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راهنمای تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی بانکها برای رسیدن
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روح اله

مردانی1

توالیی2

تاريخ دريافت1395/2/1:

تاريخ پذيرش1395/5/18 :

چکیده
تحقیق حا ضر با هدف برر سی و تدوین الگویی پی شنهادی برای تدوین نق شه راه و برنامه راهبردی بانکها برای
ر سیدن به بانکداری ا سالمی انجام شده ا ست .ا صلی ترین تفاوت بانکداری ا سالمی با بانکداری متعارف این
استت هه در بانکداری استالمی به یای مبنا ارار فرنتن مامز امان برای تیصتیو ستودم مامز اراش انزوده
برای تی صیو سود لحاظ می شود .ملی رغم اادامات نظری و مملی انجام شده در امینه بانکداری ا سالمیم
اما بدون بررستتتی چالشهای نظام نعلی بانکداری با یک رویکرد راهبردیم نمیتوان بهبود اابز مالحظهای را
در سی ستم بانکداری ایجاد هنیم؛ لذا دا شتن یک نق شه راه الامه هر نوع تحول بنیادین در سی ستم بانکداری
هشور است.
تحقیق حا ضر با روش تو صیفی-مروری انجام شده ا ست .به همین منظور ابتدا با برر سی تو صیفی مبانی
نظری و پیشینه نظری و مملی بانکداری اسالمی در ایران و هشورهای پیشروم چارچوب اولیه تدوین نقشه راه
و برنامه راهبردی بانکداری ا سالمی تدوین شده ا ست .سپس با ت شکیز یل سات فروه هانونی و خبرفی (با
حضور خبرفان دانشگاهی و حواوی) در مرهز مطالعات بانکداری اسالمی بانک دیم نقشه راه اولیه مورد بحث
و بررسی ارار فرنته و روش شناسی انجام هر هدام اا مراحز تدوین شده است.
با استفاده اا چارچوب پیشنهاد شده در این تحقیقم بانکها و موسسات مالی و امتباری می توانند با تویه
به شتتباهت های مملکردی و پستتتانستتیز های منحصتتر به نردی هه دارندم نقشتته راه و راهبردهای بانکداری
ا سالمی خود را در سه حواه ا صلی شامز پژوهشم آمواش و ایرا به صورت راهبردهای هالن و خرد طراحی
نموده و موامز هلیدی مونقیت و نقاط اراش آنرین خود را تعیین نمایند.
واژگان کلیدي :احکام اسالمیم بانکداری اسالمیم روش شناسیم راهبردم نقشه راه.
طبقهبندي B41, G21, Z12 :JEL

 .1مضو هیأت ملمی دانشگاه یامع امام حسین(ع)
 .2مضو هیأت ملمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
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به بانکداری اسالمی
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در چند دههی اخیر تحوّالت چشتتمگیری در صتتنعت بانکداری ایجاد شتتده استتت .نظام بانکداری
بدون ربا و بانکداری استتتالمیم بیتردید یکی اا مهمترین تحوّالتی استتتت هه در بانک های دنیا و
خ صو ص ًا در ه شورهای ا سالمی پا فرنته و رو به ف سترش ا ست .افرچه در ابتدا به این سی ستم
بانکداری به دیدهی تردید نگریسته میشدم لیکن در حال حاضر به منوان یک نظام بانکی اابز ایرا
در سطح یهانی مورد پذیرش ارار فرنته است (سایهمیری و همکارانم .)1393
ایده بانکداری ا سالمی در دهه  1950مطرح شده ا ست (اهبریان و رنیعیم  .)1386نی ستین
بانک سرمایه فذاری اسالمی در دهه  1960در مالزی و مصر شکز فرنت و بعد اا آن در سال 1974
بانک اسالمی دبی تاسیس شده و امرواه تعداد این بانکهای اسالمی در سراسر یهان نراتر اا 100
نوع است ).(Sarker, 2004
بانکداری استتالمی نومی بانکداری یا نعالیّت بانکی استتت هه مطابق اوانین دین مبین استتالم
(نقه ا سالم) ا ست و هاربرد مملی آن در تو سعه "اات صاد ا سالمی" ا ست .برای مثال نقه ا سالمیم
ایااه نمیدهد هه برای دریانت وامم بهرهای (به شرطی هه اا پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود.
همچنین اا نظر دین ا سالمم سرمایهفذاری در تجارتی هه نراهم هننده سود یا خدمتی با شد ولی با
اوانین ا سالم نا ساافار با شد نیز ممنوع و حرام ا ست .البتّه بانکداری طبق اوانین ا سالم میتواند بر
مبنای احکام ایتمامیات اسالمیم حاالت متفاوت داشته باشد.
مجلس شتتورای استتالمی ایران در ستتال  1362اانونی را با منوان اانون مملیات بانکی بدون ربا
ت صویب هرد هه اا سال  1363ایرایی شد .بر طبق این اانون در خ صوص رنع حرمت ربای ار ضی
در سپردهفذاری و اخذ سود اینطور آورده شده هه سپردهفذاری در بانکم تحت مقد ارض نبا شدم
بلکه تحت مقودی دیگر مانند وهالت باشتتد .به این صتتورت هه ستتپردهفذارم پول خود را تحت مقد
وهالت در اختیار بانک ارار میدهد و بانک نیز به منوان وهیز پول را به چرخه ااتصتتتاد وارد هرده و
در اموری مانند مضتتاربهم ایاره به شتترط تملیکم معامالت ااستتاطیم مزارمهم مستتااات و  ...استتتفاده
میهند و در نتی جهم اا این تجارت ها ستتتودی حاصتتتز میهند .در نها یت بانک به منوان وه یزم
حقّالزحمه خود را اا ستتود هستتر هرده و مابقی را به مشتتتری تحویز میدهد (تبصتتره ماده  3اانون
مملیات بانکی بدون ربا).
صاحبنظران توسعه ااتصادی هشور معتقدند در صورتیکه هه بانکداری اسالمی بتواند در ایران
به طور هامز ایرایی فرددم تونیقات مادی و معنوی بسیار ایادی را برای ااتصاد هشور در پی خواهد
داشتتت .اا همین رو تا هنون طرحهای پژوهشتتی و نعالیتهای متعدّدی به صتتورت یزیرهای در این
امینه خصوصاً پس اا پیروای انقالب اسالمی انجام شده است.
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معامالتی مثز نروش ااساطی به یای مقدهای مشارهتی مانند مقد مضاربهم مشارهت و . ...
 -3نقدان نظام حسابداری هارامد و استاندارد (استفاده اا روش حسابداری نقدی به یای روش
تعهّدی هه بامث می شود بااپرداخت اغلب وامهای تی صیویانته به دولتم معوّاه یا سوخت شده
شمرده شود)؛
 -4مدم پرداخت سود وااعی به سپردهفذاران(به ملّت مدم تفکیک منابع مالی وهالتی ( سپردهفذاران)
اا منابع مالکانه (داراییهای بانک) و استتتتفاده اا نظام حستتتابداری نقدی به یای تعهّدی هه بامث
هاهش سود تعلّقیانته به سپردهفذاران میشود)؛
 -5مدم تمایز به پذیرش ریستتتک ستتترمایه فذاری اا طرف بانک و مدم مشتتتارهت بانک در
پروژههای سرمایه فذاری؛
 -6مدم ویود روش مناسبی برای تمدید امان بااپرداخت تسهیالت بانکی؛
 -7ضعف نظام نظارتی و باارسی هارامد؛
 -8ضتتعف توان و مدم ویود هارشتتناستتان متیص تّو در با نکها بر ای تعیین طرحهای دارای
توییه ننّی و ااتصادی باال؛
 -9نقدان امتقاد یامعه به اسالمی بودن مملیات بانکی؛
-10

