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 کیده چ

هاي انگيزشي جهت ترغيب هر چه بيشتر نظام بانکي به رعايت يکي از سياست« ها از منظر مطابقت با اصول شريعترتبه بندي  بانک

ش تواند به افزايها و اعالن عمومي آن در سطح جامعه ميبندي بانکبانکي است. رتبهبهتر مقررات و اصول شريعت اسالمي در قراردادهاي 

ها نسبت به رعايت اصول عمليات شريعت در عمليات بانکي خود و در نتيجه كسب تشخص و اعتبار نشانة تجاري )بِرند( خود اهتمام بانک

مهمترين گام، التزام بانکها به اصول شريعت مي بايست در دو ناحيه  و نيز حفظ و جذب مشتريان بانکي بينجامد. با توجه به اينکه در

عملياتي شود، به تبع پيشنهاد مي شود رتبه بندي بانکها نيز بر اساس دو « نحوه اجراي قراردادهاي بانکي»و « متن قراردادهاي بانکي»

 شاخه مذكور صورت گيرد. 
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 مقدمه

هاي بندي و نيز الزام به نظارت و بازرسیي بيشتر و ارائه گزار  بني بر نياز نظام بانکي به رتبهرئيس كل بانک مركزي م با توجه به تأكيد

هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه بيانگر در بسیترسیازي اجراي اصیول و سياست    0141گذاري اقتصیاد  مسیتمر و همننين با توجه به هد  

رسد معرفي و شناسايي ابزارهاي گوهاي بومي و اسالمي است، به نظر ميسیازي تخلفات و افزايش سالمت نظام بانکي بر اساس ال حداقل

 مورد نياز براي افزايش سطح رعايت اصول شرعي بانکداري اسالمي در انعقاد قراردادهاي بانکي ضروري باشد.

به رعايت كامل اين  افزون بر اين، وجود شییبهاتي بين عموم جامعه اعا از مراجع تقليد، اسییاتيد، محققان و عموم مشییتريان نسییبت 

سازي عمليات بانکي و ارزيابي ميزان انطباق قراردادهاي بانکي با اصول شريعت اصول در فرايند انعقاد و اجراي قراردادها، ضرورت شفا 

وري ترين شییبهات در اين زمينه عدم آگاهي از مفاد و ماهيت قراردادهاي بانکي و در نتيجه صیی نمايد. مهارا بيش از پيش گوشییزد مي

 اي است. بودن معامالت، معضل جريمه ديركرد و تغيير كاركرد عقود مشاركتي به عقود مبادله

ها بر اسییاس قواعد و اصیول شییريعت، ضییمن  بديهي اسیت رفع اين شییبهات از طريق اصیالز حوزه مقررات و نظارت بر عملکرد بانک  

تواند موجب افزايش اطمينان خاطر مشتريان الملل، ميعرصه بينافزايش وجاهت و حسین شیهرت نظام بانکي در داخل كشور و نيز در   

 نظام بانکي در كشور شود.

هاي ارائه شده و ضمن معرفي شاخص قراردادهاي بانکي تقويت سطح رعايت اصول شريعت در جهتبنابراين در ادامه راهکار سیياسیتي   

 هاي آن نيز مورد بحث و بررسي قرار ميي اين طرز و موانع و محدوديتشود. مزايا و فوائد اجرااين راهکار به نحوه اجراي آن اشاره مي

 گيرند.

 

 راهکار سیاستی 

هاي كلي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و قانون عمليات بانکي بدون ربا، اتخاذ راهکارهاي سياستي به با عنايت به اهدا  و سیياسیت  

ترين بيشیتر شیبکه بانکي كشیور به اجراي كامل مقررات و اصول شريعت اسالمي ذيل قراردادهاي بانکي، از مها    منظور ترغيب و التزام

 آيد.  نظام اقتصادي كشور به شمار ميهاي سياستي برنامه

ها از منظر بندي بانکرتبه»توان از سياست انگيزشي رو، جهت ترغيب هرچه بيشیتر نظام بانکي به رعايت بهتر اين اصیول، مي  از اين

ها به ه را در بين بانکها و اعالن عمومي آن به ذينفعان، اين انگيزبندي بانکاسییتفاده نمود. انجام اين رتبه« مطابقت با اصییول شییريعت



 
 

3 

 

آورد تا به منظور ارتقاي تشیخص و اعتبار نشانة تجاري )بِرند( خود و نيز حفظ و جذب مشتريان بانکي، اهتمام بيشتري نسبت  وجود مي

 به رعايت اصول شريعت در عمليات بانکي خود داشته باشند.

طراحي قرارداد . شوندوارد قرارداد مي ، با مشترياني تسهيالتاعطاچه در زمينه گذاري و سیررده  حوزهدر چه  ،هابانکبديهي اسیت  

بط ذي رنامه اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا و قانون مدني و با اسییتفاده از آيين در چارچوبها هاسییت و بانکدر اختيار خود بانک

بخشي از  يابيا كهه عملکرد نظام بانکي كشور در ميشناسانه نسبت ببا نگاهي آسیيب  .ورزندقرارداد مبادرت مي طراحيبه بانک مركزي 

نحوه اجراي قراردادهاي »و « متن قراردادهاي بانکي»ها به اصییول شییريعت اسییالمي از دو ناحيه مشییکالت موجود در التزام عملي بانک

 ت.ريزي اسشاخه فوق قابل طرز هاي كشور در ميزان التزام به اصول شريعت در دوبندي بانکشود. از اين جهت، رتبهناشي مي« بانکي

