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Abstract:
Proper and efficient use of contracts in the banking sector requires a comprehensive
review of all aspects of jurisprudence, legal, economic and financial. At this study, by using
descriptive and exploratory techniques and interviewing with experts and survey studying,
aspects of vagueness in banking contracts (Case Study: Mudaraba contract) are inferred. To
this end, by using the Interpretive-Structural Modeling (ISM), components are analyzed and
sequence and relationship between component are acquired. Realization of austerity economy
in production-based economy requires proper allocation of resources in the economy and the
goal of founding Islamic banking contracts is involvement of this issue.
The results indicate that the “weakness and failure of regulations and guidelines”, “central
bank monetary policy”, “knowledge of bank employees and bank customers regarding
contracts” and “paying attention to the risks prior to the allocation” are the first priorities to be
regarded for the correct execution of contracts.
Insights gained from this research, helps policymakers and planners for planning and
executing contracts, in line with the austerity economy.
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تبیین آسیبهای اجرای عقود بانکی در كشور؛
رهیافتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
(تاریخ دریافت ،6976/80/61 :تاریخ پذیرش)6976/69/87 :

محسن عبدالهی _6سید عباس

موسویان9

چکیده
بكارگیری صــحیح و کارآمد عقود در نظام بانكی ،مســتلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی،
قانونی ،اقتصادی و مالی است .در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان
و پیمایش متون ،ابعاد ابهام و اشــكال عقود بانكی (مطالعه موردی؛ عقد مضــاربه) اســتنباط شــده و با
تكنیک الگوســـازی ســـاختاری-تفســـیری ( ،)ISMتجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و
مؤلفه های ایجاد آسـیب و ابهام بدسـت آمده و بصـورت یكسارچه مورد تحلیل قرار گرفته است .طبیعی
است تحقق اقتصاد مقاومتی متكی بر تولید در جامعه مستلزم تخصیص صحیح و واقعی منابع در اقتصاد
کشـور میباشـد که هدف عقود بانكداری اسـالمی نیز التزام نسـبت به این موضـوع بوده اســت .نتایج
مطالعه حاکی از آنست که «ضعف و نارسایی مقررات و دستورالعملها»« ،سیاستهای پولی و اقتصادی
دولـت و بـانـک مرکزی»« ،آگاهی کارکنان و مشـــتریان بانک نســـبت به عقود بانكی» و «توجه به
ریســکهای عقود بانكی قبل از تخصــیص» در اولویت اول جهت اجرای صــحیح قراردادهای شــبكه
بانكی میباشـد .بینش حاصـل از این تحقیق ،به سـیاستگذاران و برنامهریزان در طرحریزی و اجرای
عقود در اقتصاد در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور کمک شایانی میکند.
واژگان کلیدی:
اقتصاد مقاومتی ،عقود بانكی ،آسیبشناسی ،الگوسازی ساختاری تفسیری
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مقدمه

حدود سـی سـال از اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا در کشـور ایران گذشـته اسـت .این شیوه
بانكداری در این مدت ،همواره با مســائل و مشــكالتی روبرو بوده اســت .نظام بانكداری بدون ربا در
ایران حداقل از جهت توجه به مس ـأله حرمت ربا در اســالم و تالش برای اجرایی نمودن حذف آن از
مناســبات و معامالت بانكی ،از اهمیتی وافر و جایگاهی بســیار رفیع برای علما ،اندیشــمندان و توده
مردم متدین و معتقد در داخل کشـور و سـایر ملل مسلمان برخوردار بوده است؛ چرا که تحریم ربا از
دسـتورات بدیهی شـرع اسـالم اسـت .این درجه از اهتمام مسـلمین به مسأله ربا سبب میگردد که
همواره به آسـیب شـناسی ماهوی و اجرایی شیوه بانكداری بدون ربا ،از جهات مختلف و با دقت نظر
کافی پرداخت .این تحقیق به تحلیل و آسیبشناسی الگوی عملیاتی مضاربه در نظام بانكداری بدون
ربای جمهوری اسـالمی ایران می پردازد .نظام بانكداری بدون ربا متشكل از نهادهایی است که وجه
تمایز آنها با بانكداری متعارف ،عقود آن بوده که منجر به تمایز در ســازوکارها و فرایندهای عملیاتی
این بنگاه مالی میشود؛ این عقود مشتمل بر عقود مصرّح در قانون عملیات بانكداری بدون ربا ،یعنی
عقود مشـارکتی (مضـاربه ،مشارکت و ،)...عقود مبادلهای (جعاله ،سلف ،اجاره به شرط تملیک و )...و
قرضالحسنه است که در بانكداری جمهوری اسالمی ایران بكارگرفته میشود[ .]9اما در طول مدتی
که نظام بانكی کشور ،با نكداری بدون ربا را تجربه کرده است ،به دلیل مشكالت و نارساییهایی که
هم در قانونگذاری و هم در اجرای عقود مشـارکتی وجود داشته است ،کارکردی که در عقد مضاربه
مدّ نظر نظام بانكداری اسالمی بوده ،محقق نشده است.
این مشكالت را میتوان در بخشهای زیر جستجو نمود:
 نارساییهای ناشی از متن آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با عقد مضاربه نارساییها و مشكالت ناشی از محتوا و مفاد قرارداد مضاربه در بانکها نارساییها و مشكالت مربوط به حوزه اجرای قرارداد مضاربهاز آنجایی که این ســـه بخش با یكدیگر ارتباط وثیق و یكسارچهای دارند ،باید در ســـه برعد "فقهی-
حقوقی"" ،مالی" و "اقتصادی" مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند.
بررســی و تحلیل مســائل و مشــكالت موجود در قرارداد و آییننامهها جز از طریق انجام مطالعات
کتابخانهای و پیمایش متون فقهی ،حقوقی و اقتصــادی مرتبط و یا از طریق جمعآوری نظر خبرگان
صــورت نمی پذیرد .همچنین برای دریافت مســائل و مشــكالت اجرایی در الگوی عملیاتی کنونی،
محقق الجرم به اســتفاده از روشهای میدانی یعنی مصــاحبه با خبرگان و توزیع پرســشــنامه بین
صـاحبنظران می باشد .پس از بدست آمدن ابعاد اشكاالت و ابهامات که اجرای صحیح عقد مضاربه
را با مشـكل مواجه مینماید ،با اسـتفاده از الگوسازی ساختاری -تفسیری که از تكنیکهای نوین و
مؤثر برای تحلیل روابط بین عناصــر مختلف یک پدیده اســت و ترتیب و جهت روابط پیچیده میان
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عناصــر یک ســیســتم را بررســی میکند ،به ارائه یک چارچوب یكسارچه و ملحوظ نمودن مؤلفههای
آسیب در یک نظامواره پرداخته شده است.
پیشینه تحقیق و نوآوری

