه عالی آموزش بانکداری در 1931ی کشور در سال هابانکمنبع: گزارش عملکرد       

 

تسهيالت نسبت بررسی برابر شده است و  91 ،0340ا ت 0381سـال  از  غيرجاریميزان مطالبات های آماری، بر مبنای گزارش

روند کلی این  دهد کهدهه اخير نشان میبه کل تسـهيالت در   الوصـول و مشـکوك  معوقسـررسـيدگذشـته،    مطالبات غيرجاری یا 

، رقم آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزیاساس  بردرصد رسيده است.  01درصد به  1و از  شـاخ  سـير صـعودی را طی کرده   

رسيده است که  ميليارد تومانهزار  62به  40 سالهزار ميليارد تومان بوده که در  2/0، 81غيرجاری بانکی در سـال  مطالبات کل 

باشد. از سوی دیگر با درصد مخت  مطالبات سررسيدگذشته می 21مربوط به مطالبات معوق و نزدیک به  درصد 21از این ميزان 

ی خصوصی هابانکالوصول ، شـاهد افزایش مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشکوك 40در سـال   هابانکتوجه به تغيير سـاختار  

 01افزایش ا ميزان کل مطالبات غيرجاری ب 42 های پایانی ســالروزباشــيم. قابل ذکر اســت در ی دولتی میهابانکدر مقایســه با 

هزار ميليارد تومان معوقات  69از این رقم نزدیک به ) هزار ميليارد تومان 81، به حوالی تومان نســـبت به ســـال قبلهزار ميليارد 

  است. رصد رسيدهد 08( و نسبت به کل تسهيالت به حدود تومان دیگر ارزی است هزار ميليارد 21ریالی و حدود 

ــال گردد مالحظه می 0گونـه کـه در جدول   همـان  ــاله حجم مطالبات  0386از سـ نرخ نظام بانکی با  غيرجاریتاکنون، هرسـ

یک سال بعد ميزان مطالبات پنج هزار ميليارد تومان بود. این رقم 0389در حال افزایش بوده است. در سال قابل توجهی رشدهای 

 091نيز رقم مطالبات تقریباً با  0340تا  0386هزار ميليارد تومان رسيد. از سال  06درصد رشد به  211با  0381در سـال  یعنی 

 درصد بوده است.  24معادل نسبت به سال ماقبل  0342در سال  غيرجاریرشد مطالبات  وبرابر  سهدرصد رشد، 

 ءاز کل تسهيالت اعطا غيرجاریت و درصد مطالبات های مهم بانکی اسبه تسهيالت، یکی از شاخ  غيرجارینسبت مطالبات 

ی قابل اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکدهد، یعنی از کل تسهيالتی که بانکها پرداخت کردهشده توسط شبکه بانکی را نشان می

گردد، ونه که مالحظه میگپردازد. همانبه مقایسه وضعيت مطالبات غيرجاری در شبکه بانکی کشور می 3و  2جدول  بازگشت نيست.

های اخير رسيده است و در سال 40درصد در پایان سال  4/09به  81درصد در سال  3/00واحد درصد افزایش از  9/3این نسبت با 
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های تجاری، خصوصی و تخصصی از ها و موسسات اعتباری به ترتيب در بانکنسبت مطالبات غير جاری به کل تسهيالت بانک

که در بررسی حجم مطالبات باید مورد توجه قرار گيرد، در نظر  ایقابل توجه کتهباشد. در این ميان، نخوردار میبيشترین سهم بر

ها در کنار حجم عمليات این موسسات مالی است. از این رو، طبيعی است که با حجم عمليات بيشتر، گرفتن ميزان مطالبات بانک

 .شته باشدانتظار مطالبات غير جاری بيشتری وجود دا

 

 ـ نسبت هر یک از اقالم مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت )درصد(  2جدول

 عملکرد نظام بانکی کشور
 مطالبات غيرجاری به کل تسهيالت

 مطالبات مشکوك الوصول مطالبات معوق مطالبات سررسيدگذشته

0381 4/2 0/1 4/2 

0386 9/3 4/1 1 

0384 9/3 4/9 9/4 

0388 4/3 4/9 4/4 

0384 6/2 6/3 4/6 

0341 1/3 8/3 1/4 

0340 8/2 8/3 8/8 

 منبع: محاسبات تحقیق.                      

 

 ی تخصصی و تجاریهابانکـ نسبت مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول در 3جدول 

 رسانی بانک مرکزی ج.ا.ا.منبع: پایگاه اطالع       

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد نظام بانکی کشور
 نسبت تسهيالت غيرجاری به کل تسهيالت )درصد(

0381 0386 0384 0388 0384 0341 0340 

 3/08 9/21 9/04 1/20 8/20 0/01 00 ی دولتی تجاریهابانک

 3/8 3/4 2/01 0/09 6/09 9/02 3/03 بانک های دولتی تخصصی

 1/02 8/09 02 9/09 8 00 9/6 ی خصوصیهابانک

 4/09 0/01 4/03 3/08 4/01 0/03 3/00 کل
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 یی غيردولتهابانک»و « ی تخصصیهابانک»، «ی تجاریهابانک»، به تفکيک و در سه بخش هابانک مطالبات غيرجاریميزان 

 نشان داده شده است. 0در نمودار  «موسسات اعتباریو 

 

 و موسسات اعتباری )واحد: میلیارد ریال( هابانکـ روند مطالبات غیرجاری 1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

هزار ميليارد تومان  04مقدار این مطالبات به  40دهد که در سال نشان می 0ی تجاریهابانکدر  غيرجاریيزان مطالبات م

 1/08ر حدود د 41دهد. مقدار این رقم در سال بانکی را تشکيل می غيرجاری شبکه درصد از رقم کل مطالبات 26که  استرسيده 

ی تجاری هابانکها در از سهم بدهی 40دهد که در سال درصد از سهم کل بود. این موضوع نشان می 31 وهزار ميليارد تومان 

که  84درصد در سال  61کاهش یافته و از ی غيردولتی و موسسات به مقدار قابل توجهی هابانکی تخصصی و هابانکنسبت به 

سال از ميزان  9در نتيجه طی  .استرسيده  40درصد در سال  26دهد به را تشکيل می هابانکدر  غيرجاریبخش عمده مطالبات 

 دهد که با توجه به رشدهزار ميليارد تومان کاسته شده است. این موضوع نشان می 3ی تجاری درحدود هابانک غيرجاریمطالبات 

