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 139-161صص ،1931(، بهار و تابستان 2تحقيقات مالي اسالمي، سال اول، شمارة دوم )پياپي

 گذاري سياست رویکرد با اسالمي عقود بر مبتني بانکي تسهيالت بندي اولویت

 72/11/1931 تاريخ دريافت:                                                                               محمدجواد ایرواني 
 11/11/1931  تاريخ پذيرش:                                                                                          غزالي امين
  غزالي علي

 

 چکيده
 عملیات با ها بانک رود. می شمار به اقتصادی های بخش ترین مهم از یکی بانکداری امروزه

 قادر یا و مایل ،مستقیم طور به که افرادی از را عمناب انتقال موجبات خود مالی و اقتصادی
 اقتصادی امور انجام جهت در که کسانی به ،باشند نمی اقتصادی های فعالیت در مشارکت به

 شوند. می جامعه اقتصادی رشد موجب ،تیبتر بدین و ساخته فراهم ،ندا سرمایه به نیازمند
 بین حقوقی روابط و اشدب اسالمی موازین اساس بر باید پول گردش اسالمی، بانکداری در

 در باشد. نداشته مغایرت اسالمی موازین با که شود طراحی نحوی به باید مشتری و بانک
 شده ریزی برنامه اسالمی عقود اساس بر مالی تأمین های راه ربا، بدون بانکداری قانون
 برای مختلفی عقود از تسهیالت، متقاضیان نیاز به توجه با توانند می ها بانک ،بنابراین ؛است
 نمایند. استفاده ها آن مالی تأمین

 نظام گذاران استیس دگاهید از که است شده ییشناسا ییارهایمع ق،یتحق نیا در
 ربا بدون یبانکدار در التیتسه انواع از استفاده تیاولو و سهولت بر ارهایمع نیا ،یبانک
 منظر از و منتخب معیارهای از استفاده با بانکی تسهیالت انواع ،همچنین هستند. مؤثر

 از و مرحله سه در ،مناسب معیارهای .است شده  بندی اولویت ،بانکی نظام گذاران سیاست
 سپس گردید. تعیین نامه پرسش ۀارائ و خبره افراد با مصاحبه ،موضوع ادبیات بررسی طریق
 بانکی، تسهیالت بندی گروه به توجه با و برگزیده معیار پنج اساس بر تحقیق مفهومی مدل

 خبرگان به بانکی تسهیالتبندی  اولویت برای 1پی اج ای نامه پرسش و شده طراحی
 کیبان تسهیالت انواع ،ها نامه پرسش تحلیل با گردید. ارائه بانکی( نظام گذاران )سیاست
 بانکی تسهیالت فعلی وضعیت و گذاران سیاست ترجیهات نیز پایان در شد. بندی اولویت
 است. آمده فراهم بهتر های گذاری تاسیس برای زمینه و شده مقایسه

  واژگان کليدي

 مراتبی سلسله تحلیل روش بانکی، تسهیالت ربا، بدون بانکداری نظام بانکداری، 
  JEL: E58 , G21 , G28بندی  طبقه

                                                 
 دکترای مدیریت و مدرس دانشگاه تهران 
 نویسنده مسئول ،تهران ،دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه عالمه طباطبایی 

 ghazali1364@gmail.com  
          دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران           alighazaly@gmail.com 
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 مقدمه

 با ها بانک رود. می شمار به اقتصادی های بخش ترین مهم از یکی بانکداری امروزه
 را بازرگانی و تجاری مبادالت امر ،ها پرداخت و ها دریافت هدایت و دهی سازمان
 از گردند. می اقتصاد شکوفایی و رشد ،آن تبع به و بازارها رشد موجب و کرده تسهیل
 یها بنگاه سمت به ها آن هدایت و درشت و ریز ازهایاند پس تجهیز با ،دیگر طرف

 عوامل به تبدیل را اقتصادی مخرب احیاناً و راکد یها سرمایه اوالً تجاری، و تولیدی
 با یا و بیکارند سرمایه، نبود جهت به که را تولید عوامل دیگر ثانیاً کنند، می مولد
 در دهد. می سوق باال وری هبهر با کامل اشتغال سمت به کنند، می کار پایینی وری هبهر

 تصمیمات برای مجریانی پولی، سیاست مهم عوامل از یکی عنوان به ها بانک ،نهایت
 از وجوه هدایت و بانکی اعتبارات بسط و قبض با و ندهست  مرکزی یها بانک اقتصادی

 یها بخش تنظیم به کالن بخش در اقتصادی تثبیت از گذشته دیگر، بخش به بخشی
 .(52-11، صص1831 )موسویان، پردازند می نیز اقتصادی
 ی،گذار سپرده عملیات را بانکی یها فعالیت عمده )سنتی( متعارف بانکداری در
 این اگر و است قرض ها آن حقوقی ماهیت که دهد می تشکیل اعتبار و وام اعطای
 ،بنابراین ؛بود خواهند حرام و ربا ،هستند( چنین غالباً )که باشد بهره با همراه قرض
 در اجرا قابلیت و است مواجه شرعی ممنوعیت با سنتی بانکداری یها فعالیت بیشتر

 یها سال در که است دلیل همین به ندارد. را مسلمانان میان در و اسالمی کشورهای
 مالی نهادهای حتّی که جایی تا هستیم اسالمی بانکداری سریع رشد شاهد اخیر

 این در را خود فعالیّت اسالمی، مالی بازارهای خاصّ اهمّیت علّت به هم غیراسالمی
 .اند داده رونق و توسعه زمینه

 موازین چارچوب در باید مشتری و بانک بین حقوقی روابط اسالمی بانکداری در
 از پس مدتی که ربا بدون بانکداری قانون در باشد. نداشته تعارض آن با و بوده اسالمی
 عقود اساس بر مالی تأمین یها راه ید،گرد تصویب ایران در اسالمی انقالب پیروزی
 ازکنندگاناند پس اضافی وجوه ،ها بانک ،دیگر عبارت به ؛است شدهریزی  برنامه اسالمی

 وجوه، به نیاز که ییها سازمان و افراد به اسالمی عقود تحت و نموده یآور جمع را
 نظام در اسالمی عقود ،بنابراین ؛رسانند می یاری ،دارند مصرف یا یگذار سرمایه برای
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 باید اسالمی بانکداری سیستم بررسی برای و کنند می ایفا مهمی نقش اسالمی بانکداری
  شویم. آشنا ،نددگر می استفاده ها بانک در که عقودی یها ویژگی با

 تحقيق پيشينه .1

 در ،بنابراین است، نشده انجام بانکی تسهیالت بندی اولویت ۀزمین در پژوهشی تاکنون
 ارتباط در پژوهش این موضوع با مستقیم غیر صورت به که هایی پژوهش بخش این

 .شوند میبررسی  ،است
 نظام در تسهیالت انواع از استفاده ترجیح بر مؤثر عوامل شناسایی زمینۀ در تاکنون

 ای پیشینه ،رو ازاین ؛است نگرفته صورت جامعی و مستقل پژوهش ربا، بدون بانکداری
 از برخی به ادامه در ،اساس این بر ندارد. وجود باشد، ارتباط در آن با مستقیم طور به که

 شود. می اشاره است، ارتباط در پژوهش این با غیرمستقیم طور به که تحقیقاتی
 مالی تأمین در اسالمی عقود کارایی بررسی» ۀنام پایان در، (1831) ایلیات

 مدنی، مشارکت عقود شامل که «تهران شمال ۀحوز ملت بانک در صنعتی های پروژه
 اجرا دست در صنعتی های طرح مالی وضعیت نخست ،است اقساطی فروش و سلف

 و بلندمدت مالی تأمین در  عقود این کارایی ،سپس است. هبررسی شد ملت بانک در
 ،همچنین است. مقایسه گردیده عقد هر از حاصل سود میزان به توجه با مدت کوتاه
 این در سرمایه و سود بازگشت چگونگی و ارزی جویی صرفه زایی، اشتغال میزان
 نظر از عقود این کارایی که دهد می نشان نتایج است. هشد مقایسه و بررسی ها طرح
 است. مشابه سودآوری میزان

 انتخاب و اسالمی بانکداری کارایی افزایش» ۀنام پایان در (1831) صمصامی
 برای کشاورزی(، بانک موردی )مطالعه تسهیالت عرضۀ در عقود بهینه ترکیب

 اطالعات و آمار از تسهیالت، عرضۀ در مختلف عقود بین پولی منابع بهینۀ تخصیص
 سود وجوه عرضۀ در که دهد می نشان آمده دست به نتایج است. کرده استفاده 1831 سال