محدودیتهای مقدها در امطای تسهیالت(به ملت نبود نظام اطالماتی منسجم)(اهبریان

و رنیعیم .)1386
موارد مذهور لزوم مطالعه و پژوهش بیشتر در امینهی بانکداری ا سالمی و ا ستیراج برنامههای
مملیاتی دایقتر و منسجمتری را در این حواه مشیّو میهند.
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با این ویود به دلیز مستتتاوز و چالش های میتلفی هه در این امینه ویود داردم همچنان تا
پیاده ساای هامز بانکداری ا سالمی م سیر طوالنی باای مانده ا ست .مهمترین م ساوز و م شکالت
بانکداری اسالمی و بانکداری بدون ربا در ایران به طور خالصه مبارتند اا:
 -1صوری بودن بی شی اا مملیات بانکی به ملّت تبدیز شدن تمام مملیات بانکی به مقدهای
معامالتی؛
 -2پایین بودن میزان فرایش بانکها به مشارهت وااعی در پروژهها و فرایش بیشتر به مقدهای
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مالیهی استالمی به سترمت رشتد هرده استت و انتظار میرود در ستال  2015به  2تریلیون دالر در
داراییها بر سد )Ey, 2014( .به منظور پ شتیبانی ا سا سی اا این ر شدم بانکهای ا سالمی بانکداران
معمولی را استتتتیدام هردهاند و همچنین مدلهای بانکداری معمولی را نیز در مملیات خود به هار
فرنتهاند .بانکهای اسالمیم در حال حاضرم اا یک مدل بانکداری سنّتی استفاده میهنند هه در آن
ستتتپرده ها ذ یز استتت مت بدهی ها و م مد ت ًا ارارداد های بدهی ذ یز استتت مت دارایی ها ارار
میفیرد )Azmat & others, 2015(.بنابراین تقویت سااوهارهای بانکداری ا سالمی و رنع نوااو
و ایرادات آنم پیش اا آنهه بر بانکهای داخلی هشور مترتّب باشدم یک نیاا یهانی است و دستهم
مورد نیاا تمامی هشورهای اسالمی است.
به طور هلّیم وظیفهی اصتتتلی بانکها به غیر اا اراوهی انواع خدمات بانکیم تجهیز و تیصتتتیو
منابع استتت و در حقیقت بانکهام به منوان یک واستتطهی مالی اا یکستتو پسانداا و منابع ماااد و
ستترفردان یامعه را یذب(تجهیز منابع) میهنند و اا ستتوی دیگر با وهالت اا آنان اادام به امطای
تستتهیالت مالی(تیصتتیو منابع) به اشتتیاص حقیقی یا حقوای نیاامند مینمایند .این منابع مالی
یهت انجام نعّالیّت های اانونی و شرمی در االب مقود ا سالمی ا ست هه ماح صز انجام آن ه سب
ستود(انتفاع) بوده و بانک آن را پس اا هستر حقّالوهاله خود مابین ستپردهفذاران تقستیم مینماید.
بنابراین امرواه بانک ها با تویّه به تحوّالت ااتصتتتادی و روند رو به رشتتتد بااارهای یهانی اادام به
نعّالیّت های متعدّد در بااارهای پولیم مالی و ارای نموده هه نتیجهی آن اطعاً شتتتکوناوی ااتصتتتاد
هشور و پیشرنت ایتمامی و نهایتاً تحقّق رناه همگانی خواهد بود(.سایهمیری و همکارانم  )1393در
 25سال فذ شته نزدیک به  69بحران بانکی در ه شورهای در حال تو سعه و ه شورهای نوظهور در
مر صهی تو سعه ی اات صادی(ه شورهای آ سیای شرای و ینوب شرای) به ویود آمده هه هزینههای
سنگینی بر بدنه ااتصادی این هشورها تحمیز هرده ا ست .اا این رو برر سی ثبات و هارآیی بانکی و
موامز مؤثّر بر آن در اات صاد هر ه شور یا منطقه(چه تو سعه یانته و چه در حال تو سعه) برای بهبود
رشد و توسعهی ااتصادی در داخز هشور اا اهمیّت ایادی برخوردار است(.شایگانی و ارانیم )1390
افر ارار با شد تغییر و تحولی در درون یک سی ستم ایجاد شود برای اینکه به برنامهای مملیاتی
برستتیم ابتدا باید ببینیم در وضتتعیت و نظام بانکی نعلی با چه چالشهایی موایه هستتتیم .به تعبیر
دیگر باید نقاط ضعف و اوت آن سیستم در مقایسه با سایر سیستمها و بانکهای اسالمی در سایر
ه شورها برر سی شوند تا ببینیم تا چه اندااه یلوتر یا مقبتر ه ستیم و در این صورت نقاط ضعف و
اوت داخلی و نرصتتتها و تهدیدات خاریی و اینکه در آینده چه ااداماتی باید برای بهبود وضتتعیت
نعلی انجام دهیم م شیو می شود .اینها ااداماتی ا ست هه بری تدوین نق شه راه بانکداری ا سالمی
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ادبیات نظري و پیشینه اجمالي تحقیق
فرچه التزام انراد به اطامت اا پروردفار (در تمام احکام به صورت مام و در بحث های ااتصادی مانند
حرمت ربا به طور خاص) مشروط به نهم حکمت دستورهای الهی نیستم اما چنین نهمی افر بتواند