ر د با توجه به اینکهدر حال افزایش بوده است. البته  غيرجاریکل مطالبات از ميزان  هابانککل مطالبات، سهم دیگر  قابل توجه

در فهرست یی چون ملت، تجارت، صادرات و رفاه هابانکه و در این دوران ی دولتی بيش از این ميزان بودهابانکگذشته تعداد 

ی هاانکبی زمانی انجام شود، زیرا در دوره کنونی تعداد صورت سرتواند بهمقایسه نمی ایناند، بنابراین ی غيردولتی قرار گرفتههابانک

 36، 40ی تجاری در سال هابانکنکته قابل توجه اینکه از کل رقم مطالبات غيرجاری  های قبل نيست.موجود قابل مقایسه با دوره

 باشد.یالوصول مدرصد مخت  مطالبات مشکوك 61درصد مربوط به مطالبات معوق و سررسيدگذشته و نزدیک به 

، حال آنکه باشدمیدرصد  61در حدود  40در سال  غيرجاریاز کل مطالبات  اعتباری ی غير دولتی و موسساتهابانکسهم 

در  84سال  غيرجاری درکه رقم مطالبات  دهدنشان میدرصد از مقدار کل بوده است، آمار  04در حدود  84این سهم در سال 

                                                           
1 -http://www.donya-e-eqtesad.com/news/772644/ 
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از کل مطالبات غير جاری  .هزار ميليارد تومان رسيده است 36سال به  9هزار ميليارد تومان بوده که این رقم در طی  1حدود 

، سهم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوك الوصول به ترتيب برابر است 40ی خصوصی و موسسات اعتباری در سال هابانک

سال اخير  9در  مذکوری هابانکدر  غيرجاریتوان گفت که رشد مطالبات می درصد. به طور کلی 19درصد و  29درصد،  22با 

در بانک تجاری  غيرجاریاین روند حکایت از آن دارد که از ميزان رشد مطالبات  برابر شده است. 4درصد بوده و در حدود  381

ات اعتباری منتقل شده است. یکی از دالیل ی غيردولتی و موسسهابانکای این رشد به کاسته شده است و به ميزان قابل مالحظه

 هابانکتعدادی از  هابانکسازی های اخير دانست، در ادامه روند خصوصیدر سال هابانکبندی توان تغيير دستهاین موضوع را می

تغيير مرزبندی در  این لذادهند، ی غيردولتی به فعاليت خود ادامه میهابانکبندی خارج شده و تحت عنوان دولتی از این دسته

ته را توان این گفرو شود. لذا نمیدر بازه زمانی مختلف با خطا روب بانکی غيرجاریشود که مقایسه رشد مطالبات باعث می هابانک

ی هابانکی تجاری به طور حتم در حال کاهش بوده است زیرا این امکان وجود دارد که هابانکتصدیق کرد که ميزان معوقات 

بانکی را در این دسته افزایش  مطالبات غيرجاریی غيردولتی قرار گرفته و به تبع ميزان هابانکهای اخير در زمره سال دولتی در 

 دادند.

درصد بوده است که  06 سال گذشته در حدود 9 ی تخصصی از مقدار کل در طولهابانکدر  غيرجاریسهم ميزان مطالبات 

و  ی غير دولتیهابانک»و « ی تجاریهابانک»ی تخصصی در مقایسه با هابانکطالبات در دهد که مقدار این ماین موضوع نشان می

هزار  2/1در حدود  84در سال  غيرجاریمطالبات  به دست آمده،آمار بر مبنای از نوسان کمتری برخوردار بود. « موسسات اعتباری

درصد مربوط به مطالبات معوق و  36)از این ميزان  هزار ميليارد تومان 4/4به  40ميليارد تومان بوده که این رقم در سال 

سال را پشت سر گذاشته است که این رقم با افزایش  9درصد در این  41رسيده است و رشدی در حدود  باشد(سررسيدگذشته می

 بانکی متوازن بوده است. مطالبات غيرجاریسهم کل 

 

 کشورهای مختلفـ وضعیت مطالبات غیرجاری در 3

و  سنجددر اعطای تسهيالت را می هابانکبانکی به تسهيالت اعطایی در نظام بانکی، ميزان ریسک  غيرجارینسبت مطالبات 

ع مين منابأدر ت هابانکلذا هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هر چه بهتر  .از معيارهای سنجش سالمت بانک استیکی 

 دمدتبلنتواند بر رشد اقتصادی در می است و عالمت هشداری برای نظام بانکی آنافزایش  از این رو،اهد شد. مالی توليد کشور خو

درصد تسهيالت  1تا  2بين بایستی المللی این رقم بر اساس استانداردها و عرف بين و چرخه توليد را مختل کند. گذاشته ءتاثير سو

مطالبات ، نسبت 2. نمودار شوديالت بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب میدرصد تسه 1معوقات بيش از و  اعطایی باشد

گونه که مالحظه کند. هماندر ایران را با کل نظام بانکداری اسالمی در جهان مقایسه می بانکی به تسهيالت اعطایی غيرجاری

حال اینکه در حال حاضر باشد، ی اسالمی جهان این نسبت در حد استاندارد جهانی میهابانکگردد، به طور متوسط در کل می

پذیری باالیی قرار دارد. شایان ذکر است که افزایش شدید این نسبت و در مرحله ریسک برابر آن 9تا  3 تقریباًبرای اقتصاد بانکی ما 

از جمله افزایش حجم تسهيالت تکليفی و دستوری و غيره باعث ارتباطی به رکود نداشته و عوامل دیگری  88تا  89های طی سال

 رشد شدید آن شده است.
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)واحد:درصد( در ایران و جهان بانکی به تسهیالت غیرجاریمطالبات ـ مقایسه نسبت 2نمودار   

 
 Bank Scopeی جهان هابانکمنبع: پایگاه اطالعات آماری 

به کل تسهيالتی که از طریق سيستم بانکی پرداخت شده  غيرجاری، نسبت مطالبات 0342در سال دهد که آمارها نشان می

 کشور بانکى نظام وضعيت مقایسهبه طور کلی،  .است دادهادامه با نرخ رشد قابل توجهی  های پيشين خودنيز به روند افزایشی سال

وضعيت کشورهای مختلف جهان  9. جدول است ایران بانکى نظام وخيم وضعيت بيانگر توسعه، حال در و یافته توسعه کشورهاى با

درصدی بدترین وضعيت را در بين کشورهای  9/4، ایتاليا با نسبت 2114دهد. در سال نشان می 2103تا  2116های را طی سال