ها از حيث التزام به شريعت در متن قراردادها و اجراي آن پرداخته، بندي بانکهاي مها رتبهدر همين راسیتا ابتدا به معرفي شاخص 

هاي موجود چالشها و ليست سؤاالت پيشنهادي ارائه نموده و در انتها به محدوديتاجراي راهکار سياستي را همراه با چک رو سرس 

 نماييا.در اجراي اين راهکار سياستي اشاره مي

 بندیهای رتبهشاخص 

به منظور سینجش ميزان انطباق با شیر ، ضیروري اسیت قراردادهاي بانکي را از دو منظر احکام و قواعد اختصیاصي هر عقد و  قواعد و      

ي تعريف و احکام خاص خود را دارد. اگر هنگام اسیییالمر فقه احکام عمومي باب معامالت مورد سییینجش قرار داد. هر يک از معامالت د

انعقاد قرارداد خاص، معامله با تعريف و ضیوابطي كه مورد نظر شیر  اسیت مخالفت داشیته باشد، قطعاً چنين قراردادي فاقد مشروعيت     

اي اسییت كه احکام ركردها و آثار ويژهالزم اسییت. افزون بر اين، عقود اسییالمي هر كدام جهت تأمين نيازهاي اقتصییادي افراد، داراي كا 

حمل قادر به ت طراحي شده كهكساني براي معامالت اسالمي برخي از قرارداد نيز با هد  تضمين آن مقرر گرديده است. توضيح اين كه 

ده راد خطرپذير طراحي شاف براي ديگر از  قراردادها نيز برخيريسیک نيسیتند و متمايل به انعقاد قرارداد با افراد قابل اطمينان هستند.   

اعتماد و غيرقابل و قابل ،گريزپذير و ريسییکريسییک -ها و افرادبراي انوا  گزينه ي مالياي از قراردادهادر اسییالم گسییتره در واقع .اسییت

ن واند در تدويتها مي يک بانک اسالميپذير است، وليکن كننده افراد ريسکگرچه بازار سرمايه عموماً جذبخورد. به چشا مي -اعتماد

و انعقاد قراردادها ضییمن تأمين نيازهاي افراد و سییاليق مختلف، از طريق رعايت احکام اختصییاصییي عقود، كاركرد و آثار ويژه هر عقد را 

 حفظ نمايد.  

ط و يکي ديگر از معيیارهاي ارزيابي، ميزان انطباق قراردادهاي بانکي با مباني و احکام عمومي شیییريعت اسیییت. قواعد فقهي ضیییواب  

تر بوده و به يک مورد خاص و ويژه اختصاص ندارند؛ بلکه اين قواعد عمومي هاي كلي هسیتند كه منشیأ استنباق قوانين جزئي  چارچوب

اگون هاي گونها و بخشاند كه در بابگيرند. به عبارت ديگر، قواعد فقهي دسیییتورهاى كلى فقهىمبناى قوانين مختلف و متعدد قرار مى

شود، پردازد. در فقه اسالمي برخي از قواعد فقهي به حوزه معامالت مربوق ميقيه با نظر به اين قواعد به استنباق احکام ميدارند و ف راه
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دهد. توجه به اي كه فقيه با مالحظه اين قواعد در مورد احکام شییرعي معامالت، نظر و حکا به صییحت يا بطالن يک قرارداد ميبه گونه

 در تدوين قراردادهاي بانکي، به ويژه قراردادهاي جديد، در احراز مشروعيت قرارداد نقش بسزايي دارد. اين قواعد و رعايت آن 

بندي ناظر به هاي رتبهشیده در زمينه صیحت شرعي معامالت، الزم است استخراو و ارائه شاخص  با توجه به اهميت دو حوزه معرفي

هايي كه رعايت آن چه در متن قراردادهاي بانکي و چه در مرحله ترين شاخصاين دو حوزه باشید. بر همين اسیاس در اين قسمت، مها  

 ها عبارتند از: شود. اين شاخصاجرا از ضرورت برخوردار است، ارائه مي

 اي كه مشیتري و بانک با يک مفهوم مشترك آننه را كه در عالا واقع در پي آن هستند، قصد نمايند. اگر بودن قرارداد؛ به گونهواقعي

افتد، متفاوت باشد و صورت قرارداد تنها ابزاري براي انعقاد قراردادها به نحوي باشد كه قصد طرفين قرارداد با آننه در حقيقت اتفاق مي

آنکه متعاملين نسیبت به موضو  قرارداد و احکام و ضوابط آن پايبند باشند، قرارداد به شکل  انتقال تسیهيالت و كسیب سیود باشید، بي    

در واقع  «.ما وقع لا يقصید و ما قصد لا يقع »گردد كه مسیير صیحيح خود صیورت نرذيرفته و مصیداق اين قاعده فقهي مي     واقعي و در

گرفته، مترتب نيست و مالکيت طرفين نسبت به عوضين معامله بدون آگاهي طرفين از ماهيت قرارداد، اثري كه بر ايجاب و قبول صورت

احراز قصید واقعي متعاملين از طريق سنجش ميزان آگاهي آنها ميسر است، به نحوي كه بدانيا متعاملين تا چه   گردد.دچار اشیکال مي 

 اند.  يا هنگام انعقاد معامله، قرارداد را مطالعه نموده حد در خصوص قرارداد، توجيه شده

قرارداد را از ماهيت و كاركرد واقعي شیروق ضیمن عقد نيز نشیانه ديگري براي كشیف قصید متعاملين اسیت. گنجاندن شروطي كه       

خويش خارو سیازد، حاكي از عدم قصد جدي طرفين معامله است. اين شروق شايد به صورت مستقل منع شرعي نداشته باشند، اما در  

 صورتي كه منجر به تغيير ماهيت قرارداد شوند صحيح نخواهند بود.   