در خصوص مطالعات صورت گرفته در این حوزه باید گفت که این مطالعات با محوریت مباحث فقهی
و حقوقی عقود ،مبتنی بر قانون عملیات بانكی بدون ربا بوده و یا بصورت نظری پیرامون کاربردهای
عقود مشــارکتی از جمله مضــاربه در اقتصــاد و نظام بانكی انجام گرفته اســت و یا عملكرد و میزان
مبـادالت بـانكی بر مبنـای عقود مختلف را ارزیـابی کرده و هیچیک به مطالعه ابعاد فقهی ،حقوقی،
اقتصـادی و مالی در الگوی عملیاتی و توجه به سـازوکار اجرایی و استفاده از شواهد عینی موجود در
خصـوص نارسـاییها و آسـیبهای موجود در وضـعیت فعلی عقد مضــاربه –و همینطور سایر عقود
مشارکتی -نسرداخته است؛ برخی از این مطالعات در ذیل اشاره شده است:
رزمی ( ]9[)6900در پایان نامه کارشـناسـیارشد خود با عنوان «برررسی نحوه اجرای قانون عملیات
بانكی بدون ربا از جهت تطبیق با موازین شــرع و قانون» به دنبال پاســخ به این اســت که اوالً آیا
قانون عملیات بانكی بدون ربا مطابق با موازین شرع میباشد؟ و ثانیاً بانکها از قانون عملیات بانكی
بدون ربا پیروی میکنند یا خیر .که به این نتیجه رســیده که بانکها بجز در قســمت ســود ثابت در
مضاربه ،از قانون پیروی میکنند.
آقانظری ( )6907در مقالهای با عنوان «نظریه مشــارکت در ســود و زیان ،چالشها و راهكارها» ،به
مســائل ناظر به نظام مشــارکت ( )PLSدر ســاحت اجرا و عمل پرداخته اســت [ .]9نتایج حاصــل از
تحقیق وی گویای این اســت که در بانكداری اســالمی مشــكل اســاســی این نیســت که بیشــتر
فعـالیتهای بانكی از راه عقود مبادله ای انجام میپذیرد؛ زیرا در حذف ربا ،بهکارگیری همین قرارداد
به جای قرارداد وام با بهره کافی اسـت؛ بلكه مشـكل اسـاسی عقود مشارکتی ،فقدان زیرساختهای
نهادی مناسب جهت اجرای مشارکت در سود (زیان) است.
میرجلیلی ( ]4[)6906در مقـاله خود با عنوان «مســـائل بانكداری بدون بهره در تجربه ی ایران» به
مســائل واقعی ناظر به مرحله اجرا در بانكدرای بدون ربای ایران میپردازد .بدین منظور مشــكالت
سـاختاری نظام بانكی بر شـمرده شده و سیاستهای پولی بانک مرکزی بعنوان عاملی مؤثر بر نظام
پولی کشور مطرح شده است.
هارون ،ســودین و همكاران ( ]69[)9884در مقاله خود با عنوان «چشــمانداز ،چالشها و مشــكالت
بانكداری اســـالمی در تایلند» ،به ذکر یک ســـری مشـــكالت اجرای بانكداری اســـالمی در تایلند
پرداختهاند .چالش های مطرح در مقاله ایشــان در قالب مســائل اقتصــاد منطقهای ،پذیرش عمومی
بانكداری اسـالمی ،قوانین و مقررات پشـتوانه و سـایر زیرسـاختهای بانكداری اسالمی تبیین شده
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اســـت .این مقـاله در صـــدد جایگزینی نظام بانكداری اســـالمی با بانكداری متعارف از طریق رفع
نارساییهای آن میباشد.
رایـت جی .دبلیو ( )6771در کتاب خود با عنوان «بانكداری اســـالمی در عمل» ،مشـــكالت عملی
بانكداری اسـالمی در کشور عربستان و اردن را مورد بررسی قرار داده است .برای این منظور بررسی
خود را در دو بعد موانع سـاختاری وموانع نگرشـی بانكداری اسالمی در عربستان و اردن پرداخته اند.
لذا مشــكالت را در زمینه ریســک اعتباری ،نگرش نســبت به اطالعات مالی ،بهبود توانمندیهای
مدیریتی و نهایتاً اولویتهای بازاریابی بانکهای اسالمی تحلیل کردهاند[.]64
سارکر ،عبداالول ( )9884در مقاله خود با عنوان «بانكداری اسالمی در بنگالدش ،عملكرد ،مشكالت
و آینده» ،آسـیبها و مشـكالت عقود بانكداری اسـالمی را در بنگالدش بیان کرده است و ادعا می
کند که بانكهای اسالمی در بنگالدش به گونههای مختلف با ریسکها مواجه میشوند [ .]61تحقیق
ایشـان مشـخصـاً به عقود مشـارکتی پرداخته و نشان می دهد که بانكداری اسالمی آنقدر از مزیت
نسبی برخوردار است که براحتی امكان رقابت با بانكداری رایج را دارد.
عبدالصــمد و کبیر حســن ( )9888عملكرد بانکهای اســالمی در مالزی را طی دوره  6704تا 6777
بررســی کردهاند و به آســیبشــناســی اجرای عقود در این کشــور پرداختهاند .بطوریكه با مقایســه
نســبتهای مالی در بانکهای اســالمی و متعارف موجود در مالزی ،عملكرد هر یک از این دو نظام
بانكی مقایسه و مؤلفههای تضعیف نظام بانكداری اسالمی در کشور مالزی برشمرده شده است[.]61
لذا مشــاهده می شــود که کلیه مطالعات صــورت گرفته در این حوزه عمدتاً مربوط به مســائل نظری
بانكداری اسالمی بوده که در این پژوهش ،با برشمردن اشكاالت و ابهامات فقهی ،حقوقی ،اقتصادی
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و مالی ناظر بر حوزه اجرای عقد مضاربه ،جایگاه مفهومی و اولویتهای هر یک از مؤلفههای اشكال
و روابط بین آنها با تكنیک تفسیری-ساختاری ،تبیین میشود.
بنابراین نوآوری پژوهش حاضر در چهار بعد قابل طرح میباشد:
 تمرکز و تأکید بر عقد مضـاربه از بین تمامی عقود مشارکتی و مبادلهای در بانكداری بدونربا
 توجه به اشكاالت بطور جامع در ابعاد فقهی ،قانونی ،اقتصادی و مالی عملگرا بودن و ناظر بر اجرا بودن ،از آن جهت که عمده مؤلفههای اشــكال ،در بررسیهایواقعی اجرای عقد مضاربه در نظام بانكی ،احراز شده است.
تالش برای ایج اد و فهم ارتباط میان عناصر سیستم و الگوی اجرایی مضاربه و ساختار بینآنها با اســـتفاده از تكنیک ســـاختاری -تفســـیری ( )ISMمبتنی بر نظر خبرگان که یک متدلوژی
ارزشمند و قابل اتكا است.
تحلیل فقهی ،حقوقی عقد مضاربه
-

پیچیده بودن قوانین و مقررات

با حذف بهره از عملیات بانكی ،طراحان بانكداری بدون ربا به فكر اســـتفاده از راه های مجاز در فقه
اسـالمی افتادند و در این رابطه با دو مشـكل اسـاسـی مواجه شدند .از طرفی به منظور تأمین اصل
فراگیر بودن معـامالت بـانكی میخواســـتنـد قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه های
سسرده گذاری و تمام انواع تقاضاهای تسهیالت بانكی را جوابگو باشند و از طرف دیگر ،می دیدند که
بسـیاری از عقود شـرعی با یک سـری محدودیت های ذاتی مواجهند و این امر موجب شد که عقود
متعدد و متنوعی – مخصــوصــا در فصــل تخصــیص منابع و اعطای تســهیالت بانكی – وارد قانون
عملیات بانكی بدون ربا گردد .در نتیجه بنا به اذعان متخصـــصـــین بانكی ،تعدد عقود بانكی از یک
طرف و محدودیت های شـرعی هریک از عقود از طرف دیگر و مراعات ســیاست های کلی نظام از
طرف سـوم دسـت به دسـت هم داده و آیین نامه ها و دسـتورالعمل های پیچیده ای مخصــوص ًا در
اجرای عقود مشـارکتی را به وجود آورده اند که فهم آن نه تنها برای مشـتریان بلكه برای بسیاری از
کارکنان بانک نیز مشكل است.
-

عدم توجه به قصد و نیت

ماده  678قانون مدنی در بیان شرایط صحت معامالت ،قصد طرفین را از ارکان صحت معامله عنوان
میکند؛ لذا علیرغم آنكه قصـد و نیت شـرط اصلی معامله است ،ظواهر امر اینگونه نشان میدهد که
در بیشـتر موارد هدف اصـلی مشـتری استفاده از تسهیالت و هدف اصلی کارگزار بانک ،اطمینان از
بازدهی درصـدی به نام سـود می باشـد و در این میان روح قضیه چندان مطرح نیست و قصد و نیت
اکثر کسانی که از تسهیالت بانکها استفاده میکنند مبتنی بر ربوی نبودن معامالت نیست و هدفی
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بنام مشـارکت در عقود مشـارکتی از جمله مضـاربه در ذهن طرفین متبادر نمیشود .به عبارت دیگر
قصد و غرض استفادهکنندگان از تسهیالت انجام واقعی عقد مضاربه بعنوان عامل نمیباشد[.]1
-

عدم آشنایی و آگاهی طرفین معامله(کارگزاران و مشتریان) به شرایط قرارداد در عقود

عدم اطالع مشـتری و کارگزاران بانک از محتویات اوراقی که امضاء میکنند میتواند موجب بطالن
معامله و حرام بودن آن گردد[ .]1متاســفانه در زمان شــروع بانكداری بدون ربا ،آموزش هم از لحاظ
کیفی و هم از لحاظ کمی کافی نبود؛ بعدها نیز امكانات کافی و در حد لزوم برای آن قراهم نشـــد.
نتیجه آن این شـد که نه کارکنان بانک می دانستند که چه باید بكنند و نه مراجعان اطالع چندانی از
مقررات داشـتند .روشـن است تا شخص علم به شرایط معامله نداشته باشد ،قصد معامله نمیآید و تا
قصــد معامله نیاید ،معامله باطل اســت و معاملهای که باطل باشــد ،اثرات حقوقی قرارداد را نخواهد
داشت .مثالً اغلب مشاهده میشود که مفهوم «سود مورد انتظار» را معادل «سود از قبل تعیین شده»
در نظر میگیرند و همین تلقی را به مشـتریان سـرایت میدهند .در حالیكه پیشبینی سود به عنوان
مال و شـاخصـی برای محاسـبات ابتدایی بانک ممكن است توجیهپذیر باشد ،ولی به عنوان تعیین
سود برای محاسبه نهایی با ماهیت عقد مضاربه منطبق نیست و نمی تواند صحیح باشد؛ زیرا سود در
عقود مشارکتی پس از انجام کار و تحصیل سود قابل تعیین است.
-