 ۀعرض در تأثیری هیچ عقود ریسک و است مؤثر عقد( همان قالب )در عقود از هریک
 ندارد. بانکی تسهیالت
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 صنایع پیشرفت در بانکی اعطایی تسهیالت نقش» ۀنام پایان در (1833) بازوبندی
 تبدیلی صنایع پیشرفت دررا  بانکی تسهیالت نقش، «خراسان استان کشاورزی تبدیلی

 روند که است داده نشان تحقیق این نتایج است. ردهبررسی ک خراسان استان کشاورزی
 ،همچنین و ها آن کارایی افزایش با واحدها گونه این به تسهیالت ئۀارا صحیح
 است. همراه شرکت مالی وضعیت بهبود و توجه قابل ارزی جویی صرفه

 موضوع ادبيات .2

 بانکداري ماهيت .2-1

چیستی   در زیادی اختالفات و هستند مالی نهادهای ترین بزرگ زمره در ها بانک امروزه
 در شانوظایف از استفاده با را ها بانک توان می ،کلی طور به؛ دارد وجود ها بانک دقیق

 حال در ها بانک وظایف تنها نه که اینجاست اصلی مشکل ولی ،نمود تعریف ،اقتصاد
 ،واقع در نماید. می تغییر نسبت همان به نیز ها آن اصلی رقبای وظایف بلکه است تغییر

 یگذار سرمایه یها صندوق کارگزاری، یها شرکت شامل مالی نهادهای از بسیاری
 دهند ارائه ها بانک مشابه خدماتی تا ندا تالش در بیمه یها شرکت و مشترک

(Baughnt,1990, p.12). در ماندن باقی برای را جدیدی یها نقش باید ها بانک امروزه 
 به بانکی نظام اساسی یها نقش بپذیرند. عمومی نیازهای به پاسخگویی و رقابت میدان
 :است 1شماره  جدول شرح

ویژه  ها، نهادهای مالی هستند که طیف وسیعی از خدمات مالی )به در واقع بانک
نمایند و همچنین، وظایف  اندازی و خدمات پرداختی( را ارائه می خدمات اعتباری، پس

ها  دهند. این فراوانی خدمات و وظایف، بانک ری را انجام میهای تجا بسیاری از شرکت
بندی کرده است. این موارد با عنوان بانک شما  های مالی طبقه را در حوزۀ فروشگاه

دهد  شود، یعنی یک نهاد مالی که تمام خدمات مالی مورد نیاز شما را ارائه می تبلیغ می
(Rose,1999, p.6)،  نشان داده شده است: 1شماره این خدمات در شکل 
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 (Jordan, 1996, p.32) اقتصاد در ها بانک متفاوت يها نقش .1 جدول

 واسطه نقش
 )میانجی(

 به پرداختی یها وام و اعتبار به خانوارها از دریافتی ازهایاند پس تبدیل
 یها ساختمان در یگذار سرمایه منظور به دیگران و تجاری یها شرکت

 کاالها دیگر و ابزارآالت جدید،

 نقش
 کننده پرداخت

 و انتشار )مثل مشتریان طرف از خدمات و کاالها مبلغ پرداخت تسهیل
 سکه توزیع الکترونیک، یها پرداخت برای معبری ایجاد ،ها چک تسویه

 اسکناس( و

 ضامن نقش
 را خود یها بدهی توانند نمی که هنگامی در مشتریان از پشتیبانی

 (LC اسنادی اعتبار صدور )مثل نمایند پرداخت

 نمایندگی نقش
 و ها آن یها ییدارا مدیریت و حفاظت به اقدام مشتریان، از نمایندگی به

 بخش در )معموالً نماید می ها آن بهادار اوراق بازخرید و انتشار یا
 امانتداری(

 نقش
 گذاری سیاست

 دولت یها سیاست اجرای جهت در مسیری عنوان به رفتن کار به
 اجتماعی اهداف پیگیری و اقتصادی رشد تنظیم منظور به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي جدید بانک

 

 خدمات مدیریت وجه نقد

 

 اندازي خدمات پس

خدمات تضميني و بانک 

 گذاري سرمایه

 

 خدمات پرداختي

 

 نویسي خدمات پذیره

 

ریزي و  خدمات برنامه

 گذاري سرمایه

 

 اي خدمات بيمه

 

 اعتباري خدمات
 

 خدمات امانتداري

 (Rose, 1999, p.6)هاي جدید  . خدمات ضروري بانک1شکل 
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 اصلی یها فعالیت توان می ولی ،کنند می ارائه را متعددی خدمات ها بانک امروزه 
 وجوه صاحبان یها سپرده یآور جمع» عمدۀ گروه دو به اقتصاد عرصۀ در را ها بانک
 از ها بانک یعنی نمود؛ بندی طبقه ،«متقاضیان به اعتبارات و تسهیالت اعطای» و «مازاد
 سپرده انواع قالب در را دولت و ها شرکت مؤسسات، مردم، مازاد وجوه ،طرف یک

 فعاالن کنندگان، مصرف مانند وجوه متقاضیان به ،دیگر طرف از و کنند می جذب
 اعتبار و ندمدتبل مدت، میان مدت، کوتاه تسهیالت دولت، و خیریه مؤسسات اقتصادی،

 قلب همانند کشور در سالم بانکی نظام یک ،اند کرده تشبیه حق به که چنان و دهند می
 کرده جذب کشور سراسر از را غیرمولّد و راکد یها سرمایه و کند می عمل بدن در سالم

 .(8، ص1835 ،)جمشیدى رسانند می اقتصادی مولّد یها بخش و پرتوان دستان به و

 اسالمي بانکداري .2-2

 بر مشتمل بانکی عملیات اجرای» از: است عبارت اسالمی بانکداری ،کلی طور به
 مختلف، امور در یگذار سرمایه انجام برای جامعه، ازیاند پس منابع تمرکز و یآور جمع

 و اسالمی قوانین و موازین چارچوب در بانکی سیستم و بانک توسط انتفاع قصد به
 یک اساس بر- یگذار سرمایه این از ناشی منابع که نحوی به اعتباری، و پولی نظامات

مجتهد و ) «شود تسهیم گذار سرمایه و بانک ازکننده،اند پس عنصر سه میان -اولیه تفاهم
 بانکداری اهداف همان اسالمی بانکداری ،دیگر بیان به؛ (131ص ،1831، زاده حسن

 این در بانکداری عملیات ،شود می ادعا که تفاوت این با ،کند می دنبال را دنیا متداول
 .(8، ص1832 ،)طاهری گیرد می صورت اسالمی معامالت فقه اساس بر ها بانک

 یها فعالیت قبال در مسئولیّتی هیچ انگذار سپرده )ربوی( متعارف بانکداری در
 موعد در را آن بهرۀ و سپرده اصل وضعیّتی هر در است متعهّد بانکدار و ندارند بانک
 رابطۀ دهد، می وام بانک وقتی هم، وام اعطای بخش در بپردازد. گذار سپرده به مقرّر

 متعهّد او و آورد میدر متقاضی مالکیت به و کرده قطع وام آن از را خود مالکیّتی
 بانکی نظام برگرداند. بانک به را آن ۀبهر و وام اصل معیّن سررسیدهای در شود می

 ؛کند دور حقیقی اقتصاد با شدن درگیر از را بانکداری صنعت کرده سعی ربوی
 متحوّل بانکداری ماهیّت آن، بر مبتنی بانکداری و بهره سیستم حذف با که درحالی
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 به بستگی ان،گذار سپرده زیان و سود آن دنبال به و ها بانک زیان و سود و شود می
 مردم و ها بانک آنکه بر عالوه غیرربوی ساختار در پس دارد. ها بنگاه موفقیّت و عملکرد

 دارند فعالیت نیز اقتصادی چرخۀ در ها بانک دارند، مسئولیت و بوده متعهّد یکدیگر به
 .(513، ص1831 ،)موسویان باشند انگذار سپرده پاسخگوی بتوانند تا

 ربا بدون بانکداري قانون .2-9

 بانکی، سیستم از بهره حذف ضرورت و اسالمی جمهوری نظام استقرار به توجه با
 بانکی بهره نرخ ساختمان در تغییراتی 1823 دی سوم ۀجلس در اعتبار و پول شورای