ري از موارد در تنظيا و انعقاد قراردادهاي بانکي تنها با رويکرد صیییر  فقهي به توجه به آثار و كاركردهاي واقعي قرارداد؛ در بسیییيا

شیود. چه بسا اين شروق از جهت فقهي به صورت مجزا بالاشکال باشند، ولي در كنار  تبيين موضیو ، احکام و شیروق قرارداد توجه مي  

ماهيت و كاركرد واقعي خود خارو ساخته و مجموعه اين شروق با سیاير شروق و در بعد كالن، نتايجي را در پي بياورند كه قرارداد را از  

 ذات، ماهيت و مقاصدي كه قرارداد در پي آن است در تناقض باشد.

شیود، اما همان شرق از منظر كالن، تطابق چنداني با   به بيان ديگر، ممکن اسیت يک شیرق در سیطح خرد مطابق با شیريعت تلقي    

شود كه با دفع هرگونه ضرري از بانک، عقد ال در برخي موارد در عقود مشاركتي شروطي گنجانده ميشريعت نداشته باشد. به عنوان مث

رچه از نمايد. اين مسئله اگشده تبديل مياي با نرخ سود ثابت و از پيش تعيينرا از حالت مشاركتي خارو ساخته و كامالً به عقود مبادله

شود تا اقتصاد جامعه ن ضمن مغايرت با روز عقود مشاركتي، در ابعاد كالن موجب ميلحاظ خرد در فقه اسیالمي بالمشیکل است، وليک  

 از مزاياي اين عقود محروم شود.          
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بودن معامله و پرهيز از تحميل يکطرفه در شروق و مفاد قرارداد؛ در بسياري از موارد شروق ضمن عقد در قراردادهاي بانکي دوطرفه

زني از مشتري را سلب نموده و مشتري را پذيرد. در مقابل، اين شروق حق هر گونه چانهبانک صورت مي صیرفاً با هد  تضمين منفعت 

سارات ها و خدهد كه براي دريافت تسهيالت مجبور به پذير  مفاد قرارداد گردد، در حالي كه بار سنگين مسئوليتدر شرايطي قرار مي

اي مخالف قاعده عدل و انصییا  اسییت. گرچه اين بدان معني نيسییت كه   ع چنين معاملهاحتمالي نيز بر عهده وي قرار دارد. به طور قط

هرگونه ادعايي از مشیتريان در مورد تحقق خسارت را بايد پذيرفت؛ بلکه مقصود اين است كه بايد سازوكاري تنظيا نمود كه در صورت  

بودن ادعا، مدعي با جريمه مواجه ل، در صورت اثبات كذباثبات خسارت واقعي، بانک نيز در تحمل خسارت شريک باشد و از سوي مقاب

 گردد.

قرارداد تضییمين پرداخت سییود در ؛ مثل نيز هسییتندخال  فقه  در برخي موارد، ماهيت تحميليالبته شییروق ضییمن عقد، افزون بر 

امتياز عقود  از خواهندها ميبانک اند كه برخي ازنيانجاميده باشیید. شییروق تحميلي حاكي از آن  سییوددر نهايت كار به مشییاركتي كه 

 .وليتي داشته باشندئمسشوند بدون اينکه  برخوردارمشاركتي 

با  فعاليت اقتصادي ها به اطالعات مشتري است. وقتي بانک در يکعدم دسترسي بانکامل اين مسیئله،  عترين رسید مها به نظر مي

هاي توليد، ميزان آن و قيمت فرو  و در نهايت سود داند هزينهميشیود، ولي دسیترسي به اطالعات ندارد و ن  يک مشیتري شیريک مي  

ارد در اين گونه مونمايد.  لذا اعتماد د توانمين به هيچ وجهاين فعاليت و سیها بانک از سیود اين فعاليت اقتصادي چقدر است،   انتظاري 

خواهد ريسک را به شريک از موارد هر طور شیده مي بانک به دنبال راهکاري اسیت كه خود را مصیون بدارد و به همين دليل، در برخي   

 ند.منتقل ك

رعايت ضیوابط اختصیاصي قراردادهاي بانکي؛ هر يک از عقود بانکي در فقه اسالمي داراي احکام و ضوابط خاصي است كه رعايت آن   

ي اصل آن ممکن باشد، به اين معنى گردد. به عنوان مثال براى صحت اجاره بايد انتفا  از عين مستأجره با بقاموجب مشیروعيت آن مي 

گيرد بايد از اشیییيايى باشییید كه در اثر انتفا  از آن عين مال معدوم نگردد يا در بيع سیییلا،  كه مالى كه منفعت آن مورد اجاره قرار مي

بيع را دارد. صییورتي كه فروشیینده در تسییليا مبيع تأخير نمايد، خريدار اختيار فسیی    اجل معلوم باشیید. درو مبيع مؤجل بايسییت مي

يز نطور معمولي موجود باشد. فروشنده و خريدار بلکه به ،در سررسيد كمياب نباشد و قابل تعيين باشید  ،مقدار و وصیف مبيع همننين 

. داده شودفروشینده  ثمن در هنگام انعقاد بيع به در اين نو  بيع الزم اسیت كه   بدانند كه مبيع در موعد مقرر وجود خواهد داشیت. بايد 

بيع سلا فقط نسبت به همان بخش صحيح است و نسبت به بخشي كه ثمن آن پرداخت  ،صیورتي كه تنها بخشیي از ثمن داده شود   در

 نگرديده باطل خواهد بود.