بيشتر کشورها ، این رقم در 2103پيشرفته به خود اختصاص داده است که این رقم، نصف همين نسبت برای ایران است. در سال 

( را به خود 01ای که ایران بعد از کشورهایی چون یونان، قبرس، ایرلند و غيره، باالترین سهم )رتبه با افزایش روبرو بوده به گونه

دهد که کشورهایی چون پاکستان، امارت می نشان 2103است. بررسی آمارهای کشورهای در حال توسعه در سال اختصاص داده 

درصد از وضعيت بهتری  9/03و  6/4، 4/3به ترتيب به اندازه درصد،  6/9درصد و  9/8درصد،  3/09کویت با نسبت  متحده عربی و

 نسبت به ایران برخوردار هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 )واحد:درصد( 2012در سال  زده منتخبکشور بحران 10: مقایسه وضعیت مطالبات غیرجاری، رشد اقتصادی و تورم در 3نمودار 
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 (2012)                    Source: worldbank/data 

 

 2013ـ2005های ـ وضعیت کشورهای مختلف جهان از لحاظ نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت طی سال4جدول

 2103 2102 2100 2101 2114 2118  کشور

 31.3 23.3 14.4 9.1 7 4.7 یونان

 30.3 18.6 9.6 5.6 4.5 3.6 قبرس

 24.6 24.6 16.1 12.5 9.1 1.9 ایرلند

 23.5 22.5 18.8 14 10.5 6.6 آلبانی

 21.6 18.2 14.3 11.9 7.9 2.7 رومانی

 20.6 18.4 16.2 20.2 18.7 17.4 سنگال

 20.6 18.6 20 16.9 15.7 11.3 صربستان

 19.5 19.4 20.7 20.9 18.9 7.1 قزاقستان

 18 15.2 11.8 8.2 5.8 4.2 وانیواسل

 18 14.7 15.1 13.9 18.3 15.7 ایران

 17.6 15.8 13.4 9.8 6.7 3 بلغارستان

 15.1 13.5 11.8 11.4 5.9 3.1 بوسنی و هرزگوبین

 14.1 13.7 11.7 10 9.4 6.3 ایتالیا

 14.3 14.5 16.2 14.7 12.2 9.1 پاکستان

 12.9 16.5 14.7 15.3 13.7 3.9 اکراین

 12 13.2 14.1 17.6 16.2 7.7 گونا

 11.695 9.512 7.218 7.475 9.646 5.4 تاجیکستان

 11 9.8 7.5 5.2 4.8 3.6 پرتقال

 9.5 9.8 10.9 13.6 13.4 14.8 مصر

 9.2 8.2 7.3 7.4 6.2 5.5 مالت

 8.4 10.4 11.7 7.2 5.6 4.3 امارات متحده عربی

 8.2 7.5 6 4.7 4.1 2.8 اسپانیا

 7.4 7.7 8.5 8.2 6.7 4.2 اردن

-۱۰

-۵

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

به تسهيالتNPLنسبت 
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 2103 2102 2100 2101 2114 2118  کشور

 6 6 6.6 8.2 9.5 3.8 روسیه

 6 4.2 2.2 2.1 4.2 2.2 اوگاندا

 5.9 4.9 4.5 49.9   افغانستان

 5.6 3.7 3.4 3 4.9 4.3 ارمنستان

 5.5 7.2 10.2 15.8 8.2 5.3 قرقیزستان

 5.4 5 4.8 4.8 5.5 6 مراکش

 5.3 5.3 6.0 6.8 9.3  برونئی دارالسالم

 5.2 5.2 5.2 5.4 4.6 2.8 جمهوری چک

 5.2 3.6 3.8    سریالنکا

 5.2 5.2 4.7 4.9 4.3 2.8 لهستان

 5.1 6.4 11.6 18.3 14.1  ایسلند

 5.1 5.2 5.6 5.8 5.3 2.5 اسلوواکی

 4.9 4.4 4.7 6.8 8.1 8.8 کنیا

 4.8 6 3.7 4.1 3.3 1.2 دانمارک

 4.6 5.5 4.2 3.5 4.2 1.7 بالروس

 4.6 5.2 7.3 8.9 11.5 6.8 کویت

 4.3 4.3 4.3 3.8 4 2.8 فرانسه

 4.1 2.6 2.2 3.5 1.8 1.8 لستو

 4.1 3.6 2.8 2.8 3.3 2 موریتانی

 4 3.8 3.8 4.3 6 7.5 لبنان

 3.8 3.8 3.3 2.8 3.1 1.7 بلژیک

 3.8 3.4 2.7 2.4 2.2 2.4 هند

 3.6 4 4.7 5.8 5.9 3.9 جنوب آفریقا

 3.5 3.2 2.9 3 2.7 2.2 پرو

 3.2 2.4 2.1 2 2.8 3 مکزیک

 3.2 3.5 5.3 15.7 27.6 6.3 نیجریه

 3.2 3.1 2.7 2.8 3.2 1.7 هلند

 3.2 3.3 3.8 4.4 5 3 آمریکا

 3 3.2 2.6 1.9 1.8 1.9 موزامبیک

 3 2.2 2.6 3.4 3.5 4.6 فیلیپین

 2.9 2.8 2.7 2.8 2.3 1.9 استرالیا

 2.9 3.4 3.5 3.1 4.2 3.1 برزیل

 2.8 2.8 2.5 2.9 4 3.9 کلمبیا

 2.6 3.5 2.9 3.1 4.3 3.7 دومونیک جمهوری

 2.6 2.7 2.6 3.5 5 3.4 ترکیه

 2.4 2.8 2.5 3.1 1.4 1.5 اسرائیل

 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 1.4 ژاپن
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 2103 2102 2100 2101 2114 2118  کشور