 برای هم جدیدی جایگزین عنوان به شده تضمین سود که طوری به ،رساندکرد  تصویب
 گرفت قرار عمل مورد اعتباری تسهیالت سایر و ها وام برای هم و ها سپرده جذب
 با اعتبار، و وام یاعطا و ازهااند پس جذب از روش این .(111، ص1831 سپه، )بانک

  تصویب به منجر ،نهایت در که بود مواجه اقتصادی و فقهی ۀعدید اشکاالت
 شهریور دررا  قانون این مجلس شورای اسالمی گردید. ربا بدون بانکی عملیات قانون
 ،)موسویانید گرد اجرا ها بانک کلیه در 1838 سال ابتدای از و ردک تصویب 1835
 .(183، ص1831

 سیستم از ربوی عملیات و بهره حذف ربا، بدون بانکداری نظام اصلی محور
 عناوین تحت ربا بدون بانکداری قانون فصل چهار را آن کلی ساختار و است بانکی

 بانک» و «بانک اعطایی تسهیالت» ،«پولی منابع تجهیز» ،«بانکی نظام وظایف و اهداف»
 .دهد می تشکیل «پولی سیاست و ایران مرکزی

 ها بانک اعطایي تسهيالت .2-1

 یها روش در متعارف بانکداری با اسالمی بانکداری اساسی یها تفاوت از یکی
 به نسبت آن ویژگی ینتر برجسته که ربا بدون بانکداری قانون در است. منابع تخصیص
 اسالمی عقود اساس بر منابع تخصیص یها راه رباست، از اجتناب سنتی بانکداری

 .است شدهریزی  برنامه
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 به توان می را ربا بدون بانکداری قانون در موجود بانکی منابع تخصیص یها شیوه
 یگذار سرمایه» و «ای مبادله عقود» ،«مشارکتی عقود» ،«الحسنه قرض» کلی گروه چهار

 نمود. تقسیم «مستقیم

 الحسنه قرض .2-1-1

 قرارداد کنند، استفاده منابع تخصیص برای آن از توانند می ها بانک که قرارادهایی از یکی
 ،آن موجب به که است عقدیالحسنه  قرض است.الحسنه  قرض یا بهره بدون قرض
 یا افراد به مقرر ضوابط طبق را معینی مبلغ دهنده قرض عنوان به توانند می ها بانک

 را دریافتی مبلغ معادل شود می متعهد گیرنده و نمایند واگذار قرض به ها شرکت
 بهره گونه هیچالحسنه  قرض به ،هرحال به .(131، ص1833 ،)موسویان نماید بازپرداخت

 اساس بر مورد هر درالحسنه  قرض پرداخت ىها هزینه اما د،گیر نمى تعلق سودى یا و
 دریافت ندهگیر قرض از و محاسبه ایران اسالمى جمهورى مرکزى بانک دستورالعمل

 (.53، ص1831 )رجایی، شد خواهد

 مشارکتي عقود .2-1-2

 اقتصادی فعالیت یک نیاز مورد سرمایه از بخشی یا کل بانک عقود، نوع این در
 فعالیت این از حاصل سود ،نهایت در و نماید می تأمین را خدماتی( یا تجاری )تولیدی،

 عقود این (.133، ص1831 زاده، حسنمجتهد و ) نماید می تقسیم قرارداد مطابق را
 از: ندا عبارت

 مضاربه .2-1-2-1

 در و (1113، ص1833 ،)عمید دیگری سرمایه با تجارت یعنی ،لغت در مضاربه
 تأمین دار عهده )مالک( طرفین از یکى آن موجب به که است قراردادى مضاربه اصطالح،

 سود در و کرده تجارت آن با )عامل( دیگر طرف اینکه قید با ؛گردد مى )نقدى( سرمایه
 عنوان به بانک قرارداد، این در (.ربا بدون بانکی عملیات قانون) باشد شریک هشد حاصل

 عامل، عنوان به ،دیگر طرف و مضاربه( ۀ)سرمای نیاز مورد وجه ۀکنند تأمین مضارب،
 انجام از حاصل سود .هستند مضاربه قرارداد موضوع به مربوط امور کلیه دار عهده
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 تقسیم این نسبت و شد خواهد تقسیم عامل و بانک بین کار پایان در نظر، مورد معامله
 قانون، مطابق (.83، ص1831 تابیان، زه و )هروانی بود خواهد اولیه توافق اساس بر

 خود برای را وجوه برگشت و مصرف ۀنحو بر نظارت حق مضاربه مدت طول در بانک
 جلوگیری احتمالی یها زیان بروز از توجهی قابل میزان به آن از استفاده با و رددا

 .(113، ص1831 ،)موسویان کند می

 مدني مشارکت .2-1-2-2

 یا نقدى الشرکۀ سهم آمیختن درهم :از است عبارت بانکداری نظام در مدنی مشارکت
 کاری انجام برای مشاع نحو به بانک غیرنقدى یا نقدى الشرکۀ سهم با شریک غیرنقدى

 انتفاع، قصد به محدود مدت به خدماتی و بازرگانی تولیدی، یها فعالیت ۀزمین در معین
 حداقل نیز مدنى مشارکت در .(83، ص1831 تابیان، زه و )هروانی قرارداد حسب بر

 به و تعیین اعتبار و پول شوراى توسط ها طرح ارزیابى منظور به انتظار، مورد سود
 و است طرح ارزیابى برای صرفاً ،نرخاین  که است ذکر شایان شود. مى اعالم ها بانک
، 1831 )رجایی، کرد مطالبه و گرفت نظر در قطعى نرخ یک عنوان به را آن توان نمى
 ىها پروژه در را آنان ۀسرمای است موظف ،انگذار سپرده وکیلدر جایگاه  بانک .(53ص

 موردنظر پروژه شرکت، قرارداد انعقاد از قبل باید گیرد، کار به قبول قابل سودآورى با
 شده اعالممیزان  به طرح سودآورى از اطمینان حصول منظور به بانک، کارشناسان توسط
 بانک ارزیابى، نتیجه بودن مثبت صورت در .گردد ارزیابى اعتبار و پول شوراى توسط
 .(53، ص1831 )رجایی، دنمای مىعقد من  مدنى مشارکت قرارداد

 حقوقي مشارکت .2-1-2-9

 یا جدید سهامی یها شرکت ۀسرمای از قسمتی تأمین» از: است عبارت حقوقی مشارکت
 طریق از ها بانک قانون طبق «.بانک توسط سهامی یها شرکت سهام از قسمتی خرید

 معدنی، )صنعتی، تولیدی سهامی یها شرکت ۀسرمای کمبود حقوقی مشارکت
 مالی دوره هر پایان در و کنند می تأمین را خدماتی و بازرگانی ،ساختمانی( کشاورزی،

 یکی حقوقی مشارکت شوند. می سهیم سود در سرمایه نسبت به سهامداران، دیگر همانند
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 تولیدی، واحدهای نیاز مورد بلندمدت منابع تأمین جهت در که است ابزارهایی از
 قلمرو در حقوقی مشارکت بر تأکید عمالً شود. می گرفته کار به خدماتی و بازرگانی
 موجب ،موجود واحدهای توسعه و تکمیل یا و جدید واحدهای ازیاند راه و تأسیس
 در و جامعه در خدمات و کاال ۀعرض افزایش و زرگانیاب خدمات و تولید افزایش

 .(113، ص1833 ،)موسویان بود خواهد کشور اقتصاد توسعه به کمک ،نتیجه

 مزارعه .2-1-2-1

 برای را مشخصی زمین )مزارع( طرفین از یکی آن موجب به که است قراردادی مزارعه
 بین حاصل و دنک زراعت زمینآن  در تا دهد می )عامل( دیگر طرف به معینی مدت
 منظور به تواند می بانکی سیستم .(111، ص1831 ،محمودی) گردد تقسیم عامل و مزارع

 که را مزروعی اراضی ،مزارع عنوان به کشاورزی محصوالت تولید و بازدهی افزایش
 آن از برداری بهره و تصرف در مجاز عنوان هر به که باشد ملکی یا و بوده ها آن مالک
 .(133، ص1831 زاده، حسنمجتهد و ) نماید واگذار مزارعه به قرارداد طبق باشد،

 زمانی ،بنابراین ؛داشت خوهند را مزارع نقش همیشه مزارعه قرارداد در ها بانک
 دو آن از تلفیقی یا تولید عوامل سایر یا زمین بخواهند که کنند مزارعه به اقدام توانند می
 (.313، ص1831 ،)ره(خمینی )امام دهند قرار زارع اختیار در را