صوری عمل کردن بانک

یكی از مشــكالت بانكداری کنونی ،عملكرد صــوری و غیرواقعی بســیاری از بانکها اســت .در
بانكداری اسـالمی ،بایستی مشتری و کارمند بانک دقیقا متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند.
در غیر این صورت ،عقد باطل است .بسیاری از معامالت در بانکها صوری هستند .به عنوان نمونه
آنچه کارکنان امور اعتبارات بان ک به آن اذعان نموده اند ،اینســت که در عقد مضــاربه عمالً نظارتی
وجود ندارد و هدف بانک دریافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه سود مورد نظر است و از آنجایی که
کار اصـلی بانک انجام فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری نیست و این کار از حیطه تخصص آنها
خارج است لذا امكان نظارت دقیق بر اجرای مفاد عقود برای بانکها وجود ندارد .بانک پس از جاری
شــدن عقد و پرداخت وام فقط میتواند به فكر بازپرداخت آن باشــد .این مســئله باعث میشــود که
بســـیـاری از معامالت و عقود در بانکها حالت صـــوری پیدا کند .از طرف دیگر نیز طبق گفتگو با
وامگیرندگان ،گواهی خرید کاال به صـورت پیشفاکتور ،صوری است .بدین ترتیب که در این معامله
کاالیی در دســت نیســت و فقط وامگیرنده پیشفاکتوری را که حاوی قیمتهای بازار آزاد اســت از
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شــخصــی که به ظاهر فروشــنده کاال اســت دریافت میکند و پس از تایید توســط اتحادیه صــنف
فروشندگان یا چند نفر از همصنفیهای مشتری ،به بانک ارائه میشود.6
-

فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک

به اعتقاد همه صــاحبنظران ،عملیات بانكداری بدون ربا با بانكداری متعارف تفاوت های اســاســی و
فراوانی دارد .در نتیجـه نیـاز بـه نظارت پیاپی و دقیق بر مفاد شـــرعی و قانونی آن دارد تا قانون به
صورت کامل اجرا شود .این در حالی است که در قانون فعلی بانكداری بدون ربا ،روش و نهاد خاص
برای نظارت و کنترل معامله های بانكی از جهت انطباق با شـریعت دیده نشــده است و طی گذشت
قریب به سـی سال از اجرای بانكداری بدون ربا نیز هیچ گونه نظارت و کنترلی از این جهت صورت
نگرفته است[.]7
-

مشکل ناباوری در مورد مقررات

متاسفانه ناباوری در مورد بانكداری جدید و مقررات آن به بیتفاوتی و احیان ًا منفیگرایی تبدیل شده،
بطوریكه حتی پس از ابالغ قانون عملیات بانكی بدون ربا ،بجای اجرای صــحیح مقررات ،گرایش به
ادامه رویهای که در گذشــته انجام میگردید ،بیشــتر شــد و نارســایی تشــدید یافت؛ در نتیجه بجای
اجرای مقررات جدید ،عملیات بانكداری به نحوی اجرا میشــود که همان قرض با ســود ثابت را به
ذهن متبادر می نماید .مصـادیق آن اعطای تسـهیالت مضـاربه به شـیوه وام دادن در گذشته با سود
ثابت ،پذیرش فاکتورهای صــوری در مضــاربه و محاســبه ســود از پیش تعیین شــده در این قرارداد
میباشد.
-

لزوم جبران خسارت بانک از طرف عامل

ماده  69دستورالعمل اجرایی مضاربه [ ]0میگوید" بانکها موظفند برای جبران خسارت وارد
بر اصل سرمایه ضمن عقد صلح موضوع ماده  0این دستورالعمل از عامل تعهد کافی اخذ نماید".
در این دسـتورالعمل برخالف مقتضای عقد مضاربه که خسارت در صورت عدم تعدی و تفریط عامل
برعهده سـرمایه گذار خواهد بود ،آن را در قالب یک مصالحه داخلی بر عهده عامل گذارده است ،که
به نظر میرسد این شرط با مقتضای عقد مضاربه منافات داشته باشد .عالوه براین معموال در قرارداد
بانكی عالوه بر تعهد اصـل سـرمایه در صورت خسارت ،عامل متعهد به پرداخت درصدی از سرمایه

 . 6در این راسـتا حتی تدبیر شـعب بانک برای واریز قیمت کاال به حساب فروشنده کاال (و نه عامل مضاربه که متقاضی تسهیالت
اســت) نیز بر واقعی شــدن مصــارف وام تأثیرگذار نبوده و بنا به اذعان کارمندان بانک ،پس از تبانی که بین فروشــنده کاال و عامل
مضاربه ایجاد میشود ،با کسر درصدی کارمزد ،پول واریز شده در اختیار عامل قرار می گیرد!
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که در واقع همان سـود بانک میباشـد ،میشــود .این شـرط نیز با شــرع مقدس منافات دارد ،چراکه
عامل در هنگام خسارت اصالً سودی نبرده است و این درصد مازاد ،باطل است.
-

جایز بودن عقد مضاربه

عقد مضاربه جزو عقود جایز است و طرفین عقد میتوانند در هر زمان که خواستند آن را فسخ نمایند.
این در حالی اســت که در ماده  61دســتورالعمل اجرایی مضــاربه در این مورد اینگونه آمده اســت:
«بانکها مكلفند در قرارداد مضــاربه قید نمایند که قرارداد مذکور بر اســاس توافق طرفین در حكم
اسـناد الزماالجرا و تابع آییننامه اجرایی اسناد رسمی میباشد» [ .]68این بدین معنی است که جایز
بودن عقد مضـاربه نادیده گرفته شده است و بر لزوم قرارداد تأکید شده است و این با حكم فقهی در
مورد مضـاربه تضـاد دارد ،مگر اینكه طرفین قرارداد هر یک حق فسخ خود را به صورت شرط ضمن
عقد خارج الزم سـلب کرده باشـند که البته این خود میتواند سبب پیچیدگی قانون و عملیات بانكی
شود [.]7
-

عدم محاسبه جداگانه هزینههای معامالت و کسر آن از سود

با توجه به نفس قرارداد مضاربه که کلیه هزینههای معامالت مضاربه (قیمت خرید کاال ،هزینه حمل
و نقل ،انبارداری ،هزینههای گمرکی و ســـود بازرگانی ،هزینههای بانكی و حق ثبت ســـفارش و)...
می بایسـت توسـط مالک (صاحب سرمایه) تأمین شود ،معذالک در هیچ یک از معامالت مضاربه این
موضــوع رعایت نشــده و اگر هزینهای هم به صــورت ذهنی در نظر بوده ،به طور کلی به ســرمایه
مضـاربه اتصال داده شده است و هیچگاه هزینه های معامالت جداگانه محاسبه و از سود کسر نشده
اسـت .این امر نیز بیانگر عدم توجه به میزان سود واقعی و تقسیم آن بین عامل و بانک وفق قرارداد
میباشد [.]7
تحلیل اقتصادی عقد مضاربه

-

لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر و متفاوت در عقد مضاربه

یكی از مشـكالت بانكداری اسالمی ،وثیقه های مورد نیاز جهت حصول اطمینان از بازپرداخت اصل
وام و سود ایجاد شده است[ .]68در این زمینه میتوان بمنظور تعدیل پشتوانه ها و وثایق سنتی نظام
بانكی ،از وثایق متنوع و ارزنده و نقد شـونده همچون اوراق سهام شرکتها ،انواع سسرده های سرمایه
گذاری بلندمدت ،اوراق مشــارکت ،گواهی ســسرده بانكها ،طال و جواهرات و غیره اســتفاده نمود تا
پشتوانه بازپرداخت عالوه بر تنوع ،معتبرتر نیز بشود .همچنین در قرارداد مضاربه با عنایت به ماهیت
عقد ،بانک می تواند خود کاالی موضــوع مضــاربه را نیز در رهن خود بگیرد که از ایمن ترین موارد
وثیقه است.
-

عدم وجود ساختار مناسب برای ورود بانک به بخش واقعی اقتصاد

از آنجا که قانون بانكداری بدون ربا عمالً در بخش واقعی اقتصاد وارد شده و عقود مشارکتی در این
بخش قابل اجرا هســتند ،نیاز به ســاختار مناســب در این بخش وجود دارد .اجرای صـــحیح عقود
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مشارکتی نیازمند به تشكیالتی است تا بتوان در بخش واقعی اقتصاد در طرحهای اقتصادی مشارکت
داشت یا بتوان نسبت به ارزیابی آن اقدام کرد و در هر حال در جریان کار نظارت مستمر داشت؛ این
در حالی که چنین ساختاری در قانون پیش بینی نشده است[.]1
-