بديهي اسیت رعايت ضیوابط اختصیاصیي عقود ها در حوزه قوانين و مقررات و تدوين قراردادهاي بانکي الزامي است و ها در مرحله     

 مورد توجه قرار گيرد.بايست اجرا مي
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شییده از واجبات ديني اسییت. اين اصییل مسییلا در قراردادهاي   تعهد و پايبندي طرفين قرارداد؛ وفاي به عهد و عمل به تعهدات پذيرفته

 انند.برسبانکي هنگامي قابل اجراست كه طرفين تا انتهاي مدت قرارداد، نسبت به موضو  قرارداد و ضوابط و آثار آن، تعهد خود را به اجرا 

بايست بايست به دو نکته توجه نمود. نخست اينکه متعاملين ميممنوعيت ربا: جهت جلوگيري از بروز ربا در قراردادهاي بانکي مي

باشند تا يک معامله واقعي با همه لوازم و آثار  محقق شود؛ نسیبت به ماهيت و حقيقت عقد آگاهي، قصد و رضايت حقيقي داشته  

داري پول به انگيزه كسییب سییود و دريافت اضییافه رد و بدل گردد. دوم اينکه متعاملين افزون بر آگاهي و تراضییي   نه اينکه تنها مق

اي عمل نمايند كه خود را در ورطه ربا نيندازند. به عنوان نمونه، اگر قرارداد بانکي مربوق به حقيقي، بیايد در تنظيا قرارداد به گونه 

ن هر گونه زياده و منفعت پرهيز نمايند تا از تحقق رباي قرضي جلوگيري گردد. در ساير عقود بايست از شرق كردعقد قرض بود مي

بايسییت از رباي جاهلي پرهيز شییود. رباي جاهلي عبارت اسییت از افزايش بدهي در مقابل تمديد مهلت و زماني اتفاق   بانکي نيز مي

رداد سرباز زند و بانک در مقابل اجازه تأخير در بدهي مبلغ مازادي افتد كه مشیتري از بازپرداخت تسهيالت در موعد مقرر در قرا مي

 را دريافت دارد.

طبق اين اصیل از نظر اسیالم، معامالتي مانند: خريد و فرو ، اجاره، صلح بر اشيائي كه منفعت عقاليي   ممنوعيت اكل مال به باطل: 

باشیییند. داري كه به ديد عقال توان پرداخت آنها نيسیییت و بالوجه هسیییتند، همگي اكل مال به باطل و حرام ميندارند، معامالت مدت

هاي شیرعي از عقد خارو الزم و صلح استفاده شود كه چناننه  از محذوريتهمننين در بسیياري از معامالت ممکن اسیت براي رهايي   

گردد. به عنوان مثال در قرارداد منفعت عقاليي بر اين قراردادها مترتب نباشیید، مصییداق اكل مال به باطل بوده و غيرمشییرو  تلقي مي  

نمايد. بديهي رو الزم از خود سلب و اسقاق ميمشیاركت مدني، مشیتري به عنوان شريک حق رجو  و فس  قرارداد را در ضمن عقد خا  

 است كه اسقاق اين حق تنها با تحقق عقد خارو الزم به صورت واقعي و معقول و با دريافت عوضي متناسب، ميسر است. 

ه، اطالق كند كه اصل معامل: به مقتضیاي اين قاعده، شر  مقدس اسالم تنها آن گروه از معامالت را تأييد مي ممنوعيت ضیرر و ضیرار  

هاي اسییالمي وظيفه دارند در وضییع قوانين و معامله و يا شییرايط معامله، باعث ضییرر و ضییرار نشییود. بر اين اسییاس بانک مركزي و بانک

 ويژه جامعه توجه كنند. هاي بانکي، افزون بر مصالح بانک به رعايت حقوق مشتريان به ضوابط، تنظيا قراردادها و انجام فعاليت

، آن گروه از معامالت كه در اثر خدعه، غفلت و جهالت «نهي النبي عن بيع الغرر»نهي غرر: بر اساس حديث معرو   اصیل شفافيت و 

كند و مال يکي از طرفين معامله يا هر دو را در معرض در ميزان عوضیين و شیرايط و ضوابط و يا هر عامل ديگري صفت غرري پيدا مي  

هاي مجاز خارو و محکوم به فسییاد اسییت. مطابق اين قاعده واجب اسییت معامالت بانکي بدون هيچ دهد، از دايرۀ قراردادنابودي قرار مي

 نمايد.  نو  ابهام و جهالتي نسبت به حقوق بانک و مشتريان انجام شوند. وجود هر گونه ابهام قرارداد را از مشروعيت خارو مي

ر فرد بدهکار به دليل اعسار و عدم تمکن مالي قادر به بازپرداخت توجه به داليل تخلف مشیتريان: مطابق اصیل فقهي انظار معسر، اگ  

آوردن توانايي مالي به وي مهلت دهد. بديهي است كه برخي از مشتريان نظام دستبدهي خويش نبود، بر طلبکار واجب است تا زمان به
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ين ه بازپرداخت ديون خويش نيستند. بر اساس ابانکي نيز بدون داشتن قصد تخلف و تنها به داليلي همنون اعسار و ورشکستگي قادر ب