 مساقات .2-1-2-1

 از معین مشاع حصه مقابل در عامل با ،آن امثال و درخت صاحب میان که است عقدی
 محصوالت تولید و وری بهره افزایش منظور به توانند می ها بانک شود. می واقع ثمره

 عنوان هر به یا و بوده ها آن منفعت یا عین مالک که را مثمری درختان و باغات باغی،
 نمایند واگذار مساقات به قرارداد طبق باشند، ها آن از برداری بهره و تصرف در مجاز

 درخت درخت، صاحب قرارداد، این اساس بر .(133، ص1831 زاده، حسنمجتهد و )
 را آبیاری و نگهداری به مربوط یها فعالیت وی تا سپارد می عامل به را خود درختان یا

 .شود مالک را محصول از بخشی مقابل در و دهد انجام
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  اي مبادله عقود .2-1-9

 «متغیر بازدهی با عقود» و «ثابت بازدهی با عقود» دسته دو بهای  مبادله عقود ،کلی طور به
 گردد: می حیشرادامه هرکدام ت در که شوند می تقسیم

 اقساطي فروش .2-1-9-1

 یا تمام که تیبیتر به ،غیر به معلوم بهای به عین واگذاری از است عبارت اقساطی فروش
 دریافت معینی سررسیدهای در غیرمساوی یا مساوی اقساط به مزبور بهای از قسمتی

 ها بانک کار روش اجرایی، ۀنام ینیآ مطابق .(131، ص1831 ،زاده حسنمجتهد و ) گردد
 کاالی مورد در را خود تقاضای مشتری، که است صورت این به اقساطی فروش در

 تقاضا، بررسی با بانک خرد.ب بانک از را آن که شود می متعهد و داشته اظهار مشخصی
 بازپرداخت( مدت با )متناسب بانک سود احتساب با و خریده را نظر مورد کاالی

 مصوبه طبق بانک، سود میزان حداکثر و حداقل فروشد. می مشتری به اقساطی صورت به
 بود. خواهد اعتبار و پول شورای
 طریق از متعارف بانکداری در کاالها این خرید برای که کسانی کلیۀ ،تیبتر این به

 دست به اقساطی فروش طریق از را خود نیاز توانند می حال ،کردند می اقدام بهره با وام
 .(113، ص1831 )موسویان، نمایند پرداخت بانک به اقساط طور به را آن بهای و آورند

 تمليک شرط به اجاره .2-1-9-2

 پایان در مستأجر شود می شرط آن در که استای  اجاره عقد تملیک شرط به اجاره
 گردد. مالک را مستأجره عین قرارداد، در مندرج شرایط به عمل صورت در اجاره مدت

 به اجاره مدت و بانک سود شده، تمام قیمت اساس بر االجاره مال میزان قرارداد، این در
 (.131، ص1831 زاده، حسنمجتهد و ) شود می تعیین تملیک، شرط

 نیاز که اموالی یا کاال نوع تعیین از بعد متقاضی که است گونه این به کار روش
 بودن آماده مورد در بانک اعالم محض به اینکه بر مبنی سپارد می بانک به تعهدی ،دارد
 کاال آنکه از پس ،تیبتر این به نماید، منعقد قرارداد وی، تقاضای موضوع اموال یا و کاال

 و گردد می متقاضی تحویل اجاره عنوان به شد، فراهم بانک توسط تقاضا مورد اموال یا
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 در مستأجر مالکیت به قرارداد، مدت پایان در مربوط قرارداد مفاد اجرای صورت در
  (.111، ص1835 )موسویان، آمد خواهد

 دین خرید .2-1-9-9

 که را براتی یا سفته بانک، آن، موجب به که است تسهیالتی دین خرید ، تعریف به بنا
  در (.11، ص1831 تابیان، زه و )هروانی خرد می ،باشد تجاری نسیه معاملۀ از ناشی

 از حاکی که ییها برات و سفته )مثل مشتریان تجاری اوراق و اسناد بانک، روش این
 که کسرشده مقدار کنند، می تنزیل آن مبلغ از مقداری کسر با را است( دار مدت طلب

 )موسویان، دهد می تشکیل را بانک سود است، یتجار اوراق سررسید و مبلغ با متناسب
 .(131، ص1831

 و باشد( واقعی معامله از حاکی برات یا )سفته بدهی بودن حقیقی بر دبای ها بانک
 به است ذکر شایان .(121، ص1831 ،)موسویان کنند پیدا اطمینان بدهکار بودن معتبر
 صوری، از حقیقی اسناد تشخیص بودن مشکل و فقهیهای نظر برخی وجود جهت
 است. بوده همراه ییها یتمحدود با بعد به 1833 سال از دین خرید روش

 سلف معامالت .2-1-9-1

 )صنعتی، تولیدی محصوالت نقدی خرید پیش بانکی، نظام در سلف ۀمعامل از منظور
 این در (.21، ص1831 تابیان، زه و )هروانی است معین قیمت به معدنی( و کشاورزی

 مؤسسات مقطعی و محدود مالی نیازهای و گردش در سرمایه تأمین برای ها بانک روش
 قیمت پرداخت با بانک ،واقع در ؛کنند میخرید  را پیش مؤسسات آن محصول اقتصادی،

 متعهد فروشنده و شود می مالک فروشنده ذمه در را معلوم کاالی از معینی مقدار ،کاال
 قیمت معامله، هنگام دهد. تحویل را نظر مورد کاالی ،مقرر مورد در که گردد می

 که شود می تعیین چنان محصول قیمت شده، گرفته نظر در کاال تحویل زمان انتظاری
 زمان بانک، قطعی سود لکن ،آورد دست به را خود موردنظر سود آن، قبال از بانک

 .(132، ص1831 ،)موسویان گیرد می شکل آن بازاری قیمت اساس بر و کاال تحویل
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 جعاله .2-1-9-1

 )جعل( اجرت پرداخت به حقوقی یا حقیقی شخص شدن متعهد از است عبارت جعاله
 عامل را کار دهنده انجام و جاعل را متعهد شخص معین. کار انجام برابر در معین

-131، صص1833 )موسویان، شود می تقسیم خاص و عام قسم دو به جعاله گویند. می
 آن به ،باشد نامعین اگر و «خاص ۀجعال» آن به ،باشد معینی شخص عامل اگر .(521

 گویند. «عام ۀجعال»
 مسکن، تعمیر یا ساخت )چون عملی انجام عامل، عنوان به ها بانک ،عقد این در

 از بعد و گیرند می عهده رب معینی اجرت مقابل در را ..(.و تأسیسات ساختمان، پل،
 دریافت اقتصادی صاحبکار از اقساطی طی یا نقد صورت به را اجرت عمل، انجام

 سود بانک که شود می تنظیم چنان کار یها هزینه به توجه با موردنظر اجرت کنند، می
 انجام و هزینه صرف از بعد قطعی سود نیز عقد این در لکن ،آورد دست به مشخصی

 پیمانکار به دیگری جعاله عقد در را عمل انجام معموالً ها بانک شود. می مشخص عمل
 خواهد جعاله دو اجرت اختالف بانک، سود ،نتیجه در ؛کنند می واگذار کارشناسان یا

 .(132، ص1831 ،)موسویان بود

 مستقيم يگذار سرمایه .2-1-1

  الزم سرمایه تمام تأمین از است عبارت مستقیم یگذار سرمایه ،تعریف به بنا
 و بازرگانی ساختمانی( و کشاورزی معدنی، )صنعتی، تولیدی یها طرح اجرای برای

 بانک چند یا یک توسط و شوند می تشکیل سهامی یها شرکت صورت به هک خدماتی
 تابیان، زه و )هروانی گیرد می انجام دیگر( حقوقی یا حقیقی اشخاص مشارکت )بدون
 (.23، ص1831

 مشاع نحو به مالکیت جهت از واست  نقد صورت به که بانک منابع ،روش این در
 ،ساختمان زمین، چون فیزیکی یها سرمایه به تبدیل ،است انگذار سپرده و بانک بین

 یعنی ؛دهد نمی رخ تغییری هیچ مالکیت جهت از اما ،گردد می تولید ابزار و آالت ماشین
 از برداری بهره زمان طول در و طرح اجرای طول در مستقیم، یگذار سرمایه انجام از بعد
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 سود و ماند خواهد مذکور انگذار سپرده و بانک مشاع مالکیت در طرح موضوع طرح،
 .(551، ص1831 ،)موسویان بود خواهد متعلق آنان به نیز طرح از حاصل