محدودیت موضوع مضاربه

چنانچه در فقه و قانون بانكداری نیز تصریح شده ،مضاربه اختصاص به کار تجارت دارد [ ]66و این
عقد تنها در امور بازرگانی و تجاری کاربرد داشــته و در بخشهای تولیدی ،صــنعتی و کشــاورزی و
همچنین خدماتی ،قابل استفاده نیست.
-

سیاستهای پولی بانک مرکزی

تعیین نرخ سـود علی الحسـاب سـسرده های بانكی ،در ورود یا خروج منابع نقدینگی کشور به شبكه
بانكی مؤثر است؛ همچنین نرخ سود عقود مبادله ای اعالم شده نیز مهم است؛ چرا که وقتی این نرخ
باال باشــد ،منتج به اقبال بانک به اعطای تســهیالت در قالب این عقود شــده و در مواقعی که پایین
اعالم گردد ،منجر به تمایل بانكها به جایگزینی عقود مشــارکتی با نرخ ســود باالتر شــده که عمدتاً
بانكها و مشـتریان را وادار به اسـتفاده شـكلی از نام عقود مشـارکتی جهت اعطای تسهیالت با نرخ
باالتر می نماید.مؤید این واقعیت ،گزیده آمارهای اقتصــادی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران
است .این ارقام نشان میدهد در ترکیب مانده تسهیالت اعطایی بانکها به بخش غیردولتی در قالب
عقود اسـالمی ،همواره «عقود مبادلهای» سهم باالیی در کل تسهیالت داشتهاند؛ در حالیکه در طی
سـالهای  6907تا  ،6907سـهم عقود مشارکتی از  98درصد به  41درصد و سهم عقود مبادلهای از
 14درصـد به  91درصـد رسـیده اسـت؛ چرا که پس از کاهش دستوری نرخ سود تسهیالت و تعیین
ســقف ســود غیرمنطقی برای عقود مبادلهای در ســال  ،6900نظام بانكی برای آزادی عمل بیشــتر،
پرداخته ای خود را به سمت عقود مشارکتی (با نرخ سود مت یر) هدایت نموده است [.]69
-

سیاستهای اعتباری بانک مرکزی

اولویت های اعطای تســهیالت و اعتبارات دســتگاه بانكی اعالمی از جانب بســته ســیاســتی بانک
مرکزی ،تأثیر بسزایی بر رونق یا رکود هر یک از عقود دارد؛ چرا که مثالً ،دامنه مصرف عقد مضاربه
محدود به بخش بازرگانی است؛ لذا تخصیص مانده تسهیالت بانكی به بخشهای مختلف اقتصادی
و تعیین ســقف تســهیالت در هر بخش ،به گرایش یا عدم اقبال مشــتریان بانک به عقود مختلف –
منجمله مضاربه -منجر میشود.
-

نرخ تورم و سایر سیاستهای کالن اقتصادی دولت

مت یرهای کالن اقتصـادی تأثیر زیادی بر گرایش فعاالن اقتصـاد به بخشهای مختلف سودآور و از
طرفی اسـتفاده از عقود تسـهیالت متناظر با آن بخش دارد؛ مثال تجربه ســال  6978و  6976نشان
می دهـد کـه شـــرایطی که بدلیل تورم زیاد در اقتصـــاد ،تولید در جامعه معنادار نبوده و فاقد توجیه
اقتصــادی باشــد ،گرایش به داللی و بازرگانی زیاد شــده و تقاضــا برای تســهیالت مضــاربهای –که
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مصـرف بازرگانی دارد -افزایش مییابد .در شرایطی که همراه با رونق بازار مسكن باشد ،تقاضا برای
تسـهیالت اجاره بشـرط تملیک و فروش اقسـاطی –که بیشترین سهم را در بازار مسكن دارند -باال
میرود .پس مت یرهای کالن اقتصادی ،تعیین کننده جهت حرکت اقتصاد بسمت عقود مختلف خوهد
بود.
-

انحراف منابع عقد مضاربه از مورد مصرف آن در اجرا

چنانكه در فقه و قانون بانكداری نیز تصـریح شده ،مضاربه اختصاص به کار تجارت دارد و جز در کار
بازرگانی نمیتواند مورد اسـتفاده قرار گیرد .ولی در مقام عمل بسیاری از مشتریان بانک تحت عنوان
مضـاربه پول را از بانک برای رفع نیازهای شـخصـی یا سرمایهگذاریهای مختلف دریافت میکنند.
این گونه موارد درصـد باالیی از عنوان قرارداد مضـاربه را به خود اختصاص داده است ،در صورتی که
چنین قرارداد هایی به عنوان مضاربه باطل است و عقد شرعی صورت نگرفته و قرارداد شكل صوری
و تصـنعی دارد [ .] 68این در حالی اسـت که نسبت به این مطلب در دستورالعمل اجرایی بانکها راه
چارهای ارائه نشده است و در عمل نیز نظارتی اعمال نمیشود تا از موارد تخلف جلوگیری شود.
-

تعیین و دریافت سود ثابت برای تمام قراردادهای مضاربه

یكی از تفاوتهای اســاســی بانكداری اســالمی با بانكداری مبتنی بر بهره ،آن اســت که در نظام
بانكداری مبتنی بر بهره ،نرخ بهره ،میزان عایدی فرد سـسردهگذار را بر اســاس درصــدی از سسرده و
مدتزمان سـسردهگذاری شـده ،بصـورت قطعی و از پیش تعیین میکند؛ اما در بانكداری بدون ربا در
عقود مشـارکتی ،فقط سـهم سود صاحب سرمایه مشخص و سود در انتهای کار و پس از حسابرسی
سـود و زیان پروژه تعیین میشود؛ پیش بینی سود معامالت مضاربه و تعیین نسبت سهم سود طرفین
معامله از موارد قابل توجهی اسـت که به وسـیله عامل و بانک در قرارداد تعیین میشود .نسبتهای
فوق بر اســاس تخصــص عامل ،میزان ســرمایه ،مدت زمان فروش و قیمت فروش کاالی مورد نظر
(درصــد ســود فروش) تعیین میشــود .با بررســی متجاوز از  418پرونده مالحظه شــد که بیشــتر
نسـبتهای تعیین شـده بدون توجه به فاکتورهای اشاره شده  18درصد و  18درصد ،یا  18درصد و
 48درصــد بین بانک و عامل تعیین شــده ،ولی قابل توجه اینكه در تمام موارد مشــاهده شــده ســود
دریافتی بدون توجه به نسبت های فوق همان حداقل سود مورد انتظار شورای پول و اعتبار بوده است
[.]68
تحلیل مالی عقد مضاربه

-

انتخاب معکوس

1

فرض شـود که متقاضـیان زیادی با ارائه طرح فعالیتهای اقتصادی گوناگون تقاضای تأمین مالی از
طریق قرارداد مضاربه ،به بانک مراجعه نمایند و هر یک از متقاضیان ،مدعی بازدهی باال و یا معقول
Adverse Selection

1
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نسـبت به طرح خود باشند .در این هنگام با توجه به محدودیت منابع ،باید به ارزیابی طرحها پرداخته
و طرح هایی را که احتمال بازدهی بیشتر و ریسک کمتری دارند را انتخاب نماید ،واضح است که این
عمل برای بانک هم زمانبر بوده و هزینه زیادی را به دنبال خواهد داشــت .تصــمیم بانک مبتنی بر
اظهـار نظرات متقـاضـــیـان و بررســـی اجمالی طرحهای آنان ،بوده که برخی از آنها را تأمین مالی
مینماید؛ در این حالت بانک با مســـأله «انتخاب معكوس» روبرو خواهد شـــد .مســـأله «انتخاب
معكوس» زمانی به وجود میآید که متقاضــیان تأمین مالی ،تواناییها و نیز ســوابق کاری خود را در
هنگام ارائه طرح اقتصادی متفاوت از واقعیت عنوان نمایند [ .]67به عبارت دیگر ممكن است بازدهی
طرحی که متقاضـی ارائه می دهد نسبت به ادعا و اظهار وی ،متفاوت باشد و بانک دچار زیان یا سود
اند شود.
-