اصیل فقهي ضیروري اسیت بانک به ايشان در تأديه اصل بدهي مهلت دهد و از تحميل جريمه تأخير به ايشان خودداري نمايد. برخورد    

و  خالف قاعده عدلاند، نه تنها ناقض اصیل انظار معسرين است، بلکه م يکسیان با مشیترياني كه در پرداخت اقسیاق خويش تأخير نموده   

 باشد.انصا  نيز مي

 

 سازي اين راهکار سياستي پرداخته مي شود. بندي به رو  اجراهاي رتبهحال پس از معرفي شاخص

 

 اجرای راهکار سیاستی

 گردد:به شرز ذيل پيشنهاد مي« ها از منظر مطابقت با اصول شريعتبندي بانکرتبه» 

  متخصص و مجرب در علا حقوق و قراردادهاي بانکي و مباحث بانکداري اسالمي با عنوان اي مركب از اساتيد تشیکيل كميته

 بندي مطابقت با اصول شريعت. حضور توأمان كارشناسان حقوقي، اقتصادي و بانکي در اين كميته ضرورت دارد.كميته رتبه

 با ضرايب متفاوت كه « راردادهاي بانکيبررسي اجراي ق»و « بررسیي متن قراردادهاي بانکي »در دو حوزه  ليسیت تدوين چک

 گردد.ها تعيين ميليستها و محورهاي چکبر حسب ميزان اهميت شاخص

 هايي براي ميزان انطباق با هر محورتدوين دامنه 

 بندي نهايي و نحوه محاسبه امتياز كليتنظيا ضريب اهميت هر محور در رتبه 

  آوري متن قراردادها، ها اعا از جمعمباحث حقوقي و بانکي، جهت اخذ اطالعات بانکتشکيل كادر همياران از نيروهاي آشنا به

شود، اين طرز ابتدا در هاي مصاحبه، گزار ، بازرسي و غيره. پيشنهاد ميكسب اطالعات از نحوه اجراي قراردادها به رو 

 يک بانک يا مؤسسه اعتباري به صورت آزمايشي اجرا شود.

 ها بر اساس آن.آوري شده توسط كميته و اعطاي امتياز به بانکعات جمعبررسي و پااليش اطال 

 بر اساس رو  تلفيقي طراحي شده. هابندي بانکتلفيق رتبه بانک در دو محور فوق و رتبه 

 هاي با رتبه پايين.هاي برتر و اعالم اخطار به بانکهاي با رتبهتشويق و تقدير از بانک 

 بندي.تکرار ساالنه رتبه 
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 بررسی متن قراردادهای بانکی 

بنیدي مطابقت با اصیییول شیییريعت با كمک كادر همياران، به منظور بررسیییي متن قراردادهاي بانکي، پس از اعالم عمومي، متن  كميتیه رتبیه  

جدول امتيازي توسط دهد. هاي معين به قراردادهاي بانکي امتياز ميآوري نموده و مطابق با شیاخص قراردادهاي عقود مختلف هر بانک را جمع

 شییود.بندي مطابقت با اصییول شییريعت براي هر يک از قراردادهاي بانک مدنظر تکميل ميكارشیناسییان فقهي، حقوقي و اقتصییادي كميته رتبه 

 دهد.(، يک نمونه پيشنهادي از اين جداول امتيازي را نشان مي0جدول )

 

 

 نمونه پیشنهادی امتیازدهی متن قراردادها – 1جدول 

 محور بندیهای رتبهشاخص شماره

 واقعي بودن قرارداد 0
در قراردادها از متعاملين خواسته شده متن قراردادها را به صورت كامل و دقيق 

 نمايند.مطالعه و با آگاهي از ماهيت آن، قصد 

 اصل شفافيت و نهي غرر 2
وده باصطالحات تخصصي قراردادها داراي توضيح و تفسير مکفي براي مشتريان 

 و متن قراردادها عاري از ابهام است.

1 

 واقعي بودن قرارداد -

 ممنوعيت ربا -

 

التزام جريمه تأخير تأديه، در متن قرارداد شروق ويژه در قراردادها از جمله وجه

 شود.به مشتري تفهيا مي

 عوضين قرارداد براي مشتريان معلوم و معين است. اصل شفافيت و نهي غرر 9

1 

بودن معیامله و پرهيز از تحميل  دوطرفیه 

 يکطرفه در شروق و مفاد قرارداد

 ممنوعيت ضرر و ضرار

 متن قراردادها به صورت يکطرفه و تنها به نفع بانک نيست. 

6 
 واقعي بودن قرارداد

 ممنوعيت ربا 

شروق ضمن عقد موجود در قراردادهاي مشاركتي حاكي از آن است كه بانک و 

 قصد مشاركت در فعاليت اقتصادي را دارند.مشتري حقيقتاً 

4 
بودن معامله و پرهيز از تحميل دوطرفیه -

 يکطرفه در شروق و مفاد قرارداد

و خسییارات احتمالي تعيين  در عقود مشییاركتي، سییها بانک و مشییتري از زيان

 شده و از تحميل كل ضرر به مشتري پرهيز شده است.

8 
 واقعي بودن قرارداد 

 مال به باطلاكل ممنوعيت 
 عقود خارو الزم در قراردادها، صورت واقعي و عقاليي دارد. 