انجام شودم پ سندیده و مطلوب خواهد بود .ایرا نهم حکمت اهامم ابول آنها را (خ صو صاً برای مموم
مردم) ساده تر ساخته و در تطبیق ا صول هلی در مواعیت های خاص همک می هند .این بحث به
ویژه درباره د ستورات الهی مرتبط با مو ضومات مادی صحیح به نظر می ر سد .همانطور هه در حواه
معامله هام حکمت نهفته در اانون های الهیم منانعی است است هه این دستورها برای بشر به همراه
خواهند دا شت .همچنین باید ففت هرچه نهم ما اا منانع پرهیز اا بهره بی شتر با شدم توانایی ما در
حفظ این منانع و ایرای بانکداری اسالمی به صورتی هه منانع پیش ففته حفظ شودم بیشتر خواهد
بود (.)Chapara, 2007
آمواه های یهان شتتمول استتالم همچون تویه به ابعاد معنوی و اخالای حیات انستتانم رابطه
متواان نرد و یامعهم مستتتیولیت پذیری آحاد یامعه نستتتبت به یکدیگر به ویژه محرومانم حقوق
مالکیت شتتفاف به ویژه در تنظیم روابط هارفزاران ااتصتتادی و نیز حقوق و تکالیف متقابز دولت و
مردمم نیز منع ربام غررم امارم انح صارم هنز و احتکارم سفته باای و دس تکاری ایمت اا طریق تبانی
و نجش و ...ظرنیت اراوۀ الگوی یامع برای اداره شیون حیات بشری داراست .الگوی مورد نظر بدون
 .1به نقز اا پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرهزی :
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انجام شود و بدون بررسی چالشهای نظام نعلی نمیتوان هیچ بهبود اابز مالحظهای را در سیستم
ایجاد هنیم؛ بنابراین دا شتن یک نق شه راه الامه هر نوع تحول بنیادین در سی ستم بانکداری ه شور
ا ست .البته باید به یاد دا شت هه این شرط الام ا ست اما هانی نی ست؛ بدین معنا هه برای اینکه به
یک تحول مثبت در نظام بانکداری ا سالمی بر سیم حتما به یک نق شه راه نیاامندیم اما این سین
بدین معنی نیست هه با داشتن نقشه راه به همه اهداف خود دست پیدا هنیم اما بدون نقشه راه هم
تحولی اتفاق نیواهد انتاد .به همین دلیز بهتر بود ابز اا اینکه بیواهیم اانون مملیات بانکی بدون
ربا را اصتتالح هنیم این مطالعات اولیه صتتورت میفرنت و بر پایه برنامهای هه برای آینده داشتتتیم
تغییرات الام در این اانون را اممال هنیم (ندریم .)11394
لذا برای اینکه نعالیتهای انجام شده در امینه بانکداری اسالمی نااو و هم اثر نباشدم نیاا به
تدوین نق شه راه یامع و برنامه راهبردی بانکداری ا سالمی میبا شد .با تدوین نق شه یامع در این
امینهم بانک های هشتتور می توانند برنامه های خود را در حواههای اصتتلی پژوهشتتیم آمواشتتی و
ایرایی بانکداری اسالمی به طور هارآمد و اثربیش ایرا نماید.
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تردید تورمم بیکاریم نقر و نابرابری و ستتایر موانع ااتصتتادی و ایتمامی تحقق حیات طیبه و ابتغاء
داراآلخره را بر نمی تابد (باستانی نر و همکارانم .)1394
اوّلین تجربهی مدرن اا بانکداری ا سالمی در ا سقرار بانک پسانداا میتغمر 1در م صر در سال
 1963اابز ردفیری است .با این حال در طول چهار دههی فذشتهم بانکداری اسالمی به سرمت اا
لحاظ شتتمار و اندااه و تعداد انراد مؤثّر رشتتد هرده استتت .بانکداری استتالمی امرواه در بیش اا 50
ه شور در سرا سر یهان تجربه شده ا ست .بانکداری ا سالمی در ه شورهای ذیز تجربه شده امّا به
آنها محدود نمیشتتتود :آلبانیم الجزایرم استتتترالیام باهامام بحرینم بنگالدشم یزایر ویریین بریتانیام
برونییم هانادام یزایر هیمنم ابرس شتتتمالیم ییبوتیم مصتتترم نرانستتتهم فامبیام آلمانم فینهم هندم
اندونزیم ایرانم مراقم ایتالیام ستتتاحز ماجم اردنم ازااستتتتانم هویتم لبنانم لوهزامبورزم مالزیم
موریتانیم مراهشم هلندم نیجرم نیجریهم ممانم پاه ستانم نل سطینم نیلیپینم اطرم رو سیهم مرب ستان
سعودیم سنگالم سنگاپورم آنریقای ینوبیم سریالنکام سودانم سوویسم تونسم ترهیهم ترینیداد و
توبافوم امارات متّحدهی مربیم انگلستانم ایاالت متّحده و یمن .تاهنون در هشورهای ایرانم پاهستان
و سودانم تنها بانک داری ا سالمی اانونی ا ست و در سایر ه شورها مانند بنگالدشم م صرم اندونزیم
اردن و مالزیم بانکداری استتالمی در هنار بانکداری معمولی ویود دارد .رشتتد ستتریع بانکداری
ا سالمی تعدادی سؤال مهم را برمیانگیزد :آیا ر شد در بانکداری ا سالمی نتیجهی مزیّتهای ن سبی