هزینههای مربوط به کنترل و نظارت

در صـورتی که در قرارداد مضـاربه ،بانک به عنوان تأمین کننده وجوه (سرمایه گذار) بخواهد در طی
مدت انجام فعالیت اقتصـادی ،کنترل و نظارت مستمر داشته باشد ،الزمه آن اطالع یافتن از جزئیات
فعـالیـت در طول مدت اجرا میباشـــد .اطالع یافتن از جزئیات فعالیت از طریق فرســـتادن ناظر در
مدیریت و اجرای فعالیت اقتصادی و یا تدبیر روشی برای انجام این عمل امكانپذیر میباشد .با توجه
به اینكه بانک با قراردادهای مشـارکتی زیادی  -اعم از مضاربه مساقات ،مشارکت حقوقی و مدنی-
روبرو است ،در نتیجه برای هرکدام از آنها باید همین روش را در پی گیرد ،بنابراین هزینههای مربوط
بـه کنترل و نظـارت برای بـانک به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت .لزوم نظارت و کنترل در
قراردادهـای مشـــارکتی و متعـاقباً هزینههای مربوطه از جمله مهمترین عللی اســـت که بانکها و
مؤسـسات مالی ،یا اصالً به سمت استفاده از این نوع اعطای تسهیالت نروند و یا اینكه با استفاده از
تبصرههای مختلف و ت ییر ماهیت قرارداد مشارکتی به قرارداد با بازدهی ثابت ،به شكل ت ییر ماهیت
یافته از آن اســتفاده نمایند .لذا در جریان بانكداری کشــور ما نظارت و کنترل کافی جهت تحقق و
سالمت جریان معامالت وجود ندارد.
-

اعتماد به گزارش سود و زیان و خطر اخالقی

1

مشكل خطر اخالقی مربوط به بعد از قرارداد و در انتهای فعالیت شرکت میباشد و آن هنگامی است
که متقاضیان تأمین مالی ،فعالیتها و سود فعالیت خود در اجرای طرح را پنهان میکنند .هنگامیکه
بانک به درخواسـت متقاضیِ تسهیالت مضاربهای پاسخ گفته و سرمایه الزم را در اختیار او بگذارد و
بدون حضـور و نظارت کافی ،از متقاضـی در انتهای فعالیت اقتصادی درخواست ارائه گزارش سود و

Moral Hazard

1
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زیان نماید ،ممكن اسـت مشتری در ارائه گزارش سود و زیان ،هزینههای طرح را بیش از مقدار واقع
نشان دهد و یا اینكه ،سود حاصل از فعالیت را کمتر از واقع گزارش دهد.
-

تأمین منابع الزم برای قراردادهای مضاربه

نكته دیگر که حائز اهمیت بوده چگونگی تأمین منابع مالیِ الزم برای قراردادهای مضــاربه تقاضــا
شده میباشد؛ یعنی با توجه به ویژگیهای عقود مشارکتی که سود و زیان آن تا انتهای مدت قرارداد
نامعین است و به نوعی «نااطمینانی» در مورد این قرارداد وجود دارد ،حال آیا بانک میتواند قسمتی
از وجوه سسردهگذاران را به طور کلی برای این قراردادها اختصاص دهد؟ یعنی مثالً بنا بر وکیل بودن
بانک در قانون عملیات بانكی بدون ربا ،قسـمتی از منابع را به این هدف اختصاص دهد؟ و در نتیجه
سـود و زیان احتمالی بین سـسردهگذاران تقسیم خواهد شد .ویا اینكه آیا بانک میتواند از همان ابتدا
حسـابی را برای قرارداد مضـاربه در نظر گرفته و از وجوه سسردهگذارانی که حاضر به پذیرش شرایط
این قرارداد هستند برای تأمین منابع آن استفاده نماید.
-

لزوم نظارت و اطالعات نامتقارن

1

امتقارن بودن اطالعات ،هنگامی به وجود میآید که بنگاه اقتصـــادی و یا متقاضـــیان تأمین مالی،
تمایل به افشای کامل اطالعات در مورد هزینهها و درآمدهای حاصل از طرح یا فعالیت اقتصادی در
مقابل بانک نداشــته باشــند .هنگامیکه متقاضــیِ تأمین مالی قرارداد مضــاربه ،یک طرح یا فعالیت
بازرگانی را برای دریافت تســهیالت به بانک معرفی میکند ،خود متقاضــی ،تقریباً اطالعات کافی و
الزم دربارة هزینه و بازدهی آن در اختیار دارد ،یعنی ابتدا طرح مورد نظر را ارزیابی کرده و با توجه به
امكانات و تواناییهای خود آن را به بانک معرفی مینماید؛ در مقابل ،بانک از این اطالعات به مقدار
کافی برخوردار نیست و شناخت کافی نسبت به هزینه و بازدهی فعالیت اقتصادی ندارد ،در این حالت
با دو مشكل «انتخاب معكوس» و «خطر اخالقی» مواجه خواهد شد.
-

مالحظه احتمال عدم تحقق سود یا وقوع زیان از جانب بانک

هر گاه سـود حاصله پس از محاسبه کمتر از مقدار پیشبینی شده باشد یا اصال سودی بدست نیامده
باشـد و عامل این مطلب را با دالیل کافی به اثبات برسـاند ،بانک حق مطالبه سود از عامل را ندارد،
در حالی که عمال بانک سود خود را محاسبه و دریافت میکند [ .]7همچنین هر گاه خسارت در خرید
و فروش پدید آمد و بخشــب از ســرمایه از بین رفت ،به موجب حكم مضــاربه زیان به عهده مالک
سـرمایه اسـت و عامل اگر در حفظ آن و عمل به وظایف خود کوتاهی نكرده باشــد ،ضامن خسارت
نیست ،در حالی که به موجب آییننامه اجرایی بانکها ،پول در مقابل گرفتن وثیقه از عامل پرداخت
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میشـود« :واحد ها مكلفند به منظور حصـول اطمینان از حسـن اجرای قرارداد مضاربه و برای جبران
خسارت احتمالی وارده بر اصل سرمایه از عامل وثیقه یا تضمین کافی اخذ نمایند».
-

لزوم پوشش زیان احتمالی با ابزارهای مدیریت ریسک برای بانک

در عقد مضـاربه به دلیل اینكه بانک از طرف سسرده گذاران به عنوان صاحب سرمایه مشارکت دارد،
بر اسـاس قوانین عقد مضـاربه ،در مدیریت و اداره دارایی هیج گونه دخالت و مشارکتی ،جز آنچه در
قرارداد عامل ،تعهد به انجام دادن آن نموده اسـت ندارد ،و در واقع در مدیریت ریســکهای مضاربه
بصورت م ستقیم دخالتی ندارد و صرفاً می تواند شرایط محدود کننده برای کنترل رفتار تجاری عامل
در قرارداد وضـع نماید .پس برای بانکها در عقد مضـاربه عمده ریسـکها برون سـازمانی است که
قابل انتقال به شخص ثالث از جمله یک شرکت بیمه یا قابل پوشش بوسیله انتشار یک ابزار پوشش
ریسک می باشد.
-

عدم توجه به نوع کاال و زمان مورد نیاز خرید و فروش هر کاال

در بررســی های انجام شــده مالحظه شــد که اغلب واحدها بدون توجه به نوع کاال و زمان مورد نیاز
خرید و فروش هر کاال ،بیشـتر قراردادها را با همان حداکثر مدت تعیین شــده توســط ادارات مرکزی
خود (شش ماه و یک سال) منعقد کردهاند و عدم توجه به مدت موجب شده است که عامل یا حاصل
فروش را به دفعات به نفع خود مورد استفاده قرار داده و یا اینكه به دلیل داشتن فرصت کافی ،کاالی
موضـوع مضـاربه را احتكار کرده تا در فرصـت مناسـب ( زمان انقضای قرارداد) با قیمت بیشتری به
فروش ب رســاند که نهایتا تعمیم این امر موجب کمبود عرضــه کاال و افزایش قیمتها میشــود و از
طرفی تعاونی های قانونی که در هنگام فروش درصـد سود کمتری را مد نظر دارند ،با در نظر گرفتن
مدت شش ماه و یکسال قادر به استفاده از تسهیالت با توجه به حداقل پیشبینی شده نبودهاند[.]68
جدول ( :)6مؤلفههای ایجاد آسیب در اجرای قرارداد مضاربه بانكی و مأخذ آنها

مؤلفهها
پیچیده بودن مقررات بانكداری بدون ربا
عدم توجه به قصد و نیت معامله
ناباوری به قوانین و عدم عنایت به مقصود عقود
عدم محاسبه جداگانه هزینههای معامالت و کسر آن از
سود بازرگانی
لزوم جبران خسارت بانک از طرف عامل
جایز بودن عقد مضاربه
مسأله انتخاب معكوس