 در قراردادهاي بانکي، شبهه ربا وجود ندارد. ممنوعيت ربا 4

 توجه به آثار و كاركردهاي واقعي قرارداد 01
بينانه به كاركرد، آثار و نتايج حقيقي معامله در تنظيا قراردادهیا بیا نگاهي واقع  

 توجه شده است. 
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 بررسی اجرای قراردادهای بانکی 

ا و سیینجش ميزان تطابق آن ب بررسییي عمليات بانکي تواند برايبا كمک كادر همياران، ميبندي مطابقت با اصییول شییريعت  رتبهكميته 

هايي را تهيه و به صیورت تصیادفي از طريق مصاحبه، مشاهده و نظرخواهي از   ليسیت هاي مدنظر، جدول امتيازي در قالب چکشیاخص 

 دهد.( يک نمونه پيشنهادي از اين جداول امتيازدهي را نشان مي2مشتريان و كاركنان بانکي، آنان را تکميل نمايد. جدول )

 نمونه پیشنهادی امتیازدهی اجرای قراردادها - 2جدول 

 محور بنديهاي رتبهشاخص شماره

 واقعي بودن قرارداد 0
ها براي پاسیخگويي به سیؤاالت فقهي، حقوقي و   گيشیه آموز  در شیعب بانک  

 اقتصادي مشتريان از آمادگي الزم برخوردار است.

2 

 

 واقعي بودن قرارداد -

 اصل شفافيت و نهي غرر -

قراردادها به آساني در دسترس مشتريان قرار دارد تا قبل از امضاي آن، در متن 

وقیت كافي آن را مطالعه كرده و با آگاهي كامل از مفاد قرارداد كه به صیییورت  

 كامل و شفا  و بدون هرگونه ابهامي توضيح داده شده، آن را امضا نمايند.

1 
 واقعي بودن قرارداد -

 اصل شفافيت و نهي غرر -
 گيرند. مشتريان پس از انعقاد قراردادها، يک نسخه از قرارداد را در اختيار مي

 دهند.كارمندان بانک، به مشتريان پيشنهاد تحويل فاكتور صوري نمي واقعي بودن قرارداد 9

 شده از مشتريان، واقعي و غيرصوري هستند.فاكتورهاي دريافت واقعي بودن قرارداد 1

 قراردادواقعي بودن  6
ط كرد تسهيالت توسبانک داراي سازوكار نظارتي مبني بر نظارت بر نحوه هزينه

 مشتريان است.

4 
 تعهد و پايبندي طرفين قرارداد -

 ممنوعيت اكل مال به باطل -

شیییده و موجب گرديده تا مشیییتريان، نظارت بانک به صیییورت صیییحيح انجام

نمايند و اطالعات نادرست در تسیهيالت دريافتي را در موضیو  قرارداد، مصر    

 اختيار بانک قرار ندهند.

8 
 ممنوعيت ربا -

 توجه به داليل تخلف مشتريان -

بانک داراي سیییازوكار مناسیییب دريافت مطالبات معوق اسیییت و رفتار بانک در 

دهنده جواز در اسیتفاده از جريمه تأخير تأديه و مهلت دادن به بدهکاران، نشان 

 باشد.  تاخير بازپرداخت تسهيالت به ازاي مبلغ بيشتر نمي

4 

توجه به آثار و كاركردهاي  -

 واقعي قرارداد

 ممنوعيت ربا -

لوازم و شیییرايط اجراي قراردادهاي مشیییاركتي متعهد بوده و آن را در به  بانک

 سازد.اي نميواقعيت، تبديل به قراردادهاي مبادله

 كند.بانک مفاد قراردادها را به طور كامل، اجرا مي تعهد و پايبندي طرفين قرارداد - 01

00 
 ممنوعيت ضرر و ضرار -

 ممنوعيت ربا -
 شود.گذاران پرداخت ميالحساب به سرردهعليالتفاوت سود واقعي و مابه

 توجه به داليل تخلف مشتريان 02
ها با مشیتريان معسییر و ورشیکسییته مطابق قانون ورشیکسییتگي رفتار و از    بانک

 نمايند.تحميل جريمه تأخيري به ايشان خودداري مي
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 محور بنديهاي رتبهشاخص شماره

01 
الحسیینه، قرض ها به منظور تشییويق مشییتريان در قراردادهايكشییي بانکقرعه ممنوعيت ربا 

 شود.منجر به شرق زيادت و شبهه ربا نمي

 

رسد، وليکن اين پيشنهاد براي هاي پيشینهادي در فوق، اندكي دشیواري به نظر مي  ليسیت ارزيابي دقيق محورهاي چک گرچه امکان

 آيد.هاي آتي مفيدفايده به نظر ميشرو  كار و تکميل در دوره

 

 مزایا و فواید اجرای طرح 

ها در التزام به اصول شريعت )كه با تقدير از آنان همراه بانک ها در دو حوزه فوق، محاسبه رتبه تركيبي و اعالم رتبهامتيازات بانکجمع 

توانند ها ميرساند. بانکاسیت(، به افزايش انگيز  نظام بانکي در رعايت موازين شرعي و تقويت نظام كنترل و نظارت داخلي كمک مي 

هاي اسالمي و رفع نواقص آن ه اين جريان كمک برسیانند. اول بررسي مجدد و بازبيني قراردادهاي بانکي بر حسب شاخص از دو حيث ب

 و دوم ايجاد و تقويت نهاد نظارتي بر حسن اجراي قراردادها.

اجراي صییحيح آن را توان توقع داشییت كه اجراي اين سییياسییت بتواند به طور كامل رفع مشییکالت قراردادهاي بانکي و   گرچه نمي

اي باشییید براي فعاالن نظام بانکي تا قدمي هرچند تواند انگيزهبندي و اعالن عمومي نتايج آن مينمايد، اما مطمئناً انجام رتبه تضیییمين

 كوچک در اين مسير بردارند.