پارادایم بانک داری ا سالمی ا ست یا تا ح ّد ایادی به تجدید حیات ا سالمی در سطح یهان اا اواخر
دههی  1960ن سبت دادنی ا ست؟ آیا بانکهای ا سالمی باید متفاوت اا همتایان غربی خود تنظیم
شوند؟ بدینترتیبم سؤالی مهم در نهمیدن رشد بانکداری اسالمی-همانند تنظیم و سرپرستی این
بانک ها -این استتتت هه چه فونه و تا چه اندااه این نوع بانکداری اا بانک داری معمولی متفاوت
است)Chong & Liu, 2009(.
اا دیدفاه نظریم بانکداری اسالمی با بانکداری معمولی متفاوت است به خاطر ممنوع بودن ربا
در ا سالم؛ یعنی بانکها ایااه ندارند نرخ بااف شت ثابتی بر سپردهها را پی شنهاد هنند و ایااه ندارند
بر وامها ستتودی دریانت هنند .ویژفی منحصتتر به نرد بانکداری استتالمیم الگوی به اشتتترا فذاری
ستتود-ایان آن ( )2PLSاستتت؛ هه ممدتاً مبتنی بر مفاهیم مضتتاربه (به اشتتترا فذاشتتتن ستتود) و
مشارهۀ (سرمایهفذاری مشتر ) در اراردادهای اسالمی میباشد)Chong & Liu, 2009(.
در الگوی PLSم داراییها و بدهیهای بانکهای استتتالمی یک پارچه هستتتتندم به این معنا هه
وامفیرندفان ستتتودها و ایانها را با بانکها به اشتتتترا میفذارند؛ هه به نوبهی خود به اشتتتترا
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فذاری سودها و ایانها با سپردهفذاران ا ست .به این ترتیب مدانعان بانکداری ا سالمی ا ستدالل
میهنند هه بانکهای اسالمی به لحاظ نظری اا بانکهای معمولی برای پذیرنتن شو های خاریی
آمادهتر هستتتتندم چرا هه ایان های تأمین مالی بانک ها تا اندااهای توستتتّط ستتتپرده فذاران یذب
می شود )Khan & Mirakhor, 1989; Iqbal, 1997(.به طور م شابهم ویژفی به ا شترا فذاری
ریسکِ الگوی  PLSبه لحاظ نظری به بانکهای اسالمی ایااه میدهد تا بر یک مبنای بلند مدّت به
پروژه هایی با ریستتتک برفشتتتت باالتر وام ده ند و به این ترت یب رشتتتد ااتصتتتادی را بهبود
بیشند)Chapra, 1992; Mills & Presley, 1999(.
نظام بانکداری ایران اا ستال  1362با تویّه به اینکه اانون یدید بیشتتر ناظر بر حذف ربا اا
سیستم بانکی ا ستم «بانکداری بدون ربا» نامگذاری شد؛ امّا در بانکداری ا سالمی مالوه بر حذف
ربا اا سیستم بانکی و انجام اراردادها براساس مقود اسالمیم روی موااین دیگردین مبین اسالم هم
تأهید می شود .بانکداری اسالمی ممکن است واژهای آشنا به ذهن باشدم ولی وااعیت این است هه
مفهومم حدود و الزامات آن به طور دایق تبیین نگشتتته استتت .اا امانی هه بانک و بانکداری در
هشتتورهای میتلف و به ویژه هشتتورهای استتالمی شتتکز و رونق فرنتم ایرادات استتاستتی بر نظام
بانکداری اا نظر شرمی ویود دا شت و همواره ملمای م سلمان بر لزوم رنع این ایرادات اتّفاق نظر
داشتهاند (وحیدی تورچی و خاهیم .)1392
بانک استتالمیم مؤستّستتهای پولی و مالی استتت هه ستتعی دارد با استتتفاده اا مقود استتالمی و
اراردادهای مورد رضتتتایت استتتالمم معامالت مورد انتظار اا بانک را اراوه دهد؛ و در مین حالم
ینبههایی مانند مدالت و اخالق استالمی را نیز مورد تویّه ارار دهد .به تعبیر دیگرم توایع مادالنه
ت سهیالت بانکی بین بیشها و اا شار میتلف یامعهم تعیین مادالنه نرخهای سود و رمایت اخالق
ا سالمی اا ویژفیهای بارا بانکداری ا سالمی ا ست .با ویود همهی تفا سیر مویود و شنا سایی
نارستتتاییهام تنظیم اانون مملیات بانکی بدون ربای ایران در امانی انجام فرنت هه این نوع اا
بانکداریم چه در مر صهی نظری و چه در مر صهی مملیم دورهی طفولیت خود را میفذراند و در
خیلی اا ابعاد بانکداری به ویژه در مباحث بانک مرهزی و سیا ستهای پولی و ابزار های آنم هار
تحقیقی ایادی صورت نگرنته بود؛ در نتیجه طرّاحان اانون مملیات بانکی بدون ربام اا باب احتیاط
برخی اا ابزارهای مشروعم چون تغییر در نرخ سپردهی اانونیم تغییر در نرخ تنزیز مجدّد و مملیات
بااار باا )اا طریق ابزارهای مالی اسالمی) را هنار فذاشته و به ابزارهایی روی آوردند هه اوّالً اا یهت
مفهوم ابهام داشته و ثانیاً هارایی الام را نیز ندارند .این در حالی است هه در سایهی مطالعات یدید
بانکداری و مالیهی ا سالمی میتوان اا ابزارهای بی شتر و هاراتری ا ستفاده هرد هه امروا ضرورت
ایجاد آنها انکارناپذیر است (موسویانم .)1385