 تحقيق روش .9

 رویکرد با بانکی تسهیالت بندی رتبه برای اولیه معیارهای حاضر، تحقیق در
 زمینه این در گرفته صورت تحقیقات و موضوع ادبیات بررسی طریق از گذاری، سیاست

 «برفی ۀگلول» روش از استفاده با بانکی نظام خبرگان از نفر 15 سپس گردید. استخراج
 شده، حذف معیارها برخی مصاحبه، نتایج تحلیل در .شد مصاحبهبا آنان  و شده انتخاب
 ،سپس شد. ارائه خبرگان طرف از اولیه شده مطرح معیارهای بر عالوه نیز معیارها برخی

 بانک مدیران به ای، نامه پرسش قالب در اهمیت درجه دریافت برای دوباره معیارها این
 از معیارها ینتر مهم استخراج و ها داده تحلیل برای پژوهش این در شد. ارائه مرکزی
 این از استفاده علت است. شده استفاده میانگین آزمون از شده، توزیع یها نامه پرسش
 فنون از استفاده جای به پژوهش این در جامعه سرشماری به توجه با که است آن روش

 معیار پنج مرحله این در است. شده استفاده توصیفی آمار فنون از استنباطی، آمار
 این اساس بر تحقیق مفهومی مدل ،سپس و شدند انتخاب معیارها ترین مهم عنوان به

 توجه با بعد مرحله در گردید. طراحی بانکی تسهیالت بندی گروه به توجه با و معیارها
 مفهومی مدل اینکه به توجه با نیز و مراتبی، سلسله تحلیل روش قدرت و دقت به

 بهبندی  اولویت پی برای اچ ای نامه پرسش ،است سطحی پنج مدل یک شده طراحی
  شد. ارائه اسالمی( جمهوری بانکی نظام ناگذار سیاست از نفر 51) خبرگان

 مدیران شامل معیارها، اهمیت ۀدرج تعیین مرحله در تحقیق این آماری ۀجامع
 و بوده اداره معاون سطح از باالتر که است ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 و مرکزی بانک سازمانی چارت بررسی با باشد. بانکی تسهیالت با مرتبط ها آن وظایف
 شرایطآن  دارای که افرادی مرکزی، بانک مدیران و مربوط اساتید هاینظر از استفاده با

 تحقیق، قسمت این در که است ذکر به الزم .اند شده داده تشخیص نفر 11 باشند،
 است. گرفته قرار سرشماری مورد جامعه
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 اساس بر بانکی تسهیالت بندی اولویت ۀمرحل در تحقیق آماری ۀجامع همچنین 
 .است ایران اسالمی جمهوری بانکی نظام گذاران سیاست شامل برگزیده، معیارهای

 از یکی دارای که هستند افرادی تحقیق این در بانکی نظام گذاران سیاست از منظور
 باشند: زیر شرایط
 معاون سطح از باالتر که است ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مدیران .1

 ؛باشد بانکی تسهیالت با مرتبط ها آن وظایف و بوده اداره
 ؛اعتبار و پول شورای اعضای .5
 ؛ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک فقهی ۀکمیت اعضای .8
  .اسالمی شورای مجلس اقتصادی سیونیکم نمایندگان .1
 اساتید با مشورت و مرکزی بانک سازمانی چارت بررسی و تعریفاین  به توجه با
 گردید. استفاده شانهاینظر از و شده شناسایی خبرگان از نفر 51 مربوط،
 نظری مبانی تدوین برای الزم اطالعات یآور جمع منظور به پژوهش این در
 و بانکی تسهیالت بندی اولویت برای مناسب احتمالی معیارهای شناسایی تحقیق،

 مقاالت، ،ها کتاب از اثربخش و کارا ۀمطالع برای تحقیق ۀپیشین از آگاهی ،همچنین
 معیارهای شناسایی برای ،همچنین است. شده استفاده اطالعاتی یها پایگاه و ها نامه پایان

بندی  رتبه ،همچنین و بانکی نظام گذاران سیاست منظر از بانکی تسهیالت بندی اولویت
 از خبرگان هاینظر از )استفاده میدانی روش از معیارها، این اساس بر بانکی تسهیالت

  است. گردیده استفاده نامه( پرسش و مصاحبه طریق
 ،خبرگان هاینظر و قبلی مطالعات به توجه با شده تهیه ۀنام پرسش تحقیق این در
 خبرگان، با مصاحبه و موضوع ادبیات بررسی و مطالعه با ابتدا زیرا است؛ روایی

 بانکی نظام گذاران سیاست منظر از بانکی تسهیالتبندی  رتبه برای مناسب معیارهای
 برای ،همچنین است. رسیده مربوط اساتید تأیید به نهایی نامه پرسش و هدش شناسایی
 آلفای ضریب است.  شده استفاده کرونباخ آلفای روش از نامه پرسش پایایی سنجش
 و شده محاسبه 5اس اس پی اس افزار نرم از استفاده با ها نامه پرسش این برای کرونباخ

 است. مذکور نامه پرسش پایایی از نشان که /. است113 با برابر
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 یا و موجود راهکارهای بین از راهکار یک انتخاب آن در که گیری تصمیم علم در
 با گیری تصمیم های روش که است سالی چند  است، مطرح راهکارها بندی اولویت
 تحلیل روش میان این از اند. کرده باز را خود جای (MADM) هچندگان های شاخص
 فرآیند است. هشد استفاده مدیریت علم در ها روش سایر از بیش (AHP) مراتبی سلسله
 است چندمنظوره گیری تصمیم فنون ترین معروف از یکی مراتبی سلسله تحلیل

 اساس بر گیری، تصمیم عمل که هنگامی در روش این اساس .(3، ص1831 پور، )قدسی
 آغاز تصمیم، مراتب سلسله درخت آوردن فراهم با است، نهفته زوجی مقایسات

 تصمیم در رقیب های گزینه و مقایسه مورد عوامل تصمیم مراتب سلسله درخت شود. می
 وزن مقایسات این گیرد. می انجام زوجی مقایسات مجموعه یک سپس دهد. می نشان را

 در سازد. می مشخص رقیب های گزینه راستای در را معیارها و ها شاخص از هریک
 تلفیق همدیگر با را زوجی مقایسات از حاصل های ماتریس ،8پی اچ ای منطق نهایت

 بر تأکید پی اچ ای مسائل تحلیل در عمده طور به .شود حاصل بهینه تصمیم تا سازد می
 (.33-1، صص1831 زاده، رجب و )آذراست  خبرگی هاینظر کسب

 گیرنده تصمیم چندین گیرنده، تصمیم جای به گیری تصمیم یک در است ممکن
 برای موارد این در شود، لحاظ مقایسه ماتریس در باید ها آن همگی نظرهای که باشند

 استفاده مقایسه ماتریس عناصر برای هندسی میانگین از توان می گروهی گیری تصمیم
 باشد الزم مقامش و تخصص به توجه با گیرنده تصمیم هر چنانچه (.Saati, 1980) نمود
 (:Saati, 1980) داد بیشتری وزن او نظر به توان می ،باشد داشته آرا بر بیشتری تأثیر

 برای منظور بدین است. شده استفاده گروهی گیری تصمیم از نیز پژوهش این در
 توزیع یعنی ،اطالعات آوری جمع های روش ترین رایج از یکی از اطالعات آوری جمع

 آماری ۀجامع از اطالعات آوری جمع از پس است. شده استفاده پی اچ ای ۀنام پرسش
 شد داده وزن خبرگی میزان اساس بر آنان هاینظر به ،بانکی نظام گذاران سیاست شامل

 که است ضروری نکته این ذکر شد. استخراج آنان هاینظر از نهایی ۀمقایس ماتریس و
 تعیین خدمت ۀسابق و تحصیلی مدرک سازمانی، جایگاه اساس بر افراد خبرگی میزان
 است. شده
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 در نمونه تعداد ،کرد اشاره آن به باید که دیگری مهم بسیار نکته ،این بر عالوه 
 چندمعیاره گیری تصمیم های روش اساس بر که هایی پژوهش در است. ژوهش پ این

 ،است خبرگان هاینظر بر مبتنی ها روش این آنکه دلیل به پژوهشگر ،شود می استفاده
 انتخاب تصادفی صورت به نمونه که تصادفی گیری نمونه عکس رب و- مستقیم صورت به

 محدود خبرگان تعداد موارد بیشتر در ازآنجاکه و رود می خبرگان سراغ به -شود می
 زیرا ؛نیستند نمونه تعداد به متکی آماری  های روش مانند ها روش این ،بنابراین ،هستند
 طور به نیست. تحقیق از نوع این در آن خواص و نرمال توزیع از استفاده به نیازی