 2.3 2.8 3.6 3.9 3.7 2.8 الساوادور

 2.3 2.4 2.9 3.9 5.3 5.7 تایلند

 2.1 2.2 2.3 2.7 2.9 1 شیلی

 2 2.1 2.2 2.7 2.7 2 عمان

 2 2.1 1.7 1.3 1.6 1.1 پاراگوئه

 1.9 1.95 2.3 2.8 3.15 1.9 آمریکای شمالی

 1.8 2 2.7 3.4 3.6 4.8 مالزی

 1.8 2 2.1 2.6 3.3 3 پاناما

 1.7 1.7 1.4 2.1 3.5 3.1 آرژانتین

 1.7 1.7 1.8 1.9 2.1 1.5 کاستوریکا

 1.7 1.8 2.1 2.5 3.3 3.2 اندونزی

 1.5 1.5 1.7 2.2 3.5 4.3 بولوی

 1.5 2.6 4 5.4 5.2 1.9 ونیتایس

 1.4 1.7 2 2.2 2 1.3 استرالیا

 1.3 1.5 1.7 1.5 1.3 0.7 نروژ

 1.3 1.9 2.2 3 3.3 1.4 عربستان صعودی

 1.2 1.3 1.6 2.1 2.7 2.2 گواتماال

 1.2 1.4 1.7 2.1 1.7 0.9 نیوزلند

 1 1 1 1.1 1.6 2.4 چین

 0.9 1 1.1 1.4 2 1.4 سنگاپور

 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 کره

 0.7 0.9 1.4 3.4 3 1.9 ونزوئال

 0.6 0.6 0.8 1.2 1.3 0.8 کانادا

 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.5 سوئد

 0.5 0.6 0.7 0.8 1.6 1.2 کنگهنگ

 0.4 0.5 0.7 1 1.2 3 ازبکستان

 0.2 0.1 0.4 0.2 0.7 0.6 لوکزامبورگ

 4 3.7 3.8 3.9 4.3 3 کل جهان

                   Source: http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS. 

 

آورده  9به منظور مقایسه بهتر وضعيت مطالبات غيرجاری به کل تسهيالت در نظام بانکداری اسالمی برخی کشورها، نمودار 

افزایشی بوده  84امارات متحده عربی از سال  گردد روند این نسبت در کشورهای پاکستان وگونه که مالحظه میشده است. همان

باشد. این مسئله حاکی از آن است که رسيده که از حد استاندارد جهانی بسيار باالتر  می 40درصد در سال  01درصد به  3و از 

 سان کمتریباشند. کشور بحرین به طور نسبی از نوپذیرتر میدر کشورهای فوق در حال کاهش بوده و ریسک هابانککارایی 

های اقتصاد کالن، افزایش بی رویه ثباتیبرخوردار بوده و کمی باالتر از محدوده استاندارد قرار دارد. در واقع وجود عواملی نظير بی

 و ارزى تطابق عدم با همراه هابانک هاىبدهى افزایشای، رابطه هاىیدهوام بر کنترل فقدان وها دهی، دخالت سنگين دولتوام
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ترین دالیل پيدایش معوقات برشمرد.  از سوی دیگر، در سایر کشورهای مورد بررسی همچون مالزی، توان از مهمرا می باال سررسيد

تر از سطح استاندارد جهانی قرار دارد که عربستان، ترکيه و بحرین این نسبت از نوسان کمتری برخوردار بوده و در حد و یا پایين

دهد که کشورهای فوق در دهد. لذا این روند نشان میزایش کارایی شبکه بانکی کشورها را نشان میپایين بودن ریسک و اف

رسی اند. برتر عمل نمودهها و اقدامات الزم جهت مقابله با مشکل مطالبات غيرجاری نسبت به سایر کشورها موفقکارگيری روشبه

شده همچنان از لحاظ مطالبات رغم اقدامات انجامیر کشورهای اسالمی علیدهد که ایران نسبت به ساانجام شده در مجموع نشان می

 تری قرار گرفته است. غيرجاری در وضعيت نامناسب

 

 در کشورهای مختلف اسالمی )واحد:درصد( بانکی به تسهیالت غیرجاریمطالبات مقایسه نسبت ـ 4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلف اسالمیـ راهکارهای بازپرداخت تعهدات در کشورهای 4

توان به درجه اهميت مطالبات غيرجاری به عنوان یک معضل بزرگ نظام بانکی پی برد. در میآمار و ارقام ارائه شده با توجه به 

برای آن دسته از مشتریانی  0واقع فقدان یک سازوکار مناسب جهت رفع مشکل تأخير تأدیه ممکن است باعث ایجاد مخاطره اخالقی

دانند. همچنين، عدم شفافيت در مجاز بودن و نحوه های خود میعيت را فرصتی برای تأخير عمدی در پرداختگردد که این وض

 رو، نهادهای مالی اسالمی متعهدگردد. از اینعمليات مربوط به جریمه تأخير تأدیه از نظر شریعت منجر به ایجاد فضایی ناسالم می

ان، های مشتریبایستی به منظور حمایت از عالیق و انگيزهو تأخير تأدیه بوده و  هایی جهت رفع مشکالت نکولحلبه یافتن راه

ل حهای ناشی از آن را به عنوان آخرین راهتوانایی یا صالحيت مالی آنها را در نظر گرفته و تحميل جریمه تأخير تأدیه و خسارت

و موسسات مختلف اسالمی جهت بازپرداخت تعهدات مشتریان  هابانککار گيرند. در ادامه این قسمت به بررسی راهکارهای موجود به

 پردازیم.در چند کشور اسالمی از جمله مالزی، پاکستان، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، اردن و عربستان می

                                                           
1- Moral Hazard 
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 ـ کشور مالزی1ـ4

تواند به عنوان راهکاری جهت غلبه بر تأخير تأدیه مشتریان درنظر گرفته شود، دیدگاه که جبران خسارت می  با توجه به این

است که با توجه به اهميت گيرندگان مالزیایی ایجاد شدههای فراوانی جهت ارتقای موارد احتياطی مالی در ميان قرضلذا، تالش

، 0، به انتشار بخشنامه و دستورالعمل رسمی در ارتباط با جبران خسارت2101موضوع، بانک مرکزی کشور مالزی در اواسط سال 

است. و جریمه تأخير تأدیه برای کليه نهادها و موسسات بانکداری اسالمی اقدام نموده 2جبران بخشی از خسارت )اعطای تخفيف(

کنندگانی که دارای مشکالت مالی یه برای نکولهای موجود، استانداردها و شرایطی را برای محاسبه جریمه تأخير تأددستورالعمل

نماید و همچنين با ایجاد استانداردهایی برای گزارشات مالی و شفافيت بوده و توانایی بازپرداخت تعهدات خود را ندارند، ایجاد می

 نمایند. ایجاد میهای الزم در نحوه جریمه دیرکرد بازپرداخت مطالبات، مکانيسمی مناسب را با اعمال تخفيفات و تشویق

 

 ـ دستورالعمل جریمه تأخیر تأدیه برای موسسات مالی اسالمی توسط بانک مرکزی مالزی8جدول 

انواع مختلف جریمه 

 تأخیر تأدیه

 اریزسیاستگ

ند. باشمی های اسالمی مجاز به دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت بر مبنای مقدار واقعی زیان محقق شدهبانک هزینه جبران خسارت

 درصد از موارد ذیل در نظر گرفته شود:     0بایستی ساالنه بيشتر از حال، این ميزان نمیبا این

 پرداخت اقساط معوق محصوالت اسالمی مواجه با نکول طبق برنامه توافقی در  -

مانده تصفيه نشده محصوالت اسالمی در مواردی که نکول آن باعث لغو قرارداد و یا مراجعه به حوزه  -

 های قضایی  قبل از سررسيد گردد.