84

راهنماي تدوين نقشه راه و برنامه راهبردي بانکها براي  /...محمدرضا مرداني و روحاله تواليي

 .1لینک هوتاه به این مطلب
magiran.com/n1196449

Downloaded from mieaoi.ir at 14:35 +0330 on Thursday October 18th 2018

در ستتال های اخیر و بعد اا ایرایی شتتدن الگوهای متفاوتی اا بانکداری استتالمی در هشتتورهای
میتلف ا سالمی خ صو صاً اانون مملیات بانکداری بدون ربا در ه شورم مطالعات متفاوتی در ارتباط با
مشتتتکالت بانکداری اا لحاظ نظری و مملی انجام شتتتده استتتت .در وااع اراوه راهکارهایی برای رنع
معضتتتالت بانکداری استتتالمی و همچنین ارتقاء آن در االب مطالعات متعددی هه در امینه معرنی
مشکالت بانکداری اسالمی می باشندم اراوه شده است (نظرپور و لطفی نیام .)1394
تجربهی بیش اا ستته دهه ایرای بانکداری بدون ربا در ایران نشتتان میدهد هه این الگو فرچه
توانسته خل حاصز اا حذف ربا را تا حدودی پرهندم لیکن در ممز با چالشهایی همراه است .اانون
نعلی بانک داری بدون ربام انزون بر این هه برخی اا این ن یاا ها را یواب نمید هد یا هامز یواب
نمیدهدم با برخی نارساییهای ننّی و شرمی نیز موایه است .یکی اا اشکاالت و نارسایی های ممده
اانون مملیات بانکی بدون ربام مدم اراوه تعریفی روشتتتن و هاربردی اا نظام بانکی و تبیین المروی
شمول اانون ا ست .همی شه یک اانون منا سب بای ستی اا یهت المروی شمول اانون رو شن و فویا
باشد؛ امّا این ویژفی در اانون نعلی رمایت نشده است .در ادامه برخی اا مهمترین ایرادات مطرح در
الگوی بانکداری بدون ربا منوان میفردد (موسویانم :1)1385
 .1تعدّد و تنوّع مقود :به هارفیری  21نوع اراردادم با ماهیتهای متفاوت غیرانتفاییم مبادلهای
با سود معیّنم م شارهتی با سود متغیّر و سرمایهفذاری م ستقیمم مویب می شود هه نرایند آمواش
هارهنان و مشتتتتریان بانکهام پیچیدهم طوالنی و پرهزینه شتتتود؛ این در حالی استتتت هه تجربهی
بانکهای بدون ربا نشتتان میدهد هه با حدّأهثر پنج یا شتتش نوع ارارداد هم میتوان تمام نیااهای
مشتریان را یواب داد.
 .2صتتوری شتتدن معامالت :فرچه صتتوری شتتدن معامالت در بانکهای بدون ربا ملز و موامز
میتلف داردم لیکن یکی اا موامز مهمّ آن آمواش ناهانی هارفزاران بانک و مدم تفهیم مناستتتب
مشتریان است .تعدّد بیش اا حد مقود و پیچیده و پرهزینه شدن نرآیند آمواش مویب می شود هه
هارفزاران بانک اطّالمات هانی و الام پیرامون هاربرد صحیح مقود ندا شته با شند و در نتیجه نتوانند
مشتتتری را متناستتب با نیاا وااعی راهنمایی و تفهیم هنند و این وضتتع بامث میشتتود هه خیلی اا
اراردادها صوری و غیر وااعی باشند.
 .3مدم تناستتب برخی اا مقود با ماهیّت بانکها :الگوی نعلی بانکداری بدون ربای ایران نرای
بین بانک های تجاری هه به طور معمول در نعال یّت های هوتاه مدت تا م یان مدت نعال یت میهنند با
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بانک های تی صّ صی سرمایهفذاری هه به طور معمول در نعالیتهای میانمدت تا بلندمدت نعالیت
میهنندم نگذاشته است و تمام مقود برای تمام بانکها امم اا تجاری و تیصّصی اابلیت ایرا دارند.
 .4هزینههای باالی ایرای صحیح برخی اا مقود در بانکها :مقود م شارهتیم به ویژه م شارهت
مدنی و مضاربهم همینطور سرمایهفذاری مستقیم احتیاج به ساختار و نیروی انسانی منا سب دارند
تا بانک با مطالعه دایق طرحها اا توییه ااتصتتادی آنها مطّلع شتتود و در مراحز ایرا و بهرهبرداری
نیز با نظارت و هنترل موثّرتر تو سّط هارشناسان شای ستهم بتواند اا حقوق بانک و سپردهفذاران دناع
هند .این در حالی ا ست هه بانکهای تجاری هه در همه بیشهای اات صادی نعالیت میهنندم اغلب
ستتاختار و نیروی انستتانی متیص تّو و مناستتب برای این هار را ندارند و افر بیواهند در مرحلههای
میتلف نعالیت هنندم هزینه مملیاتیشتتان به شتتدّت باال میرود.درحالیهه این بانکها میتوانند با
تمرهز بر روی مقود مبادلهای همهی نیااهای مورد انتظار اا بانک تجاری را پاسخ دهند.
 .5مدم انطباق ماهیّت سپردهها با اهداف و سلیقهی سپردهفذاران :یک نظام بانکی یامع باید
با طرّاحی انواع سپردههام توان یذب ویوه ماااد تمام سپردهفذاران را داشته باشد .مطالعهی اهدافم
انگیزهها و روحیات سپردهفذاران در یوامع ا سالمی ن شان میدهد هه حدااز با انواع سپردهفذاران
ایر موایه هستیم:
الف( هسانی هه برای استفاده اا خدمات حساب یاری اادام به سپردهفذاری می هنند.
ب( هسانی هه برای مشارهت در ثواب امطای ارضالحسنه اادام به سپردهفذاری می هنند.
پ( ه سانی هه به ا صد پسانداا سپردهفذاری میهنند و در مین حال میخواهند سودی هم
دریانت هنند.
ت( هسانی هه برای هسب سود معیّن و ثابت سپردهفذاری میهنند.
ث( هستتانی هه برای رستتیدن به ستتود انتظاری باالتر ستتپردهفذاری میهنند و آماده پذیرش
ریسک هم هستند.
الگوی نعلی بانکداری بدون ربام تنها برای فروههای اوّل و دوّم و تا حدودی برای فروه آخر
یواب منا سب داردم ولی ن سبت به فروههای سوم و چهارم رو شی را معرّنی نمیهند .این در حالی