 با مراتبی سلسله تحلیل روش جمله از و چندمعیاره گیری تصمیم های روش در معمول
 خالف بر ،این بر عالوه شود. می حاصل قبولی قابل نتایج نیز 2 از باالتر هاینظر تعداد
 در یعنی ؛هستند اعتبارسنجی عالیم دارای عملیاتی پژوهش های روش استنباطی، آمار

 عالمت مراتبی سلسله تحلیل روش در د.نشو می مشخص ،باشد اشتباه نتایج که صورتی
 تجربه (.22، ص1833 آذر، و )معماریانی است سازگاری نرخ با نتایج درستی اعتبار
 این در ،باشد 1/1 مساوی یا تر کوچک سازگاری نرخ که صورتی در ،است داده نشان

 و )آذر است سازگار شده داده های پاسخ و است قبول قابل سازگاری نرخ ،صورت
 .(33-1، صص1831 زاده، رجب

 پژوهش هاي یافته و ها داده تحليل .1

 ها داده تحليل و تجزیه .1-1

 رویکرد با بانکی تسهیالتبندی  رتبه برای اولیه معیارهای شد، بیان که گونه همان
 در گرفته صورت تحقیقات و موضوع ادبیات بررسی و مطالعه طریق از گذاری، سیاست

 برفی ۀگلول روش از استفاده با خبرگان از نفر 15 سپس گردید. استخراج زمینه این
 حذف معیارها برخی مصاحبه، نتایج تحلیل در .شد مصاحبه با آنان و ندشد انتخاب

 و شد ارائه نخبگان طرف از اولیه ۀشد مطرح معیارهای بر عالوه نیز معیارها برخی شده،
 :شود می ارائه عامل هر از مختصری شرح که گردید استخراج معیار 15 ،تیبتر بدین

 انتقال موجبات خود مالی و اقتصادی عملیات با ها بانک درآمد: عادالنه توزیع .1
 یها فعالیت در مشارکت به قادر یا و مایل مستقیم، طور به که افرادی از را منابع
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 سرمایه به نیازمند اقتصادی امور انجام جهت در که کسانی به ،باشند نمی اقتصادی
 و سود توزیع د،دگر می استفادهکه  تسهیالتی نوع به توجه با سازند. می فراهم ،ندهست
 انجام متفاوتی ۀگون به تسهیالت کننده دریافت و (گذار )سپرده سرمایه صاحب بین زیان
است؛  گروه دواین  میان زیان، و سود توزیع بودن عادالنه مورد، این از منظور شود. می
 افزوده ارزش به گذاران سپرده ها، آن در که بانکی تسهیالت از دسته آن دیگر، عبارت به

 باشند،  شریک نیز پروژه احتمالی زیان در و رسیده خود سرمایه کارگیریه ب از حاصل
 معیار، این نظر از کلی، طور به .برخوردارند درآمد عادالنه توزیع در باالتری ۀرتب از

 .شوند می داده ترجیح ای مبادله تسهیالت به نسبت ارکتیمش تسهیالت
 اجرا واقعی صورت به بانکی عقود که صورتی در بانک: عملیاتی یها هزینه .5
 خواهد متفاوت پرداختی، تسهیالت از هریک برای ها بانک اجرایی های هزینه شوند،

 های هزینه شامل بانکی، تسهیالت از هریک عملیاتی های هزینه دیگر، عبارت به ؛بود
  است هایی هزینه ۀکلی و حسابداری کاال، فروش یا خرید نظارت، ارزیابی، ،کارکنان

 تسهیالت عملیاتی های هزینه ،مثال رایب؛ شود می متقبل قرارداد پایان تا بانک که
 از بیشتر بسیار ،آن بر مستمر نظارت و پروژه ارزیابی لزوم به توجه با مدنی، مشارکت

 .است دین خرید التتسهی
 آشکار زمانی اسالمی بانکداری اصلی مزیت قرارداد: صحیح اجرای قابلیت .8

 قابلیت از منظور شوند. اجرا صحیح صورت به و خود اصلی جایگاه در عقود که شود می
 دارند قابلیت  اندازه چه تا بانکی تسهیالت از هریک که است این قرارداد صحیح اجرای

 های دستورالعمل و مقررات قرارداد، مفاد طبق بر صوری( )نه واقعی صورت به که
 دِین، بودن واقعی تشخیص دین، خرید تسهیالت ۀارائ در ،مثالرای ب ؛شوند اجرا مربوط

 گذاری قیمت مستلزم مدنی، مشارکت تسهیالتۀ ارائ همچنین است. دشوار بانک، برای
 کهاست  تسهیالت کننده دریافت و بانک بین حاصل سود تقسیم و سررسید، در پروژه

 شرط به اجاره تسهیالت مورد در مشکالتی چنین .است دشوار بانک برای کار این
 تسهیالت صحیح اجرای قابلیت بنابراین، ؛دشو یدیده م کمتر اقساطی، فروش و تملیک
 مشارکت و دین خرید تسهیالت به نسبت یاقساط فروش و کیتمل شرط به اجاره
 است. بیشتر مدنی
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 اعطای یها دستورالعمل و ها نامه ینیآ اگر :قرارداد بودن فهم قابل و روان .4
 به نسبت توانند می راحتی به تسهیالت متقاضیان باشد، فهم قابل و روان تسهیالت،

 کاهش حقوقی دعاوی احیاناً و بعدی مشکالت احتمال و یافته آگاهی داد قرار محتوای
 ناشی اشتباه و خطا احتمال قرارداد، بودن فهم قابل و روان صورت در همچنین .یابد می
 تسهیالت ،مثال رایب ؛یابد می کاهش قرارداد مفاد به نسبت بانک متصدیان تسلط عدم از

 به نسبت اقساط، محاسبه روش ،همچنین و اجرایی فرآیندهای نظر از اقساطی فروش
 دارد. اولویت مدنی، مشارکت تسهیالت

 ۀنحو بر نظارت حق ،ها بانک که صورتی در بانک: طرف از نظارت قابلیت .5
 با توانند می باشند، داشته خود برای قرارداد مدت طول در را وجوه برگشت و مصرف
 ؛نماید جلوگیری احتمالی یها زیان بروز از توجهی قابل میزان به آن، از استفاده

 وجوه از ها آن استفاده ۀنحو و شرکت های فعالیت بر ها بانک نظارت دیگر، عبارت به
 در منابع ۀبهین تخصیص حال، درعین و نکول ریسک کاهش موجب بانکی، تسهیالت

 بانک حقوقی، مشارکت و مدنی مشارکت تسهیالت در ،مثال رایب ؛شود می جامعه سطح
 تسهیالت در که درحالی ،دارد را تسهیالت کننده دریافت های فعالیت بر نظارت حق

 ندارد. حقی چنین خود، خودی به بانک ن،دِیْ خرید

 عدم علت به گیرنده وام که دهد می رخ هنگامی نکول، ریسک نکول: ریسک .3
 تفاوت کند.ن عمل سررسید تاریخ در هندهد وام مقابل در خود تعهدات به تمایل، یا توان

 ها آن اقتصادی و حقوقی مختلف ابعاد به بانکی، تسهیالت انواع در نکول ریسک
 انتهای در دارایی مالکیت تملیک، شرط به اجاره تسهیالت در ،مثال رایب ؛گردد برمی
 که درحالی ،شود می منتقل تسهیالت کنندۀ دریافت به وجوه کامل تسویۀ و قرارداد دورۀ

 بر بنابراین، شود. می منتقل دوره ابتدای در دارایی مالکیت اقساطی، فروش تسهیالت در
 اقساطی فروش تسهیالت به نسبت تملیک شرط به اجاره تسهیالت معیار، این اساس
 است. مرجح
 معامالت، بودن ربوی از مردم تصور قرارداد: بودن شرعی از مردم تصور .7
 رد رباخواری حرمت و قبح ،اوالً ؛دارد پی در مهمی یها زیان نادرست، یا باشد درست

 با جامعه ایمان با افراد شود می موجب ،ثانیاً ؛رود می بین از مردم ۀعام فکر و ذهن
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 تعدادی ،مثالرای ب ؛یابد می کاهش ها بانک کارایی ،نتیجه در و نکنند همکاری ها بانک
 ثابت بازدهی با تسهیالت نوع هر فقهی، مسائل از نداشتن آگاهی دلیل به جامعه، افراد از
  دانند. می ربوی را