های اسالمی تنها مجاز به گرفتن هزینه جبران خسارت با یک در مواردی که دیرکرد در مطالبات ایجاد گردد، بانک

ی عام گذارهای سرمایهشبه در بازار پولی بين بانکی اسالمی و یا نرخ سپردهعامالت یکنرخ کاهنده بر مبنای نرخ م

 باشند.ساله مییک

 ها در موقع نکول( وميزان جریمه بر اساس ما بالتفاوت هزینه تأخير در پرداخت )بيشترین نرخ متوسط مالی بانک جریمه )غرامت(

 آید.بدست میها ميزان جبران خسارت تحميل شده به بانک

های مدیریت در توزیع و تقسيم غرامت )جریمه( به موسسات خيریه می بایستی از طریق کميته شریعت بانک -

 اسالمی انجام گيرد.   

                  Source: The Financial Stability and Payment Systems Report, Central bank of Malaysia, 2012. 

 

وسسات و م هابانکبه طور کلی، بانک مرکزی مالزی مسئوليت تعيين باالترین نرخ غرامت و هزینه جبران خسارت تحميلی در 

های مختلفی از جمله های مالی اسالمی مالزی جنبهرو، بکارگيری سازوکار مورد نظر در فعاليتمالی اسالمی را برعهده دارد. از این

دهد. در این زمينه هيأت های مالی را تحت پوشش قرار میهای قضایی و محکوميتنقش حوزه نکول در بازپرداخت مطالبات،

ا برای های تأخير تأدیه رفقهی هزینه ـ و باالتریت مقام ناظر شرعی اختيار مشورتی شریعت بانک مرکزی مالزی نيز به عنوان صاحب

جاز دانسته و آن را به عنوان سازوکاری بازدارنده در برابر نکول و نهادهای مالی تحت دو مفهوم غرامت )جریمه( و جبران خسارت م

ر های الزم دنماید. با وجود درنظرگرفتن دستورالعملعدم بازپرداخت تعهدات مالی مشتریان بر مبنای قراردادهای اسالمی اعالم می

شده بر  می توانند ميزان جبران خسارت دریافت هابانکارتباط با جریمه تأخير تأدیه الزم به ذکر است که از نظر اصول شریعت، 

                                                           
1 - Ta'widh (compensation) 

2 - Ibra'(rebates) 
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اده بایستی برای استفمبنای زیان واقعی حاصله را به عنوان درآمد در ترازنامه خود وارد نمایند، در حاليکه غرامت )جریمه( دریافتی، 

 شوند.های خيریه درنظرگرفته در موارد خاص و سازمان

 جبران خسارت

ای برای جبران خسارات ناشی از  تأخير در بازپرداخت های انجام شده توسط هيأت مشورتی مذکور، جریمهگيریبر اساس تصميم

ی از زیان بایستگردد، نمیشود. نرخ جریمه که توسط بانک مرکزی به عنوان شخ  ثالث تعيين میتعهدات مالی در نظر گرفته می

 شتر باشد. کنندگان مالی بيوارده بر تأمين

 تخفیف بخشی از بدهی 

کند، تخفيف بخشی از تعهدات تأمين مالی بر مبنای که مصلحت جامعه اقتضاء میهيأت مشورتی در مواقع بحرانی و زمانی 

المی رو، نهادهای بانکداری اساست. از اینقراردادهای خرید و فروش را با اطمينان از برقراری عدالت در دستور کار خود قرار داده 

متعهد به اعطای تخفيف و تمهيداتی به مشتریانی هستند که شایستگی الزم را داشته و زودتر از موعد اقدام به تسویه تعهدات خود 

گونه نمایند. همچنين جهت رفع هرگونه شبهه و تردیدی در ارتباط با حقوق مشتریان در دریافت ایندر قالب عقود مرابحه می

قالب ماده )شرط( قانونی گنجانده و نحوه محاسبه این تخفيفات همگی توسط بانک مرکزی بر اساس  تخفيفات، کليه شرایط در

 معيارهای استانداردی تهيه خواهند شد.

 جبران خسارت به حکم قضایی

ای است که با توجه به اختيارات حوزه قضایی، دادگاه قدرت دستور پرداخت مبلغی برای محکومان مالی قانون متداول به گونه

درصد از کل حکم داده شده و محاسبه آن از تاریخ داوری تا  8را در اختيار دارد. نرخ جبران خسارت برای بدهکاران مالی برابر 

 گيرد. در موارد مربوط به تأمينایی، پرداخت بدهی از بدهکاران به بانک )بستانکاران( انجام میزمانی است که بر مبنای حکم قض

درخواست مطالبه خسارت در  کهدر صورتیتواند از سازوکار تحميل ربا )بهره( استفاده نماید. لذا مالی اسالمی، دادگاه معموالً نمی

تواند مرابحه و فروش اقساطی مطرح شود، مدعی )بانک و نهادهای مالی( می دادگاه بر مبنای موارد مالی با نرخ ثابت از قبيل

مانده از معوقات به قيمت فروش با موضوع کاهش و پرداخت بخشی از بدهی مطرح نماید. دادخواستی را بر اساس کل ميزان باقی

ارد اسالمی معرفی نگردیده لذا این موضوع به با توجه به اینکه سازوکاری برای اجتناب از تأخير تأدیه برای محکومان مالی در مو

 است.حلی برای آن واگذار شدههيئت مشورتی برای یافتن راه

بایستی جریمه حل رسيدند که دادگاه )حوزه قضایی( به این راه 2116و  2111های هيئت مشورتی در جلسات مربوطه در سال

گرفته شده از سوی دادگاه نظارت بر موارد مربوط به بانکداری اسالمی و تأخير تأدیه را برای محکومان مالی بر مبنای تصميمات 

تکافل اعمال نماید. ميزان جریمه تأخير تأدیه بر مبنای مکانيسم غرامت )جریمه( و جبران خسارت بوده و همچنين بر اساس 