هاي ن، منافي انجام ساير سياستها بر حسب التزام به شريعت در حيطه قراردادها و اجراي آبندي بانکهمننين انجام سياست رتبه

هاي تشويقي در كنار التزامات قانوني و اجباري است االجرا نيسیت. بلکه اين توأمان شدن سياست هاي الزمنظارتي و ابالغ دسیتورالعمل 

 تر راهنمايي سازد.تواند نظام بانکي را در مسير عملکردهاي بهتر و صحيحكه مي

 حهای اجرای طرموانع و محدودیت 

 توان به موارد ذيل اشاره داشت:هاي اجراي اين راهکار سياستي مياز جمله موانع و محدوديت

  ها بر حسب التزام به شريعت )در صورتي كه نهاد بندي بانکهاي دولتي با تشکيل كميته مركزي رتبهافزايش بروكراسیي و حجا فعاليت

 دولتي، متولي اين امر باشد(.

  عمليات بانکي جهت ارزيابي التزام به اصول شريعت شبکه بانکي كشور و افزايش احتمال ارائه اطالعات نادرستفقدان شفافيت كافي 

 آگاهي اندك عموم مشتريان بانکي از قراردادهاي بانکداري اسالمي 

 آگاهي ناكافي كارمندان و مسئوالن بانکي از قراردادهاي بانکداري اسالمي 

 هاي الزم از نظام بانکيوري اطالعات و گزار آكمبود نيروهاي متخصص جهت جمع 

 .وابستگي شديد رتبه به امتياز درنظر گرفته شده براي هر محور و دشواري كاهش شدت نسبي بودن رو  لحاظ امتياز در هر محور  
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 های پژوهشی فهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1393های پژوهشی در سال گزارش

 زهرا خوشنود و مرضيه اسفندياري  MBRI-PN-93008 الملليها بر اساس استانداردهاي بينسرمايه بانکارزيابي 

 سيد مهدي بركنيان، سعيد بيات، هومن كرمي MBRI-WP-93007 بيني تورم ايران با استفاده از عوامل مشترك اجزاي شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفيپيش

 مجيد عينيان MBRI-PN-93006 رونق و ركودهاي وضعيت صنايع در دوره

 ليال محرابي  MBRI-PN-93005 با مروري بر تجارب ساير كشورهاي اسالمي ارزيابي وضعيت مطالبات غيرجاري در نظام بانکي ايران و مقايسه آن با ساير كشورها:

 ليال محرابي  MBRI-PN-93004 هاي تأمين مالي اسالمي در كشورهاي مختلفمعرفي رو 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمايه بال سهسرر سرمايه مخالف چرخه: سندي از جمله اسناد توافق

بانکي ريالي در ايران با تأكيد بر ابعاد فقهيشناسي بازار بينآسيب   MBRI-PP-93002  رسول خوانساري 

 سامان قادري MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشيني پول در ايران

 1392های پژوهشی در سال گزارش

 مريا همتي MBRI-9228 ضرورت بازسازي چارچوب ارتباطي بانک مركزي

 مريا همتي MBRI-9227 گذاري پولينخست در پيشبرد اهدا  سياست استقالل بانک مركزي؛ گام

 حامد عادلي نيک MBRI-9226 تأثير نوسانات متغيرهاي كالن اقتصادي بر مطالبات غيرجاري بخش بانکي؛ رهيافت اقتصادسنجي

( و ارزيابي آن به عنوان سازوكار 0141-0161ها بر بخش واقعي اقتصاد ايران ) اثرات پوياي حجا كل بدهي

 هشداردهنده وقو  بحران مالي
MBRI-9225 احمدعلي رضايي 

 اعظا احمديان MBRI-9224 0142-0140هاي ها در سبد دارايي، بدهي، سود و زيان در سالارزيابي عملکرد بانک

 اعظا احمديان MBRI-9223 (0140-0141ها )ليل سها از بازار بانکتح

 اعظا احمديان MBRI-9222 (0140-0141هاي ايران )هاي سالمت بانکي، در بانکارزيابي شاخص

 ليال محرابي MBRI-9221 گذاري در اقتصاد جهاني انداز و سرمايهساي در بحران اقتصادي جهان و تحوالت پهاي توسعهتجربه بانک

 وهاب قليچ، ليال محرابي MBRI-9220 هاي ايراني(وضعيت آماري موسسات مالي اسالمي برتر در جهان )با تأكيد بر نقش بانک

 لوحجت تقي MBRI-9219 وثر بر آن در اقتصاد ايرانپايداري تورم و عوامل م

 دكتر محمداسماعيل توسلي و وهاب قليچ MBRI-9217 ماليات تورمي در ترازوي عدالت

 رسول خوانساري، رضا يارمحمدي MBRI-9216 مديريت ثروت اسالمي

 فرشته مالكريمي MBRI-9215 مون مسأله جبران كاهش ارز  پولهاي فقهي پيرابررسي ديدگاه

 يليماندانا طاهري، فرهاد ن MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي صنعتي پذيرفتههاي مالي بنگاهتحليل عاملي نسبت

 رسول خوانساري، حسين ميسمي، ليال محرابي MBRI-9213 مدت و كاربردهاي آن در بانکداري و مالي اسالميصکوك كوتاه

 سيد مهدي بركنيان، سعيد بيات، هومن كرمي MBRI-9212 بيني تورم در اقتصاد ايرانجعبه ابزار پيش