است هه در الگوی یدید نشان داده می شود هه با استفاده اا معامالت شرمی برای این دو فروه نیز
میتوان سپردهی مناسب طراحی هرد.
 .6مدم تناسب برخی اا مقود با مقاصد متقاضیان :مطالعه اراردادهای مشارهت مدنی و مضاربه
بانکهای تجاری ن شان میدهد هه در غالب این مواردم نه بانک و نه متقا ضی ت سهیالت در صدد
م شارهت یا م ضاربه وااعی نی ستند .در اهثر این موارد به ظاهر ارارداد م شارهت یا م ضاربه منعقد
میفرددم لیکن در ممز هیچ یک اا طرنین ملتزم به لواام آن نیستند.
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 .7مدم تعادل نرخ سود سپرده و تسهیالت :این وااعیت را باید به خاطر داشته باشیمم تا واتی
هه نرخ بهره( سود) بانکی اا نرخ بهره بااار همتر ا ستم میز وانری برای دریانت ت سهیالت اا بااار
ر سمی پول( شبکه بانکی) و سرمایهفذاری آن در بااار غیر ر سمی ویود دارد؛ اا ااویه دیگری نیز
میتوان به این موضوع نگریست در صورتی هه ناصله نرخ تورّم انتظاری اا نرخ بهره بانکی اابز تویه
با شدم تقا ضا برای دریانت تسهیالت بانکی بسیار پرادرت ظاهر خواهد شد .در حال حا ضر دیدفاه
بیشی اا آحاد یامعه این است هه دسترسی به تسهیالت هالن بانکیم میتوّ اشر خاصی اا یامعه
ا ست هه اا ارتباطات خا صّی برخوردارندم یا اادرند برای دریانت ت سهیالت اا روشهای غیر ر سمی
هزینه نمایند؛ این طرا نکر با نرض اینکه نادر ست نیز با شدم نیاامند ا صالح ا ست هه ااناع انکار
ممومی تنها با شفّافساای مراحز پرداخت تسهیالت میسّر خواهد شد.
 .8درآمد بانکها مورد نقد استتت :درمین اینکه بانکها وهیز ستتپردهفذاران هستتتند و طبق
ارارداد مویودم صرناً در این مملیاتم باید حقّالوهاله اا سپردهفذار دریانت هنند و سود دریانتی اا
فیرندهی ت سهیالتم متعلّق به سپردهفذار ا ستم بانکها سود دریانتی اا فیرندفان ت سهیالت را به
منوان درآمد بانک ثبت میهنند .با ویود مقد وهالت بین بانک و ستتپردهفذارم ستتود پرداختی به
سپردهفذاران به منوان ردّ امانت به سپردهفذار درج نمی شود و به منوان هزینه ثبت می شود .در
حالی هه بانک امانتدار سپردهفذاران است و باید ویوه حاصله اا فیرندفان تسهیالت سرمایهفذاری
را به منوان منابع و ویوه یمع آوری شتتده متعلق به موهّلین خود منظور هند و آن را به موهلین
خود منتقز هند و صرناً حقّالوهاله را به منوان درآمد بانک ثبت هند.
تاریخ بانکداری بدون ربا را میتوان به دورههای متفاوتی تقسیم هرد:
الف) دوره اول مربوط به امانی است هه نظام بانکداری بدون ربا نقط به صورت یک ایدهم مورد
تویّه و مطالعه ارار فرنت .در این دوره آثاری اا انور اابال القری شی()1946م نعیم صدیقی( )1948و
مح مد اح مد( )1952ارا وه شتتتتد و به دن بال آن مودودی( )1961و آ ثار مح مد حم یداهلل در
ستتالهای(1944م 1955م 1957م  )1967در معرنی ایده بانکداری بدون ربا می هوشتتیدند .در این
آثار هوشش شده تا بانک در یایگاه واسطه مالی و به منوان وهیز سپردهفذارانم ویوه را پذیرنته و
با ارارداد مشارهت یا مضاربه در اختیار متقاضیان سرمایه ارار داده و سود و ضرر حاصله به حسب
اراردادم بین طرنین تقسیم شود)Abdul & Gafoor, 1995(.
ب) در دو دهه بعد هوشتتشهای دایقتری درباره این موضتتوع انجام پذیرنت و نویستتندفان
هوشیدند تا الگویی مملی اا بانکداری بدون ربا را اراوه هنند؛ آثاری مانند محمد مزیر()1959م شهید
آیتاهلل صدر( )1961و ( )1974و پس اا آنها مبداهلل مربی ( )1967نجاتاهلل صدیقی ( )1961و
( )1971و النجار ( )1971را میتوان در این ردیف ذهر هرد.
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روش تحقیق
تحقیق حاضتر با روش توصتیفی-مروری و با هدف بررستی و تدوین الگویی پیشتنهادی برای تدوین
نقشه راه و برنامه راهبردی بانکها برای رسیدن به بانکداری اسالمی انجام شده است .به همین منظور
ابتدا با روش مطالعات هتابیانه ای و بررستتی استتنادیم به بررستتی توصتتیفی مبانی نظری و پیشتتینه
نظری و مملی بانکداری اسالمی در ایران و هشورهای پیشرو پرداخته شده و چارچوب اولیه تدوین
نقشه راه و برنامه راهبردی بانکها برای رسیدن به بانکداری اسالمی تدوین شده است.
سپس با روش فروه هانونی 2و ت شکیز یل سات خبرفی با ح ضور  5نفر اا خبرفان دان شگاهی و
حواوی در مرهز مطالعات بانکداری اسالمی بانک دیم نقشه راه اولیه مورد بحث و بررسی ارار فرنته
و روش شناسی انجام هر هدام اا مراحز تدوین شده است .این الگو با هدف اابلیت تعمیم برای سایر
بانکها و موسسات مالی و امتباری هشور در یهت تدوین نقشه راه خود در بانکداری اسالمیم تدوین
و پیشنهاد شده است .سپس با روش دلفی 3نقشه تدوین شده با دوبار رنت و برفشت به نظر خبرفان
تحقیق فذارده شده و اصالحات نهایی انجام شده است.
يافته هاي تحقیق
بر ا ساس یانته های تحقیق حا ضر الگوی پی شنهادی روش شنا سی برای تدوین نق شه راه و برنامه
راهبردی بانکداری اسالمیم شامز  5مرحلهی اصلی به شرح ایر میباشد:
 .1اابز دسترس در پورتال پژوهشکده پولی و بانکی(پورتال بانکداری اسالمی)