 تسهیالت، انواع از استفاده در ها بانک مختلف: یها زمینه در استفاده قابلیت .8
 بسیار استفاده قابلیت بانکی تسهیالت از برخی دارند. قانونی و شرعی های محدودیت
 به توجه با ،مثال رایب ؛دارند تری گسترده استفاده قابلیت ،دیگر رخیب و دارند محدودی

 به ها بنگاه نیاز تأمین برای آن از توان نمی تملیک، شرط به اجاره تسهیالت ماهیت
 .نمود استفاده خدمات خرید و اولیه مواد گردش، در  سرمایه

 در تغییر باعث که سیاستی هر به پولی: یها سیاست در استفاده قابلیت  .1
 سیاست ابزارهای ترین مهم از یکی گردد. می اطالق پولی سیاست گردد، پول حجم
 تسهیالت در اینکه به توجه با .است بانکی سود های نرخ کنترل ،ایران در پولی

 کنترل طریق از پولی های سیاست اعمال شود، نمی تعیین ابتدا از قطعی سود مشارکتی،
 .ستنی پذیر امکان مشارکتی، تسهیالت سود های نرخ

سازی  تاندارداس به مورد این ی:الملل بین معامالت در استفاده قابلیت .11
 و قوانین با بانکی تسهیالت که صورتی در ،دیگر عبارت به ؛گردد برمی مالی محصوالت

 معامالت در استفاده قابلیت باشند، متناسب کشورها سایر مردم مذهبی اعتقادات
  داشت. خواهند را یالملل بین

 ابزار ،ها بانک مالی تأمین یها راه از یکی بهادار: اوراق به شدن تبدیل قابلیت .11
 ها دارایی تبدیل تعریف، به بنا .ستها دارایی نمودن بهادار اوراق به تبدیل نام به جدیدی

 یها وام قبیل از ،ها وام از مجموعه یک آن موجب به که است فرایندی بهادار اوراق به
 قابل بهادار اوراق صورت به و شده بندی ه گرو مالی، های دارایی سایر یا مسکونی رهنی
 شدن تبدیل برای بانکی تسهیالت انواع قابلیت کلی، طور به؛ دشو خته میفرو ستددادو

 نظر از سلف معامالت از حاصل های دارایی ،مثال رایب است؛ متفاوت بهادار، اوراق به
 ثابت بازدهی که عقودی ،همچنین و ندارند را بهادار اوراق به شدن تبدیل قابلیت فقهی،
 ند.تر مناسب کار این برای ،باشند هداشت کمی نکول ریسک و داشته
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 بودن ناکارآمد و بودن نامناسب از ناشی زیان ،تعریف طبق :عملیاتی ریسک .11
 عملیاتی ریسک را خارجی حوادث ،همچنین و ها سیستم ،افراد ،داخلی یندهایآفر
 وجوده ب مالی مؤسسه عملیات انجام ۀواسط هب کهرا  هایی ریسک همچنین گویند. می
 انواع میان در عملیاتی ریسک که رسد می نظر به دانند. می عملیاتی های ریسک ،آیند می

 مدنی، مشارکت تسهیالت عملیاتی ریسک ،مثال رایب ؛باشد متفاوت بانکی، تسهیالت
 سود محاسبه برای پروژه گذاری قیمت و ارزیابی شامل ،آن فرآیندهای پیچیدگی علت به

 است. بیشتر اقساطی، فروش تسهیالت به نسبت دوره، انتهای در قطعی

 ،نامه پرسش قالب در اهمیت ۀدرج دریافت برای دوباره معیارها این بعد، ۀمرحل در
 شده ارائه عوامل از هریک برای گردیدند. ارائه (بانکی نظام گذاران سیاست) خبرگان به
 از ها فرضیه این آزمون برای ؛شود می مطرح زیر صورت به ها فرضیه قبل، قسمت در

 به توجه با که است آن روش این از استفاده علت ؛است شده استفاده میانگین آزمون
 آمار فنون از استنباطی، آمار فنون از استفاده جای به پژوهش این در جامعه سرشماری

 آزمون در مهم یمعیارها تعیین برای مطلوب مقدار است. شده استفاده توصیفی
 است. شده گرفته نظر در 2/8 مساوی مربوط، اساتید و خبرگان نظر طبق ،میانگین

 پژوهشي يها يهفرض. 1-1-1

 رویکرد با بانکی تسهیالتبندی  رتبه برای مهم معیارهای جزء مذکور معیار :  
 .است گذاری سیاست

 رویکرد با بانکی تسهیالتبندی  رتبه برای مهم معیارهای جزء مذکور معیار :  
 .ستنی گذاری سیاست

 آماري يها فرضيه. 1-1-2

 

 
 

 پنج نتیجه در و شد گرفته میانگین ها نامه پرسش از اکسل افزار نرم از استفاده با
 که نمود بیان توان می ،دیگر عبارت به ؛ندنمود کسب 2/8 از باالتر نمره ،زیر معیار
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 مهم بانکی تسهیالتبندی  اولویت برای را زیر معیار پنج ،بانکی نظام گذاران سیاست
 :ندنمود ارزیابی
 ؛صحیح اجرای قابلیت .1
 ؛بانک طرف از نظارت قابلیت .5
 ؛عملیاتی یها هزینه .8
 ؛درآمد عادالنه توزیع .1
  .بودن فهم قابل و روان .5

 روش از استفاده با بانکی تسهیالتبندی  اولویت برای گردید، بیان که گونه همان
 درخت» داریم. نیاز «تصمیم مراتب سلسله درخت» به (AHP) مراتبی سلسله تحلیل
 سطوح دارای بررسی تحت ۀمسئل به توجه با که است درختی «تصمیم مراتب سلسله
 نیز آن آخر سطح و گیری تصمیم هدف ۀکنند بیان درخت هر اول سطح است. متعدد

 با رقابت در نتخابا برای و شوند می مقایسه همدیگر با که است هایی گزینه کنندۀ بیان
 هستند. همدیگر
 روش 15 به را خود منابع توانند می ها بانک ربا، بدون بانکداری سیستم در

 گروه چهار به را ها روش این توان می کلیبندی  تقسیم یک در دهند. تخصیص
 سلف، تملیک، شرط به اجاره اقساطی، )فروشای  مبادله قراردادهای ،الحسنه قرض
 مضاربه، حقوقی، مشارکت مدنی، )مشارکت مشارکتی قراردادهای جعاله(، و دین خرید

 به توجه باای  مبادله عقود نمود.بندی  طبقه مستقیم یگذار سرمایه و مساقات( و مزارعه
 شوند. می تقسیم متغیر بازدهی با عقود و ثابت بازدهی با عقود دسته دو به ماهیتشان

 کننده ترکیب عقود و سرمایه با سرمایه کننده ترکیب عقود دسته دو به نیز مشارکتی عقود
 از که معیارهایی وبندی  طبقه این منطق به توجه با گردند. میبندی  طبقه سرمایه با کار
 مدل این گردید. طراحی تحقیق، مفهومی مدل ،اند شده داده تشخیص مهم خبرگان نظر
 است. آمده 5شمارۀ  شکل در
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 از نفر 51 به و طراحی فوق مدل اساس بر پی اچ ای یها نامه پرسش بعد، مرحله در
 افزار نرم از استفاده با ها نامه پرسش این تحلیل در شد. ارائه بانکی نظام سیاستگذاران

Excel، ضریب تا گرفت قرار بررسی مورد گروهی صورت به خبرگان نظرات 
 باشد. نداشته 1.1 از بیشتر ناسازگاری

 معیار پنج اساس بر بانکی تسهیالت از کدام هر اولویت ،5 شماره جدول در 
 تقابیل درآمد، عادالنه توزیع بانک، عملیاتی یها هزینه صحیح، اجرای )قابلیت نهایی

 شده داده نشان کلی طور به همچنین و بودن( فهم قابل و روان و بانک طرف از نظارت
 د.باش می آن اولویت دهنده نشان نکیبا تسهیالت از یک هر وزن .است
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 ایران در بانکي تسهيالت فعلي وضعيت .1-2

 مالی تأمین برای کشورمان اعتباری مؤسسات و ها بانک ،گردید بیان که گونه همان
  گوناگونی عقود از توانند می خانوارها، و اقتصادی یها بنگاه از اعم مشتریان،

 منابع اعتباری مؤسسات و ها بانک ربا، بدون بانکداری قانون اساس بر نمایند. استفاده
 8 شماره جدول در موارد این از هریک سهم ؛دهند می تخصیص روش 15 به را خود
 :است آمده
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 1913 سال در اعتباري اتمؤسس و ها بانک اعطایي تسهيالت مقایسه. 2 نمودار