 ذیل صورت گيرد. بایستی بر اساس مواردتصميمات گرفته شده هيئت، مکانيسم اجرایی جریمه تأخير تأدیه می

درصد اعمال نماید. این در حالی  8بایستی جریمه دیرکرد در بازپرداخت مطالبات را ساالنه بر مبنای نرخ دادگاه )حوزه قضایی( 

 د.باشناست که از این نرخ، بانک )بستانکاران( تنها مجاز به دریافت مبلغی برای جبران خسارت به ميزان زیان واقعی خود می

نرخ وزنی  ميانگين»شود، هيئت مشورتی ن نرخ جبران خسارت از زیان واقعی که توسط بانک )بستانکاران( گرفته میبرای تعيي

 پيشين را به عنوان مرجع در نظر خواهد گرفت. در بازار پولی اسالمی از سال «0شبههای یکسپرده

                                                           
1- annual average for overnight weighted rate  
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تر از نرخ زیان واقعی کم کهدر صورتیبيشتر باشد. بایستی از بدهی اصلی کل ميزان جبران خسارت بر اساس زیان واقعی نمی

بایستی از طریق بانک به موسسات خيریه تعيين شده از سوی بانک مرکزی مالزی اختصاص مانده مبلغ درصد )ساليانه( باشد. باقی 8

 یابد.    

فل ال پرداخت منفعت بيمه تککه بستانکاران در حوزه قضایی دارای شخصيت حقيقی )انفرادی( باشند )به عنوان مثدرصورتی

بایستی تنها متعهد به پرداخت جبران خسارت به بستانکاران باشند و در این نفعان(،  محکومان مالی تکافل به ذی ناز طریق فعاال

ه مانده هزینه جریمگردد و در این حالت پرداخت باقیمورد معموالً پرداخت جریمه تأخير از محل صندوق سهامداران تأمين می

 های خيریه صورت خواهد گرفت. تأخير از سوی بدهکاران مالی به سازمان

 

 ـ کشور پاکستان2ـ4

مسأله نکول و عدم بازپرداخت مطالبات توسط بخشی از مشتریان همواره به عنوان یک مشکل جدی در نهادهای مالی سراسر 

جهان از جمله کشور پاکستان وجود دارد. اگر مشتریان به تعهدات خود نسبت به زمان پرداخت بدهی ایجاد شده از بيع اقساطی، 

های مشارکتی پرداخت نکنند و یا به عدم تحویل را در روش هابانکند و یا اینکه سهم سود مرابحه و یا ليزینگ )اجاره( اهميتی نده

ناپذیری را به های جبرانتواند زیانکاالهای خود بر اساس قراردادهای سلف و استصناع در زمان مقرر اقدام نمایند، در نتيجه می

های قضایی( مجاز به دریافت جریمه ين کشور پاکستان، حاکم شرع )حوزهرو، در قوانایننظام بانکی و کل اقتصاد تحميل نماید. از

تأخير بر مبنای تعزیر مالی بوده و با توجه به اهميت موضوع، کليه اعضای شریعت از قبيل انجمن فقه اسالمی کشورهای عضو 

تأدیه، مقرراتی را تحت عنوان ماده  های استينافی از دیوان عالی کشور در ارتباط با مشکل تأخيرو شعبه OICکنفرانس اسالمی 

تعيين و بر  هابانکطور خودکار جریمه تأخير در اند. بر این اساس بههای قراردادی خود وارد نمودهنامه)بند( جریمه در موافقت

یه مورد استفاده خيربایستی این قبيل جرایم دریافتی )وجه التزام( برای مصارف گردد و با توجه به اینکه متخلفين بانکی تحميل می

 کنند. هایی را برای این منظور نگهداری میصندوق هابانکگيرد، لذا قرار می

و موسسات مالی اسالمی برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات مشتریان، مجاز هستند  هابانکدر کشور پاکستان، 

 تواند بخشی ازهای قضایی( میشتریان دریافت نمایند. دادگاه )حوزهمبالغی را بر اساس زیان واقعی مالی خود در مواقع نکول از م

تخصي  دهد و یا اینکه مبلغی معقول را برای جبران خسارت تعيين  هابانکجریمه را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد برای 

زیان ناشی از هزینه فرصت متعارف در  بایست بر اساسنماید. در این حالت، باید توجه داشت که زیان واقعی مالی ایجاد شده نمی

نظر گرفته شود، بلکه این ميزان از طریق مستندات ارائه شده به دادگاه توسط خود نظام بانکی تعيين خواهد شد. با این وجود، 

ز هایی را انهاند تا با در نظرگرفتن شرایط مالی مشتریان خود، هزیی اسالمی این اجازه را دادههابانکبرخی از اعضای شریعت به 

 متخلفين با یک نرخ منطقی )به صورت روزانه و یا ساليانه( در طول یک دوره خاص برای صرف مصارف خيریه دریافت نمایند. 

کنند که در و موسسات مالی در کشور پاکستان همچنين شروطی را در ضمن قرارداد )اجاره، سلف و غيره( لحاظ می هابانک

صورت درصد روزانه/ساليانه( در تعهدات، مبلغی به عنوان جریمه تأخير تأدیه با یک نرخ توافقی )به صورت دیرکرد در بازپرداخت

 بر اساسهای دارای صالحيت برای جبران خسارت مراجعه نموده و مبلغی را توانند به دادگاهمی هابانکشود. همچنين نظر گرفته 

دریافت نمایند. همچنين جهت  از بدهکاران ، به غير از هزینه فرصترسیبرای داد شده ایجادهای مستقيم و غيرمستقيم هزینه
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ند قضایی( به فروش برساتواند وثيقه را بدون مداخله دادگاه )حوزهمقابله با این مشکل، بانک )خریدار( برای جبران خسارت خود می

 های وارده را جبران نماید. یافته و هزینهو  از این طریق به منابع خود دست

 

 ـ  کشور بحرین 3ـ4

دادن به مؤسسات خيریه نمایند. بدین ترتيب که در توانند بدهکار را وادار به صدقهو موسسات مالی می هابانکدر کشور بحرین 

کردن به مؤسسات عقود تأمين مالی، شرط شود که بدهکار در صورت دیرکرد در بازپرداخت بدهی، ملزم به صدقه دادن یا کمک

هماهنگی هيأت نظارت شرعی در مؤسسه صورت خواهد پذیرفت.  خيریه معادل مبلغ یا نسبت مشخصی است. البته این کمک با

دهنده نشود اما به هر حال، های رایگان اگر چه ممکن است منجر به جبران خسارت بانک یا مؤسسه مالی واماین گونه بخشش