مأخذ
جمعبندی نظر خبرگان
موسایی ،میثم ()6977
جمعبندی نظر خبرگان
بهمنی ،محمود ()6977
جمعبندی نظر خبرگان
گلسایگانی ،محمد ()6906
جمعبندی خبرگان و
پیمایش متون
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لزوم تأمین منابع الزم برای تسهیالت مضاربهای
لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر و متفاوت در عقد مضاربه
مالحظه احتمال عدم تحقق سود یا وقوع زیان از جانب
بانک
تعیین و دریافت سود ثابت برای تمامی قراردادهای مضاربه
سیاستهای اعتباری بانک مرکزی
سیاستهای پولی بانک مرکزی
عدم آشنایی و آگاهی طرفین معامله به شرایط عقد
نرخ تورم و سایر سیاستهای کالن اقتصادی دولت
فقدان راهكار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت
بانک
هزینههای مربوط به کنترل و نظارت بر مصرف منابع
مضاربه
محدودیت موضوع مضاربه
لزوم ساختار مناسب برای ورود بانک به بخش بازرگانی
واقعی
عدم توجه به نوع کاال و زمان مورد نیاز خرید و فروش هر
کاال
لزوم پوشش زیان احتمالی با ابزارهای مدیریت ریسک
برای بانک
خطر اخالقی و اعتماد به گزارشات مشتری

جمعبندی نظر خبرگان
جمعبندی نظر خبرگان
گلسایگانی ،محمد ()6906
خبرگان +بهمنی ،محمود
()6977
جمعبندی خبرگان و
پیمایش متون
جمعبندی خبرگان و
پیمایش متون
گلسایگانی ،محمد ()6906
جمعبندی خبرگان و
پیمایش متون
موسویان ،عباس ()6978
مهدوی ،حسین ()6974
جمعبندی نظر خبرگان
موسایی ،میثم ()6977
بهمنی ،محمود ()6908
جمعبندی نظر خبرگان
جمعبندی خبرگان و
پیمایش متون
جمعبندی نظر خبرگان

اطالعات نامتقارن و لزوم ارزیابی کیفی اظهارات مشتری
صوری عمل کردن بانک در اعطای تسهیالت مضاربهای
جمعبندی نظر خبرگان
به مشتری
انحراف تسهیالت مضاربهای از اهداف تخصیصی در مرحله
جمعبندی نظر خبرگان
اجرا
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روششناسی تحقیق

الگوسـازی سـاختاری تفسیری ( 6)ISMکه بوسیله وارفیلد مطرح شد ،تكنیكی مناسب برای
ایجاد و فهم روابط میان عناصــر یک ســیســتم پیچیده اســت .این متدولوژی ترتیب و جهت
روابط پیچیده میان عناصـر یک سـیستم را بررسی میکند؛ به بیان دیگر ،ابزاری است که در
آن ،مجموعهای از عناصــر مختلف و مرتبط با همدیگر در یک الگو ســیســتماتیک و جامع
ســاختاربندی میشــوند [ ISM .]60در تشــخیص روابط درونی مت یرها کمک میکند و یک
روش منـاســـب برای تجزیـه و تحلیل تأثیر یک مت یر بر مت یرهای دیگر میباشـــد [.]67
همچنین میتواند به اولویتبندی و تعیین ســطح عناصــر یک ســیســتم اقدام کند که کمک
شـایانی به مدیران و سیاستگذاران برای اجرای بهتر پدیدهها مینماید [ .]98این تكنیک در
ادبیات مختلفی بكار گرفته شده است که خالصهای از آنها در شكل ( )9ارائه شده است:
جدول ( :)9موارد کاربرد الگوسازی تفسیری ساختاری
شماره

محققان

سال تحقیق

6

لییانمی و لییانمیچین []96

9869

9

اشیش آگراوال و همكاران []99

9887

9

ریكــاردو بوالنوس و همكــاران
[]99
ریــک گروت و نینــگ ویلیو
[]94

9881

1

محمـد العواملـه و پـایلول کیت
[]91

4

9887

9868

زمینه بکارگیری
الگو

نقاط آسیب بارگذاری
ســـیســـتم فناوری
اطالعات
ریســک و مخاطرات
نظـام زنجیره تأمین
چابک
ابعاد تهدید تصمیم-
گیری گروهی
شناخت ریسکهای
میانفردی در صنعت
بیمه
آسیبها و مخاطرات
سازمانهای مجازی

در تحقیق حاضــر با بررســی صــورت گرفته و تحلیل های فقهی ،حقوقی ،اقصــادی و مالی فوق که
حاصـل از پیمایش متون و نظر خبرگان علمی و متخصـصان اجرایی حوزه بانكداری و اقتصاد است،
ابعاد و مؤلفه های آسـیب و تهدید اجرای صـحیح عقد مضـاربه مشخص شده است .برای این منظور
Interpretive Structural Modeling

1
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عالوه بر مراجعه به متون کتابخانه ای ،متخصصین نظری و تجربی حوزه بانكداری و اقتصاد اسالمی
از جملـه اســـاتیـد حوزه و دانشـــگاه و مدیران امور اعتبارات چندین بانک که ارتباط قابل قبولی با
تسهیالت مضاربه و مشتریان دارند ،نیز ایفاد منظور نمودهاند .در ادامه با الگوسازی ساختاری تفسیری
( ،)ISMروابط بین ابعاد و مؤلفه های آسیب بصورت نظاممند مشخص میشود؛ زیرا الگو مذکور یک
روش اسـتقرار مطلوب برای شـناسایی و تحلیل روابط بین ابعاد و مؤلفههاست .برای اجرای الگو ،سه
گام اصلی زیر باید صورت پذیرد [.]91
 .6شناسایی ابعاد و مؤلفههای آسیب
 .9تعیین رابطه مفهومی بین ابعاد و شاخصها با استفاده از ISM
 .6-9تشكیل ماتریس خودتعاملی ساختاری ()SSIM
 .9-9تشكیل ماتریس دستیابی ()R. Matrix
 .9-9تعیین روابط و سطحبندی بین ابعاد و مؤلفهها
 .9ترسیم شبكه تعامالت ابعاد و مؤلفههای آسیب
 -1مؤلفههای شناسایی شده در بررسی و آسیبشناسی عقد مضاربه
بر اسـاس مطالعات صورت گرفته و مصاحبههای انجام شده و تحلیلهای فقهی ،حقوقی ،اقتصادی و
مالی عنوان شـده در قسـمت های  4 ،9و  1تحقیق ،آسیبها و اشكاالت الگوی عملیاتی مضاربه در
نظام بانكداری بدون ربا ،مشـتمل بر هفت بعد و  91مؤلفه میباشد .این آسیبها پس از اعمال نقطه
نظرات متخصصین ،در جدول ( )9آمده است.
الگوسازی تفسیری ساختاری

پس از تعیین ابعاد و مؤلفه های مربوط به هر بعد ،در ادامه الگوسازی ،برای تبیین رابطه مفهومی بین
ابعاد و مؤلفههای مختلف ،ابتدا ماتریس خود تعاملی ســاختاری ( 6)SSIMرا بر اســاس نظر خبرگان
تكمیل نموده و در وهله بعد ،ماتریس دستیابی را منطبق بر نتایج آن استخراج میکنیم:
مرحله )1تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری

بمنظور بیان رابطه بین ابعاد و مؤلفهها با اســـتفاده از رابطه مفهومی «منجر به» 9پرداخته میشـــود.
برای این منظور ،بـه کمـک مـاتریس خودتعـاملی ســـاختاری ،روابط دو به دوی مت یرها با عالئمی
مشخص میشود؛ عالئم مورد استفاده در این رابطه مفهومی عبارتست از:
 :Xرابطه دو طرفه بین  iوj
 :Vیعنی  iمنجر به  jمی شود
 :Oعدم وجود رابطه بین  iوj
 :Aیعنی  jمنجر به  iمی شود
شـكل شماره ( ،) 4ماتریس خودتعاملی ساختاری را برای ابعاد مختلف ایجاد آسیب در الگوی عملیاتی
مضاربه به تصویر کشیده است:
Structural Self Interaction Matrix
Leads to

1
2
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جدول ( :)9ابعاد و مؤلفههای ایجاد آسیب در الگوی مضاربه در نظام بانكداری بدون ربا