http://www.mbri.ac.ir
2. Focus Group
3. Delphi method
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ج) در طول ده سال بعد اا تأ سیس نی ستین بانک تجاری خ صو صی در دبیم بیش اا پنجاه
بانک بدون بهره در ستتراستتر دنیا تأستتیس شتتد هه بیشتتتر آنها در هشتتورهای استتالمی استتتقرار
داشتند(.همیجانی و همکارانم )1392
در خصتتوص پیشتتینهی ملمیم پژوهشتتی و اانونی موضتتوع بانکداری استتالمیم اوّالً اوانین و
مصتتوّباتی-1به خصتتوص مصتتوّبات بانک مرهزی یمهوری استتالمی -ویود دارد هه هلّیات نحوهی
ن عّالیت های بانک ها و حدود اختیارات آن ها را مشتتتیّو می نماید؛ و ثانیاً پژوهش ها و مطالعات
متعدّدی در امینهی بانکداری اسالمیم بانکداری بدون ربام نرخ بهره و ابزارهای مالی صورت فرنته
است؛ امّا ویود برنامهای مملیاتی و نقشهی استراتژیک یهت پیاده ساای یانتههای پژوهشی در این
حواه ضروری است و نقدان آن احساس میشود.
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شکل  .1الگوي پیشنهادي روش شناسي براي تدوين نقشه راه و برنامه راهبردي بانکداري اسالمي

•تدوين چارچوب نظري و پیشینه تحقیق

ناا اول

•بررسي اسناد باالدستي و انتظارات ذينفعان
• ترسیم شرايط مطلوب بانکداري اسالمي در بانک موردنظر

ناا دوم

•بررسي تحلیل شرايط محیط دروني و بیروني
• تعیین وضعیت موجود بانکداري اسالمي در بانک موردنظر

ناا سوم

•تحلیل شکاف وضعیت موجود و شرايط مطلوب
• تدوين راهبردهاي کالن و خرد در ابعاد پژوهشي ،آموزشي و اجرايي