پرداخت مبالغی اضافی  ای برای فشار آوردن بر بدهکاری است که در ادای دین خویش مماطله کرده است، چراکه وی ملزم بهوسيله

درصد مبلغ معوقه را از بدهکاران برای مصارف خيریه  21/0به همين منظور در بانک بحرین، جریمه دیرکردی برابر  0شود.می

لغ به عنوان یک ابزار تشویقی این مب هابانکشخ  قبل از سررسيد اقدام به تصفيه کامل نماید،  کهدر صورتیکنند. دریافت می

کننده بحرین به عنوان تأمين HSBCهمچنين، بانک  2گيرند.کنندگان در نظر میدرصد برای نکول 0به ميزان کمتر از جریمه را 

 3کنند.صورت ساليانه از مشتریان خود به علت عدم پرداخت تعهدات دریافت میدرصد مبلغ معوقه را به  01ای معادلمالی، جریمه

دینار را از  01درصد از هر قسط را که دارای دیرکرد است و مبلغ ثابت  01المی بحرین از سوی دیگر، به عنوان مثال بانک اس

 دهند.  دیرکرد اقساط مربوط به اوراق اعتباری به خيرات اختصاص می

 

 کشور امارات متحده عربی ـ4ـ4

درصد و  2در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعهدات، جریمه تأخيری با نرخ  1و بانک المشرق امارات 9بانک اسالمی ابوظبی

گيرند و پس از کسر صورت توافقی در نظر میدرهم را در قراردادهای خود به 211درهم و حداکثر  11دریافت حداقل جریمه 

نمایند. بانک اسالمی دبی در رداخت میمانده را به موسسات خيریه پهای اجرایی و اداری از این ميزان جریمه، مبلغ باقیهزینه

درهم به  011تا  11سال و جریمه تأخيری به ميزان  9امارات نيز حداکثر مدت زمان بازپرداخت تسهيالت اعطایی به مشتریان را 

 6نمایند.ها، از مشتریان برای مصارف خيریه دریافت میازای هر ماه دیرکرد در پرداخت

 

 ـ کشور کویت8ـ4

ی هایتوانند بدهکاری را که در پرداخت بدهی تأخير نموده است موظف به پرداخت هزینهو موسسات مالی در کویت می هابانک

ها شده است؛ چرا که این بدهکار بوده است که موجب نماید که طلبکار برای شکایت و بازپس گرفتن اصل پول خود متحمل آن

                                                           
 (.0340)محمد صفری  -0 

2 - http://www.bbkonline.com/CustomerService/Feesandcharges 

3 - HSBC- AMANAH Bahrain  

4 -  Abu Dhabi Islamic Bank 

5  - http://www.mashreqbank.com/uae/en/personal/service-charges/index.aspx 
6  -  http://www.dubaifaqs.com/banks-in-dubai.php 
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مجاز  0کار که بر پایه موازین شرعی استوار است، توسط مرکز تأمين مالی کویتهایی گشته است. این راهپدید آمدن چنين هزینه

ها قصد نکول و تأخير داشته باشد و همچنين با اعسار و ورشکستگی مواجه دانسته شده با این شرط که بدهکار در بازپرداخت بدهی

 نباشد.

 

 ـ کشور اردن 6ـ4

، دریافت جریمه 2مجاز بوده و بر مبنای مصالح مرسله هابانکمنبع درآمدی  در اردن دریافت جریمه از تأخيرکنندگان به عنوان

تأخير  تحت قوانين شریعت دستورالعملی برای دریافت جریمه 3رود.تأخير تأدیه از عوامل پيشگيری گسترش مطالبات به شمار می

درصد به ازای هر هفته  9/1جریمه دیرکردی به ميزان ی این کشور، هابانکی اسالمی اردن وجود ندارد. اما به طور کلی هابانکدر 

دینار اردن  111هایی با سهام دولتی و خصوصی، مقداری ثابت و برابر کنند. این ميزان برای شرکتشده، دریافت می از تأخير ایجاد

 9باشد.می

   

 بندی ـ جمع8

 مدهنيا پدید مناسبى نتایج کشور، بانکى نظام در دیرکرد هجریم وضع دریافت وثایق و با وجود هددمی نشان آمارها که طورنهما

 اخير سال چند طى در معوق مطالبات حجم افزایشى روند بيانگر مذکور، آمارهاى و باال تسهيالت کل به بانکى معوقات نسبت و

 جریمه وضعبا توجه به حجم باالی تسهيالت تکليفی و دستوری در نظام بانکی کشور،  گرفت نتيجهتوان می رو، این از باشد.می

بيشتر فقهاى اماميه گرفتن مبلغى از آنجایيکه  و است نداشته معوق مطالبات حجم کاهش در تأثيرى مختلف، هایالس در دیرکرد

رو، با . از ایننيست کارآمدى ابزار، لذا جریمه دیرکرد اندمازاد بر اصل بدهى را تحت عنوان خسارت تأخير تأدیه غير مشروع دانسته

 بررسی دالیل و علل ایجاد چنين توجه به وضعيت نامطلوب مطالبات معوق نظام بانکی کشور در مقایسه با سایر کشورها، 

 

ی بایست هابانکستا در این را. خواهد کردقابل توجهی حدود زیادی در حل و جلوگيری از گسترش و افزایش آن کمک  مشکلی تا

و عواقب ناشی از آن در امان  مشکالتتا از  سازی کردندبرای کاهش ميزان مطالبات معوق ابتدا آنها را شناسایی و سپس شفاف

 بمانند. 

 

  

                                                           
 بيت التمویل الکویتی  ـ۱

اندیشی و بر اساس ممصالحی است که ملحوظ نظر شارع قرار نگرفته و در هيچ حکم مصالح مرسله یا استصالح در اصطالح اهل سنت عبارت است از حکم بر مبنای مصلحت - 2

 کلی و یا جرئی شارع نيز وارد نشده است.