شما
ره

ابعاد

6

ضعف و نارسایی مقررات و
دستورالعملها

9

توجه به ریسکهای عقد
مضاربه قبل از تخصیص

9

آگاهی مشتریان و کارکنان
بانک نسبت به عقد مضاربه

4

سیاستهای پولی و
اقتصادی دولت و بانک
مرکزی

1

رویههای نظارتی بانک بر
مصرف تسهیالت مضاربهای

1

اطمینان به گزارش
سود و زیان مشتری

7

بكارگیری منابع
مضاربهای در موضوع
تخصیص یافته

مؤلفهها
 .6پیچیده بودن مقررات بانكداری بدون ربا
 .9ناباوری به قوانین و عدم عنایت به مقصود عقود
 .9عدم محاســبه جداگانه هزینههای معامالت و کســر آن از ســود
بازرگانی
 .4لزوم جبران خسارت بانک از طرف عامل
 .1جایز بودن عقد مضاربه
 .1مسأله انتخاب معكوس
 .7لزوم تأمین منابع الزم برای تسهیالت مضاربهای
 .0لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر و متفاوت در عقد مضاربه
 .7مالحظه احتمال عدم تحقق سود یا وقوع زیان از جانب بانک
 .68عدم توجه به قصد و نیت معامله
 .66عدم آشنایی و آگاهی طرفین معامله به شرایط عقد
 .69تعیین و دریافت سود ثابت برای تمامی قراردادهای مضاربه
 .69سیاستهای اعتباری بانک مرکزی
 .64سیاستهای پولی بانک مرکزی
 .61نرخ تورم و سایر سیاستهای کالن اقتصادی دولت
 .61فقدان راهكار مناســـب برای نظارت و کنترل شـــرعی فعالیت
بانک
 .67هزینههای مربوط به کنترل و نظارت بر مصرف منابع مضاربه
 .60محدودیت موضوع مضاربه
 .67لزوم ساختار مناسب برای ورود بانک به بخش بازرگانی واقعی
 .98عدم توجه به نوع کاال و زمان مورد نیاز خرید و فروش هر کاال
 .96لزوم پوشــش زیان احتمالی با ابزارهای مدیریت ریســک برای
بانک
 .99خطر اخالقی و اعتماد به گزارشات مشتری
 .99اطالعات نامتقارن و لزوم ارزیابی کیفی اظهارات مشتری
 .94صـوری عمل کردن بانک در اعطای تسـهیالت مضاربهای به
مشتری
 .91انحراف تسـهیالت مضـاربهای از اهداف تخصـیصی در مرحله
اجرا
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همچنین ماتریس خودتعاملی ساختاری مؤلفههای ایجاد آسیب در الگوی عملیاتی مضاربه نیز همانند
ماتریس ابعاد ایجاد آســیب ،ترســیم شــده و بر اســاس نظر خبرگان تحقیق ،مورد ارزیابی قرار گرفته
است .لذا به ماتریسی  91در  91میرسیم که رابطه بین مؤلفههای 91گانه را بر اساس منطق «منجر
به» با اســـتفاده از عالئم فوق مبتنی بر نظر خبرگان تبیین میکند .از آنجاییکه تعداد مؤلفهها زیاد
است و با مالحظه محدودیت ها نگارشی مقاله ،از ذکر ماتریس خود تعاملی ساختاری مؤلفهها ،صرف
نظر نموده و در ادامه ،ماتریس دســـتیابی مؤلفهها که نتیجه ماتریس خودتعاملی ســـاختاری در بیان
قدرت نفوذ و وابستگی مؤلفهها را نشان میدهد آورده شده است.
جدول ( :)4ماتریس خودتعاملی ساختاری ابعاد ایجاد آسیب در الگوی مضاربه در نظام بانكداری بدون ربا

i
j
6

ضعف و نارسایی مقررات و
دستورالعملها

9

توجه به ریسکهای عقد مضاربه قبل از
تخصیص

9

آگاهی مشتریان و کارکنان بانک نسبت
به عقد مضاربه

4

سیاستهای پولی و اقتصادی دولت و
بانک مرکزی

1

رویههای نظارتی بانک بر مصرف
تسهیالت مضاربهای

1

اطمینان به گزارش سود و زیان مشتری

7

بكارگیری منابع مضاربهای در موضوع
تخصیص یافته

9

9

4

1

1

7

V

O

O

V

V

V

A

O

V

V

V

O

X

V

V

V

O

V

V

V

A

نشریه بهبود مدیریت

مرحله  )2بدست آوردن ماتریس دستیابی

133

1

با تبدیل نمادهای روابط ماتریس خود تعاملی سـاختاری به اعداد صـفر و یک بر حسب منطق ذیل،
میتوان به ماتریس دستیابی رسید:
 اگر درایه ( )i2jدر ماتریس خود تعاملی ساختاری نماد  Vداشته باشد ،درایه (خانه) مربوطبـه این زوج در مـاتریس دســـتیـابی عـدد « »6و خانه قرینه آن یعنی ( ،)j2iعدد «»8
میگیرد.
 اگر درایه ( )i2jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  Aداشته باشد ،درایه مربوط به اینزوج در ماتریس دستیابی عدد « »8و خانه قرینه آن یعنی ( ،)j2iعدد « »6میگیرد.
 اگر درایه ( )i2jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  Xداشته باشد ،درایه مربوط به اینزوج در ماتریس دستیابی عدد « »6و خانه قرینه آن یعنی ( ،)j2iعدد « »6میگیرد.
 اگر درایه ( )i2jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  Oداشته باشد ،درایه مربوط به اینزوج در ماتریس دستیابی عدد « »8و خانه قرینه آن یعنی ( ،)j2iعدد « »8میگیرد.
در شكل شماره  ،1ماتریس دستیابی ابعاد آسیب شناسی مضاربه ترسیم شده است:
جدول ( :)1ماتریس دستیابی ابعاد ایجاد آسیب در الگوی مضاربه در نظام بانكداری بدون ربا
ابعاد
6
9
9
4
1
1
7

ضعف و نارسایی مقررات و
دستورالعملها
توجه به ریسکهای عقد مضاربه قبل
از تخصیص
آگاهی مشتریان و کارکنان بانک نسبت
به عقد مضاربه
سیاستهای پولی و اقتصادی دولت و
بانک مرکزی
رویههای نظارتی بانک بر مصرف
تسهیالت مضاربهای
اطمینان به گزارش سود و زیان
مشتری
بكارگیری منابع مضاربهای در موضوع
تخصیص یافته
وابستگی

6

9

9

4

1

1

7

قدرت
نفوذ

6

6

8

8

6

6

6

1

8

6

8

8

6

6

6

4

8

6

6

8

6

6

6

1

8

8

8

6

6

8

6

9

8

8

6

8

6

6

6

4

8

8

8

8

8

6

8

6

8

8

8

8

8

6

6

9

1

3

2

1

5

6

6

-

Reachability Matrix

1
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با اجرای منطق توضــیح داده شــده در این قســمت برای مؤلفههای ایجاد آســیب در الگوی عملیاتی
مضاربه ،همانند ابعاد ،قدرت نفوذ و وابستگی مؤلفهها هم بصورت زیر از ماترس خودتعاملی ساختاری
قابل محاسبه است:
جدول ( :)1نتایج ماتریس دستیابی مؤلفههای ایجاد آسیب در الگوی مضاربه در نظام بانكداری بدون ربا
مؤلفهها
6

قدرت نفوذ
61

وابستگی
9

9

61

6

9
4
1
1
7
0
7
68
66
69
69
64
61
61
67
60
67
98
96
99
99
94
91

69
64
64
66
68
69
69
64
69
69
67
67
61
69
0
7
7
1
7
4
1
61
0

1
1
4
0
68
66
69
9
4
64
9
9
1
69
0
0
69
66
7
64
1
61
61

مرحله  )3تعیین روابط و سطحبندی بین ابعاد و مؤلفهها

در این مرحلـه ،مجموعـه خروجی و نیز مجموعـه ورودی برای هر یكی از مت یرهـا از روی ماتریس
دسـتیابی اسـتخراج می شود .مجموعه خروجی برای یک بعد/مؤلفه خاص عبارتست از خود آن مت یر
بانضــمام ســایر مت یرهایی که از آن تأثیر میپذیرند؛ بعبارت دیگر مت یرهایی که از طریق این مت یر
می توان به آنها رسید .مجموعه ورودی برای هر مت یر شامل خود آن مت یر بانضمام سایر مت یرهایی
که بر آن تأثیر می گذارند می باشد.
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پس از تعیین مجموعه خروجی و ورودی برای هر مت یر ،عناصـــر مشـــتر در مجموعه خروجی و
ورودی برای هر مت یر شـناسـایی میشوند .ابعادی که اشترا مجموعه خروجی و ورودیشان یكی
است ،در سلسله مراتب  ،ISMبعنوان مت یر سطح باال محسوب میشوند؛ یعنی این مت یرها در ایجاد
هیچ مت یر دیگری مؤثر نمی باشـد .پس از شناسایی عنصری که در باالترین سطح قرار میگیرد ،آن
عنصـر از لیسـت سایر مت یرها کنار گذاشته شده و فرایند فوق تا تعیین سطح تمامی ابعاد و مؤلفهها،
تكرار میشود .سطوح شناسایی شده در تحقیق حاضر بشرح ذیل است:
جدول ( :)7تعیین روابط و سطوح ابعاد ایجاد آسیب در الگوی مضاربه در نظام بانكداری بدون ربا