ناا چهارم

•تدوين نقشه راه اجراي راهبردادها و کنترل راهبردي
•جمع بندي و بازخور نهايي

ناا پنجم

در ادامه به تبیین نااهای الگوی پیشنهادی نوق پرداخته شده است:
فاز اول :تدوين طرح تفصیلي و چارچوب نظري
در این مرحله ابتدا با ت شکیز یل سات خبرفی با ح ضور نمایندفان بانک موردنظر و ا ساتید م شاور
پروژهم طرح تفصتتیلی ایرای پروژه (شتتامز یامعه و نمونه آماریم تدوین ستتاختار شتتکستتت نااهای
بعدی پروژه( )WBSم معرنی و تایید همکاران ایرایی پروژهم و تشتتکیز همیته راهبری و همیتههای
ایرایی مشتر ) تدوین می شود .سپس به منظور الگوبرداری و بهرهمندی اا آخرین مباحث ملمی و
نتایج و دستتاودهای ستایر طرحهای مشتابه داخلی و خارییم با روش تحقیق هتابیانه ای چارچوب
نظری و پیشینه ایمالی تحقیق با مطالعات هتابیانهای در منابع دست اوّل بانکهای اطّالماتی معتبر
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•تدوين طرح تفصیلي
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فاز دوم :ترسیم شرايط مطلوب بانکداري اسالمي
در این مرحله با روش تحقیق مطالعه ا سنادی و ریوع به ا سناد باالد ستی شامز ا سا سنامهم اوانینم
مقرراتم الزامات نقهی و ...م انتظارات استتناد باالدستتتی اا شتترایط مطلوب بانک موردنظر و مملکرد
بانک داری استتتالمی آن اا ینبه های میتلف ایتمامیم نرهنگیم ااتصتتتادی و تکنولوژیکی تدوین
میشتتود .در این مرحله یهت ترستتیم وضتتعیت مطلوبم نظریات مشتتتر صتتاحبنظران و نقها در
خ صوص بانکداری ا سالمی شنا سایی می شود و ینبه های میتلف تظریات متفاوت تبیین خواهد
شد .سپس بر اساس نتایج نراتحلیز انجام شده در ناا ابزم نظریه مبنایی و پشتیبان مدنظر انتیاب
و بر اساس آن ابعاد و معیارهای بانکداری اسالمی نظریه احصا می شود .سپس شاخو های مملیاتی
یهت سنجش وضعیت مویود بانک در ناا بعدی تدوین خواهد شد.
فاز سوم :تعیین وضعیت موجود بانکداري اسالمي در بانک موردنظر
در این مرحله با تحلیز شرایط محیط درونی و بیرونیم و ضعیت مویود بانکداری ا سالمی در بانک
موردنظر به دست میآید .برای این منظور اا شاخو هایی هه در ناا ابز بدست آمده است استفاده
خواهد شد .یهت تعیین وضع مویودم ساختارهام روش های یاری و نرایندهای هاری بانک موردنظر
بر ا ساس شاخو های بانکداری ا سالمی مورد برر سی ارار فرنته و میزان تحقق آنها سنجش می
شود .این امر با ا ستفاده اا روش تحقیق پیمای شی و انجام م شاهدات ملمی و انجام تحقیق میدانی و
توایع پر س شنامه انجام می پذیرد .سؤاالت ا صلی در این مرحله شامز سؤاالت ذیز ا ست :موامز
اثرفذار درونی و بیرونی بر هیفیت بانکداری استتالمی چیستتت؟ چه شتتاخوهایی نشتتان دهندهی
مملکرد اسالمی بانک میباشند؟
فاز چهارم :تدوين راهبردها
در این مرحله با استتتتفاده اا روش فروه هانونی و با همک رویهردها و مهارتهای مدیریت مالی و
تکنیکهای بانکداری شکاف و ناصلهی وااعی میان وضعیت مویود و شرایط مطلوب بانک موردنظر
استتتیراج شتتده و راهبردهای مملیاتی و فام به فام برای رستتیدن اا وضتتع مویود به وضتتع مطلوب
پیشتتنهاد میشتتود .این راهبردها در ستته حواه اصتتلی شتتامز پژوهشم آمواش و ایرا به صتتورت
راهبردهای هالن و خرد اراوه خواهند شتتد .در این مرحله ستتعی خواهد شتتد تا نظریات میتلفی اا
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داخلی و خاریی تدوین خواهد شد .در این بیشم طرح حاضر وارد تولید محتوای یدید در بانکداری
استتالمی نیواهد شتتد و با روش نراتحلیز به بررستتی و تحلیز نظریه ها و پیشتتینه مویود پرداخته
خواهد شد.
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فاز پنجم :ترسیم نقشه راه و جمع بندي
در این مرحله با استفاده اا روشهای تحلیز و نراتحلیز اسناد و فزارشهای به دست آمدهم نقشهی
راه ایرای راهبردها به صورت یدافانه تدوین می شود .این نق شه راه در سه ا سمت ا صلی شامز
اادامات پژوهشتتیم اادامات آمواشتتی و اادامات ایرایی خواهد بود .همچنین در این مرحله پس اا
ی مع بندی نتایج طرحم بااخورهای نهایی اا مدیران بانک موردنظر فرنته شتتتده و اصتتتالحات الام
صورت میپذیرد
جمع بندي
اطامت اا اانون الهی در باره تحریم ربا و بانکداری استتالمیم تنها به آثار اخروی محدود نمی شتتودم
بلکه به ملز متعددی به نظام بانکداری و تامین مالی یامعه و به تبع آن به بهبود مستتتتمر نظام
اات صادی یامعه ا سالمی همک می هند .البته برای ر سیدن به این آثار و منانعم دا شتن نق شه راه و
راهبردهای مدون برای بانکداری اسالمی ضروری می باشد .اا همین رو در تحقیق حاضر تالش شد
با روش توصتتیفی و مروری در منابع دستتت اول ملمی و با همک خبرفان بانکداری استتالمی هشتتورم
چارچوبی ملمی برای روش شناختی تدوین این نقشه راه پیشنهاد فردد .چارچوب اراوه شده در این
مقاله دارای پنج ناا ا صلی شامز ناا اول :تدوین طرح تف صیلی و چارچوب نظریم ناا دوم :تر سیم
شتترایط مطلوب بانکداری استتالمیم ناا ستتوم :تعیین وضتتعیت مویود بانکداری استتالمی در بانک
موردنظرم ناا چهارم :تدوین راهبردها و ناا پنجم :ترستتیم نقشتته راه و یمع بندی می باشتتد .البته
رو شن ا ست هه با تویه به شباهتهای مملکردی هه بین بانکهای ه شور ویود داردم بی شی اا این
نقشه راه برای بانکها مشابه خواهد بودم اما با تویه به اابلیت ها و ماموریت های منحصر به نردی هه
هر هدا اا بانکها دارندم میتوانند در این نقشتته راه موامز هلیدی مونقیت و نقاط اراش آنرین خود را
تعیین نمایند.
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صاحبنظران هه اابز یمع ه ستند را به یکدیگر نزدیک هرده و در خ صوص سایر نظریات متفاوت و
غیراابز یمعم مستتتند به نظریه پشتتتیبان و مبنایی انتیاب شتتده در ناا دومم راهبردهای بانکداری
اسالمی تدوین فردد.
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اهبریانم رضتتتا.م رنیعیم حمید( .)1386بانکداری استتتالمی؛ چالش های نظری مملی و راهکارها.
نصلنامه ملمی پژوهشی ااتصاد اسالمی  /سال هفتم  /شماره  / 26تابستان 1386
باستتت تانی نرم ای مان و هم کاران ()1394م طراحی و برآورد تابع ا یان م قام پولی مبتنی بر ا هداف
بانکداری اسالمیم دونصلنامه یستارهای ااتصادی ایرانم سال 12م شماره  24م پاییز و امستان
.1394
ستتایهمیریم ملی.م محمّدیم ستتمیرا.م دابم آستتیه ( .)1393تحلیلی بر ثبات ااتصتتادی در بانکداری
بدون ربا .ن صلنامه ملمی-ترویجی اات صاد و بانک داری ا سالمیم شماره ش شم و هفتمم بهار و
تابستان 1393م صو 116-103
شایگانیم بیتا.م مصعب مبداللهی ارانی ( .)1390برر سی ثبات در بیش بانکی ااتصاد ایران .ن صلنامه
ملمی پژوهشیم شماره .16
همیجانیم اهبر.م نراینوشم ا سداهلل.م هیاءالح سینیم سید ضیاءالدّین ( .)1392اامده سیا ست پولی
مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا .ن صلنامه ملمی پژوه شی اات صاد ا سالمیم سال سیزدهمم
شماره 50م تابستان.1392
مو سویانم سید مبّاس ( .)1385الگوی یدید بانکداری بدون ربا .ن صلنامه ملمی پژوه شی اات صاد
اسالمی .شماره 23
موستتتویانم ستتتید مبّاس ( .)1385مبانی نقهی و حقوای الگوی یدید بانکداری بدون ربا .روانامه
سرمایهم شماره  267به تاریخ 14/6/85م صفحه ( 7بانکداری)
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