3- Yaakub and Others, Late Payment Charge in Islamic Bank (2013). 
4- Jordan Highlight 2013. 
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 و مآخذ ـ منابع6

 منابع فارسی:       

  3184شماره  .روزنامه دنيای اقتصاد(، 0342برابری مطالبات معوق ) 1افزایش  -0

 www.cbi.irها برگرفته از سایت (. آمارها و داده0340رسانی بانک مرکزی ج.ا.ا. )پایگاه اطالع -2

. مجاز مؤســســات اعتبارى و هابانک بخش بانکى، نظارت بخش (.0381) ایران اســالمى جمهورى مرکزى بانک رســانىاطالع اهگپای -3

 www.cbi.ir. برگرفته از سایت 1/02/0381تاریخ  2823بخشنامه مب/

ــيخ -9 ــئله تاخير تادیه (، راهکارهایی0340) حمد فاروق الش ــفریمترجم: محمد  ،راهکارهایی برای حل مس ــماره  . تازهص ــاد ش های اقتص

 .پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.036

 ا.ا.های اقتصادی بانک مرکزی ج.(. اداره بررسی0340خالصه تحوالت اقتصادی کشور ) -1

 .6مجله اقتصاد اسالمی، شماره ، حقوقی جریمه تأخير ـ بررسی فقهی (،0380) رضایی، مجيد -6

آن.  اصالح براى راهکارهایى بيان و ایران نظام بانکى معوق در گسترش مطالبات (، دالیل0341شـعبانی، احمد و عبدالحسـين جاللی )   -4

 فصلنامه برنامه ریزی و بودجه.

 ، موسسه عالی آموزش بانکداری در ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.0340ی کشور در سال هابانکگزارش عملکرد  -8

 http://5071.blogfa.com/page/motalebat#_ftnref1برگرفته از  های فرارویمطالبات معوق و چالش -4

ــن تقینتاج،  -01 ــا نجف پورکردی ) غالمحسـ ــی و تحليل علل افزایش مطالبات معوق بانک نمونه و راه کارهای (. 0342و حميدرضـ بررسـ

 ، نشریه تحقيقات حسابداری و حسابرسیپيشگيری و کاهش آن

 نابع انگلیسی:م

11- Ezani Yaakub &Mohamed Azam Mohamed Adil  and others, (2013). Payment Charge in Islamic Bank. The 5th 

International Conference on Financial Criminology (ICFC)  

12- Ezry Fahmy Bin Eddy Yusof (2010), A Holistic View of Legal Documentation from Shariah Perspective 

13- Haddad Asem (2013), Jordan Highlight 2013 on site Deloitte.com 

14- http://data.worldbank.org/indicator 

15- https://bankscope2.bvdep.com 

16- Resolutions of Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia (2011), Islamic Banking and Takaful  

Department, Central Bank of Malaysia 

17- The Financial Stability and Payment System Report(2012), Central Bank of Malaysia 

18- Wiegand, Michael (2005) A Growth Model for Islamic Banking, Mckinsey's Dubai Office. 

19- ww.sbp.org.pk/ibd/faqs.asp 

20- www.adcb.com 

21- www.alborzccim.ir/controllers/news/actions.php?action=editorialDetail&editorial_id=84 

22- www.bankrefah.blogfa.com/post15ـ.aspx 

23- www.bbkonline.com/CustomerService/Feesandcharges 
24- www.bnm.ir 

25- www.donyaـeـeqtesad.com/news/772644/ 
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 های پژوهشی فهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1313پژوهشی در سال های گزارش

 ليال محرابی  MBRI-PN-93004 های تأمين مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه: سندی از جمله اسناد توافق

فقهیبانکی ریالی در ایران با تأکيد بر ابعاد شناسی بازار بينآسيب   MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشينی پول در ایران

 1312های پژوهشی در سال گزارش

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولینخست در پيشبرد اهداف سياست استقالل بانک مرکزی؛ گام

 حامد عادلی نيک MBRI-9226 تأثير نوسانات متغيرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غيرجاری بخش بانکی؛ رهيافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان سازوکار 0341-0361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 0342-0340های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (0340-0341ها )ليل سهم از بازار بانکتح

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (0340-0341های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخ 

 ليال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قليچ، ليال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعيت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکيد بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 وثر بر آن در اقتصاد ایرانپایداری تورم و عوامل م

 محمداسماعيل توسلی و وهاب قليچ MBRI-9217 ماليات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 مون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای فقهی پيرابررسی دیدگاه

 يلیماندانا طاهری، فرهاد ن MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحليل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسين ميسمی، ليال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوك کوتاه

 سيد مهدی برکچيان، سعيد بيات، هومن کرمی MBRI-9212 بينی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پيش

 حسين ميسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (0341و  0384های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حميد قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمين مالی توليدشاخ تحليل 

 یمصعب عبدالهی آران MBRI-9207 بسترهای تشکيل منطقه بهينه پولی بين کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

 حسين ميسمی MBRI-9206 حاکميت شرکتی، نظارت و مقررات احتياطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وهاب قليچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 ليال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 لی: گزارش اولين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمين ما

 حسين ميسمی MBRI-9201 اسالمیهای بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوهش

 1311های پژوهشی در سال گزارش

 حسين ميسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمين جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 حقوقی وثایق بانکیبررسی فقهی و 

 فرهاد نيلی و مرضيه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سيستم مالی در ایران

 ليال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسين ميسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قليچ MBRI-9104 تورق چيست؟

 ليال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1393/MBRI9302.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9228.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9226.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9224.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9223.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9222.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9221.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9219.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9217.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9216.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9214.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9210.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9207.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9202.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9201.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9110.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9109.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9108.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9107.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9106.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9104.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf


 
 

11 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ليال محرابی MENA MBRI-9102وضعيت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهيمی MBRI-9101 های پيدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 

 1310های پژوهشی در سال گزارش

 حسين قضاوی، حسين بازمحمدی MBRI-9008 (0341) تابستان  عمليات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نيلی MBRI-9007 (0341)پایيز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سيد صفدر حسينی MBRI-9006 (0341) بهار های دولتی ایرانبازاری در شبکه بانکبرآورد قدرت 

 ابوالفضل اکرمی، پيمان قربانی MBRI-9005 (0341) تابستان های اساسی تغيير واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلمحمد روشنحسين معصومی،  MBRI-9004 (0341) تابستان های بيمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (0341) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمين مالی شرکت

 وهاب قليچ MBRI-9002 (0341) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسين قضاوی MBRI-9001 (0341) بهار ماليات تورمی دالر

 1351در سال های پژوهشی گزارش

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امير حسين امين آزاد، حسين معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسيون روسيه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قيمت نفتسياست

 هادی حيدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 ليال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکيل مراکز خدمات سرمایه

 مهشيد شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیين

 ترانگ بوی، تاميم بایومی، مترجم: سوفی بيگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقيت تجاری چين

 کریم زاده، ليال نيلفروشانمجيد صامتی، سعيد دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون عليت گرنجر

 اصلحسين ميسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامين مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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