 حسين ميسمي MBRI-9211 گذاران در بانکداري بدون ربامحاسبه سود قطعي سررده

 اعظا احمديان MBRI-9210 (0141و  0184هاي ارزيابي عملکرد صنعت بانکداري در ايران )مقايسه سال

 حميد قنبري MBRI-9209 نگاهي به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي ورشکستگي بانک

 اعظا احمديان MBRI-9208 هاي عملکرد شبکه بانکي در تأمين مالي توليدشاخصتحليل 

 يمصعب عبدالهي آران MBRI-9207 بسترهاي تشکيل منطقه بهينه پولي بين كشورهاي سازمان همکاري اقتصادي )اكو(

 حسين ميسمي MBRI-9206 حاكميت شركتي، نظارت و مقررات احتياطي در موسسات مالي اسالمي: گزار  پنجمين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالمي

 وهاب قليچ MBRI-9205 استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در موسسات مالي اسالمي: گزار  چهارمين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالمي

 ليال محرابي MBRI-9204 هاي اسالمي: گزار  سومين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالميمديريت دارايي و بدهي در بانک

 رسول خوانساري MBRI-9203 هاي اسالمي: گزار  دومين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالميمديريت ريسک در بانک

 فرشته مالكريمي MBRI-9202 لي: گزار  اولين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالمياصول و مقررات شرعي در معامالت و تأمين ما

 حسين ميسمي MBRI-9201 اسالميهاي بانکداري و مالي تورم و جبران كاهش ارز  پول از ديدگاه اسالمي: گزار  هفتمين جلسه نقد پژوهش

 1391های پژوهشی در سال گزارش

 حسين ميسمي MBRI-9111 هاي بانکداري و مالي اسالميپولي كردن كسري بودجه از منظر اقتصاد اسالمي: گزار  ششمين جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالكريمي MBRI-9110 مجموعه روايات ربا)بخش اول(

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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 فرشته مالكريمي MBRI-9109 حقوقي وثايق بانکيبررسي فقهي و 

 فرهاد نيلي و مرضيه اسفندياري MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از انوا  خدمات مالي

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفي رهنمود جديدي در مديريت ريسک نقدينگي با توجه به تحوالت سيستا مالي در ايران

 ليال محرابي MBRI-9106 ساختار بانکداري اسالمي در كشورهاي اسالمي: نمونه موردي كشور مالزي

 حسين ميسمي MBRI-9105 شناسي ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قليچ MBRI-9104 تورق چيست؟

 ليال محرابي MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمي بر بحران مالي جهانيچشا

 ليال محرابي MENA MBRI-9102وضعيت بانکداري اسالمي در كشورهاي منطقه 

 ايلناز ابراهيمي MBRI-9101 هاي پيدايش و سناريوهاي آيندهبحران يورو؛ ريشه 

 1391های پژوهشی در سال گزارش

 حسين قضاوي، حسين بازمحمدي MBRI-9008 (0141) تابستان  عمليات بازار باز در چارچوب بانکداري بدون ربا 

 فرهاد نيلي MBRI-9007 (0141)پاييز  شناسي اقتصاد رياضيكتاب

 سيد صفدر حسيني MBRI-9006 (0141) بهار هاي دولتي ايرانبازاري در شبکه بانکبرآورد قدرت 

 ابوالفضل اكرمي، پيمان قرباني MBRI-9005 (0141) تابستان هاي اساسي تغيير واحد پول ملي؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلمحمد روشنحسين معصومي،  MBRI-9004 (0141) تابستان هاي بيمه سرردهاصول اساسي اثربخشي نظام

 زهرا سلطاني ، زهرا خوشنود ، طاهره اكبري آالشتي MBRI-9003 (0141) بهار هاي كوچک و متوسطساز و كارهاي تأمين مالي شركت

 وهاب قليچ MBRI-9002 (0141) بهار بانکداري اخالقي در جهان

 حسين قضاوي MBRI-9001 (0141) بهار ماليات تورمي دالر

 1389در سال های پژوهشی گزارش

 زاده ، اعظا احمديانعلي حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ايران و برخي كشورهاي منتخب

 امير حسين امين آزاد، حسين معصومي MBRI-8910 قانون بانک مركزي فدراسيون روسيه

 مهدي منجمي MBRI-8909 هاي پولي و قيمت نفتسياست

 هادي حيدري، زهرا زواريان، ايمان نوربخش MBRI-8908  مديريت نقدينگي وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 ليال محرابي MBRI-8907  گذاري استانيمصوبه تشکيل مراكز خدمات سرمايه

 مهشيد شاهنرا MBRI-8906  بررسي برنامه پنجا توسعه كشور

 طاهره اكبري آالشتي MBRI-8905  كنندگان خدمات فني و مهندسينامه اجرايي حمايت از صادرآيين

 ترانگ بوي، تاميا بايومي، مترجا: سوفي بيگلري MBRI-8904  اثر خارجي بحران هاي مالي آمريکا و انگلستان بر ديگر نقاق جهان

 پرستو شجري MBRI-8903  نقش يوآن درموفقيت تجاري چين

 كريا زاده، ليال نيلفروشانمجيد صامتي، سعيد دائي MBRI-8902  ادوار تجاري و آزمون عليت گرنجر

 اصلحسين ميسمي، محسن عبدالهي، مهدي قائمي MBRI-8901 اقتصادي استفاده از نهاد وقف در تامين مالي خرد اسالمي-سنجي فقهيامکان
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