 ایران اسالمي جمهوري مرکزي بانک اقتصادي، آمارهاي گزیده ماهنامه منبع:

 بندي  جمع

 داده اختصاص خود به را رتبه باالترین تملیک، شرط به اجاره تسهیالت تحقیق، این در
 این البته است. بودن فهم قابل و باال صحیح اجرای قابلیت آن، اصلی مزیت که است
 نیز دوم ۀرتب .ستنی برخوردار درآمد عادالنه توزیع در مناسبی ۀرتب از تسهیالت نوع

 قابلیت صحیح، اجرای قابلیت نظر از که است حقوقی مشارکت تسهیالت به متعلق
 عفض نقطه .است مناسبی رتبه دارای بودن، فهم قابل و درآمد عادالنه توزیع نظارت،

 .است بانک عملیاتی های هزینه در نیز تسهیالت نوع این
 ترجیهات میان داری معنا رابطه گردد، می مشاهده 8شماره  نمودار در که طور همان

 ،ندارد وجود عتباریا مؤسسات و ها بانک توسط اعطایی تسهیالت و گذاران سیاست
 مؤسسات و ها بانک اعطایی تسهیالت درصد 32 از بیش ،حاضر حال در کهای  گونه به
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 است بهتر و شود می داده تخصیص مدنی مشارکت و اقساطی فروش قالب در اعتباری
 و حقوقی مشارکت مانند باالتر رتبه با عقود از بیشتر استفاده سمت به ها گذاری سیاست

 شوند. دهی جهت تملیک شرط به اجاره
 

 
 1913و  1911هاي  گذاران و تسهيالت اعطایي در سال مقایسه ترجيهات سياست .9نمودار 

 ویژه هب و مشارکتی تسهیالت سهم اخیر، یها سال در ،1شماره  نمودار اساس بر
 12 از بیش اکنون هم است. یافته افزایش ها بانک اعطایی تسهیالت در مدنی مشارکت

 تخصیص مشارکتی عقود قالب در اعتباری مؤسسات و ها بانک اعطایی تسهیالت درصد
 افزایش این است. بوده درصد 58 دحدو 31 سال در رقم این که حالی در ،شود می داده
 که طوری به است، چشمگیرتر اعتباری اتمؤسس و غیردولتی های بانک میان در
 مشارکتی عقود قالب در ها آن اعطایی تسهیالت از درصد 21 از بیش اکنون هم

 .شود می داده تخصیص
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 اي ها و مؤسسات اعتباري در قالب عقود مشارکتي و عقود مبادله . مقایسه تسهيالت اعطایي بانک1نمودار 

 ایران اسالمي جمهوري مرکزي بانک اقتصادي، آمارهاي گزیده ماهنامه از مستخرج اطالعات منبع:

 مشارکتی تسهیالت حجم افزایش و ها بانک اعطایی تسهیالت ترکیب تغییر علت
 با .است ای مبادله تسهیالت برای سود نرخ سقف وجود ،یا مبادله تسهیالت به نسبت
 میزان بررسی از پس و قرارداد پایان در مشارکتی، تسهیالت قطعی سود اینکه به توجه

 سقفی آن، سود نرخ برای تواند نمی مرکزی بانک لذا شود، می تعیین پروژه سودآوری
 سود ای، مبادله تسهیالت بیشتر هئارا با که نمایند می تالش ها بانک بنابراین، ؛دهد قرار
 دهند. افزایش را خود
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 ها یادداشت
                                                 

1. AHP 
2. spss 
3. AHP 

 کتابنامه
، تهران: نگاه MADMگیری کاربردی، رویکرد  تصمیم(، 1831زاده، علی ) آذر، عادل و رجب

 دانش.
 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.، تهران:  تحریرالوسیله(، 1831خمینى ) امام

های صنعتی در  بررسی کارایی عقود اسالمی در تأمین مالی پروژه»(، 1831غالمرضا ) ،ایلیات
نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش بانکداری  ، پایان«بانک ملت حوزه شمال تهران

 ایران.
ی در پیشرفت صنایع تبدیلی کشاورزی نقش تسهیالت اعطایی بانک»(، 1833بازوبندی، نسرین )
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. ، پایان«استان خراسان

 ریزی. ، اداره تحقیقات و برنامهتاریخ هشتادسالۀ بانک سپه(، 1831بانک سپه )
)بهره( و  قانون عملیات بانکی بدون ربا ،(1831) بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 .ییهای اجرا و دستورالعملها  نامه ینیآ
 .های اقتصادی (، ماهنامه گزیده آمار1831-1831بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )

اداره ، بانک ملی ایران :تهران ،منابع( )تجهیز 1 بانکداری داخلی(، 1833) انبانک ملی ایر
 (.2)ویرایش  آموزش و مدیریت

تهران: مؤسسه بانکداری ایران،  ،1داخلی بانکداری (، 1833بهمند، محمد و بهمنی، محمود )
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

 ، تهران: شکوه اندیشه.بانکداری اسالمی(، 1831جمشیدی، سعید )
 های فرهنگی. ، تهران: دفتر پژوهشبانک و بانکداری در ایران(، 1831ربیعی رودسری، منیژه )

تخصیص منابع پولى در دو نظام بانکى ربوى مقایسه اجمالى تجهیز و (، 1831) محمد ،رجائی
 .11شماره  ،نامه اقتصاد اسالمی ویژه ،معرفت ماهنامه، ایران و غیرربوى در

، قم: پژوهشکده (بانکداری بدون ربا) بانکداری اسالمی(، 1833رحیمی سجاسی، داوود )
 باقرالعلوم.

 http://www.bmi.ir                        بانکداری اسالمی ۀاریخچسایت بانک ملی ایران، ت
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افزایش کارایی بانکداری اسالمی و انتاب ترکیب بهینه عقود در »(، 1831صمصامی، حسین )
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  ، پایان«عرضه تسهیالت )مطالعه موردی بانک کشاورزی(

 شهید بهشتی.
 .دنیای اقتصاد می،مه بانکداری اسالاسناشن ،(1832) مسعودرضا طاهری،

/ لینک  http://www.cbi.irقانون عملیات بانکداری بدون ربا: وبگاه بانک مرکزی به آدرس 
 .قوانین و مقررات/ قوانین مرجع/ قانون عملیات بانکداری بدون ربا

گیری چندمعیاره، تهران: انتشارات دانشگاه  (، مباحثی در تصمیم1831پور، سید حسن ) قدسی
 امیر کبیر، چاپ سوم. 

 ، تهران: انتشارات امیر کبیر.فرهنگ فارسی عمید(، 1833عمید، حسن )
، تهران: مؤسسه گذاری پول و بانک از نظریّه تا سیاست(، 1838ماجدی، علی و گلریز، حسن )

 ایران. بانکداری
پولی و  : مؤسسه تحقیقاتتهران، پول و بانکداری، (1831زاده، علی ) مجتهد، احمد و حسن

 .بانکی
ربا، بهرخ و سود از نظر فقهی و اقتصادی و مبانی  (،1831محمودی گلپایگانی، سید محمد )

 انتشارات دانشگاه تهران. ،ظام مشارکت در بانکداری اسالمیفقهی ن
گیری گروهی،  تکنیکی نوین برای تصمیم AHP(، 1833معماریانی، عزیزاهلل و آذر، عادل )

 .53و  53، شمارۀ دانش مدیریت
 .پژوهشکده پولی و بانکی :، تهرانبانکداری اسالمی ،(1831) موسویان، سید عباس
 .پولی و بانکی : مؤسسه تحقیقات، تهرانبانکداری اسالمی ،(1831) موسویان، سید عباس
 .11شماره  ،اقتصاد اسالمی ،«های بدون ربا انواع بانک» ،(1835) موسویان، سید عباس
مجله فقه  ،«مدل ایران و اردن ؛تبیین فقهی بانکداری بدون ربا» ،(1838) موسویان، سید عباس

 .5شماره  ،و حقوق
 ، قم: وثوق.احکام فقهی بانکداری بدون ربا ،(1833) موسویان، سید عباس

 ، تهران: مؤسسه بانکداری ایران.5عملیات بانکی داخلی ـ (، 1838اصغر ) هدایتی، سید علی
 نقدی بر بانکداری اسالمی،(، 1831تابیان، مصطفی و هروانی، مهدی ) هروانی، حسین؛ زه

 تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.
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