مجموعه
خروجی

مجموعه
ورودی

مجموعه
مشتر

سطح

7،9،9،6

6

1

IV

7،1،1،9

4،9،9،6

2

III

1،9،9

4،9،6

3

III

7،1،4،9،9

4

4

IV

7،1،1

1،9،9

5

II

 .1اطمینان به گزارش سود و زیان مشتری

1

1،1،4،9

1

I

 .7بكارگیری منابع مضاربهای در موضوع
تخصیص یافته

7

7،1،4،6

7

I

ابعاد
 .6ضعف و نارسایی مقررات و دستورالعمل-
ها
 .9توجه به ریسکهای عقد مضاربه قبل از
تخصیص
 .9آگاهی مشتریان و کارکنان بانک نسبت
به عقد مضاربه
 .4سیاستهای پولی و اقتصادی دولت و
بانک مرکزی
 .1رویههای نظارتی بانک بر مصرف
تسهیالت مضاربهای

شـكل تعیین روابط و سطوح مؤلفههای ایجاد آسیب ،بدلیل محدودیت مقاله ذکر نشده است ،ولی در
تجزیه و تحلیل  ،MICMACهم ابعاد و هم مؤلفههای آســیب ،با عنایت به قدرت نفوذ هر مؤلفه
در ایجاد مؤلفه دیگر و همچنین میزان وابسـتگی هر مؤلفه به دیگری ،مشـخص و دسـتهبندی شده
است.
در تحقیق حاضر ،ابعاد هفتگانه در چهار سطح قرار گرفتهاند؛ در باالترین سطح ،دو بعد «اطمینان به
گزارش سـود و زیان مشتری» و «بكارگیری منابع مضاربهای در موضوع تخصیصیافته» قرار گرفته
است.
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در پایینترین سـطح« ،ضعف و نارسایی مقررات و دستورالعملها» و «سیاستهای پولی و اقتصادی
دولت و بانک مرکزی» قرار دارد.
 -2ترسیم الگو شبكه تعامالت
در شـكل ( ،)0شـبكه تعامالت ابعاد ایجاد آسیب در الگوی عملیاتی مضاربه در نظام بانكداری بدون
ربا ،پس از تعیین روابط و سطح ابعاد ،با استفاده از الگوسازی ساختاری تفسیری حاصل گردیده است:
با تحلیل این الگو ترسـیم شده حاصل از نتایج نظر خبرگان ،مشخص می شود که ابعاد ایجاد آسیب
در چهار سـطح دسـته بندی می شـوند .رابطه علی و معلولی هر برعد نیز با جهت فلش قابل مشاهده
است.
 -3تجزیه و تحلیل MICMAC

هدف از این تجزیه و تحلیل ،تشــخیص و تحلیل قدرت نفوذ و وابســتگی ابعاد و مؤلفههای مختلف
است .در این تحلیل مؤلفهها بر اساس قدرت نفوذ و وابستگی به چهار دسته تقسیم میشوند [:]91
 مستقل :ابعاد/مؤلفههایی که حداقل وابستگی و قدرت نفوذ را در دیگر ابعاد/مؤلفهها دارند(ناحیه.)I
 وابسته :مؤلفههایی که وابستگی زیادی بر دیگر مؤلفهها دارند (ناحیه .)II مرتبط :مؤلفههایی که رابطه دوطرفه با دیگر مؤلفهها دارند (ناحیه.) III نفوذ (عدم وابستگی) :مؤلفههایی که بر دیگر مؤلفهها نفوذ قابل مالحظهای دارند (ناحیه.)IV
با توجه به نمایش ماتریس قدرت نفوذ-وابسـتگی ابعاد ایجاد آسـیب در الگوی عملیاتی مضاربه ،برعد
مسـتقل در ناحیه یک نداریم؛ این امر در حالیسـت که ابعاد اطمینان به گزارش مشتری و بكارگیری
منابع مضـاربه ای در موضـوع تخصیص یافته حداکثر وابستگی را دارند (ناحیه دو) .از طرفی در ناحیه
ســه نیز برعد نظارت بانک بر منابع در ناحیه مرتبط قرار دارد .ابعاد ضــعف قوانین ،آگاهی مشــتریان و
کارکنان بانک ،توجه به ریسکهای عقد مضاربه و در نهایت نیز سیاستهای دولت و بانک مرکزی،
حداکثر نفوذ یا عدم وابســـتگی را در ناحیه چهار دارند .با عنایت به قرار داشـــتن مؤلفههای  91گانه
تحقیق در نواحی چهارگانه ماتریس تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ-وابســـتگی مؤلفهها ،مســـأله خطر
اخالقی و اطالعات نامتقارن ،حداکثر وابسـتگی را داشـته و مؤلفههای سـیاستهای اعتباری و پولی
بانک مرکزی و دولت ،پیچیدگی مقررات ،عدم آگاهی طرفین به شـرایط عقد و عدم توجه به قصد و
نیت معامله ،حداکثر نفوذ را بر سایرین دارند.
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شكل ( :)0شبكه تعامالت ابعاد ایجاد آسیب در الگوی مضاربه در نظام بانكداری بدون ربا
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نتیجهگیری

نتایج تحقیق مشتمل بر تشریح الگو شبكه تعامالت که از اظهار نظر خبرگان در خصوص ابعاد ایجاد
آسـیب و اشـكال در الگوی عملیاتی مضـاربه بدست آمده ،به همراه تحلیل ماتریس نفوذ-همبستگی
میباشــد .الگو شــبكه تعامالت ابعاد ایجاد آســیب ،بطور نظاممند روابط بین ابعاد مختلف مســأله
«آسـیبشناسی الگوی مضاربه در نظام بانكداری بدون ربا» را مبتنی بر نظر خبرگان تشریح میکند؛
بطوریکه ضـعف و نارسـایی مقررات و سـیاستهای پولی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی ،بعنوان
زیرسـاختها و پایههای اصـلی اجرای صـحیح عقود بانكی منظور شــده اند .در سطح بعد ،آموزش و
اطالعرســانی بانكداری بدون ربا و آگاهی مشــتریان و کارکنان بانک با اهداف و شــرایط عقود ،از
اهمیت بسزایی برخوردار است .همچنین عنایت به مخاطرات عقد مضاربه هم از منظر بانک و هم از
منظر مشـتری ،حائز توجه می باشـد .در نهایت و پس از تخصـیص منابع ،ضمن توجه به مخاطرات
مختلف ،رویهها و سـازوکار نظارت بانک بر چگونگی مصـرف منابع بانكی ،منجر به اعتماد بیشتر به
گزاراشات سود و زیان مشتری و همچنین کسب اطمینان از بكارگیری منابع در حوزه تخصیص یافته
(بازرگانی) میباشد.
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با عنایت به ماتریس قدرت نفوذ-همبسـتگی ،میتوان مشاهده نمود که «ضعف و نارسایی مقررات و
دسـتورالعملها»« ،توجه به ریسکهای عقود بانكی قبل از تخصیص»« ،آگاهی مشتریان و کارکنان
بانک نسـبت به عقود بانكی» و «سـیاستهای پولی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی» -یعنی ابعاد
 9 ،9 ،6و -4در ناحیه "نفوذ یا عدم وابســتگی" قرار گرفتهاند؛ یعنی بر دیگر ابعاد و مؤلفهها اثر قابل
مالحظـهای دارند .لذا ســـیاســـتگذاران نظام بانكی باید مد نظر قرار دهند که قوانین و مقررات ،و
سـیاستهای اقتصادی و پولی دولت و بانک مرکزی ،عالوه بر اطالع رسانی و آموزش ،نقش اساسی
در اجرای صـح یح عقود بانكی داشـته و به تبع آن زمینه سـاز اقتصـاد مقاومتی در کشور خواهد بود.
مضــاف بر اینكه ریســک های عقود بانكی نیز قبل از تخصــیص منابع ،باید بطور کامل ملحوظ نظر
بانک و همچنین متقاضـــیان وجوه قرار گیرد که علم به ویژگیهای عقود بانكی ،به این مهم کمک
شــایانی میکند« .رویههای نظارتی بانک بر مصــرف تســهیالت بانكی»  -یعنی بعد  -1از مواردی
اســت که در ناحیه "مرتبط" قرار گرفته اســت؛ یعنی با دیگر ابعاد و مؤلفهها رابطه دوطرفهای دارد؛
پس مسـأله نظارت بر اجرای صحیح عقود در بانكداری اسالمی ،بسیار مهم بوده و در تعامل مستقیم
با سـایر موارد و مؤلفههای اجرای صحیح عقود است؛ بدیهی است این نظارت با کمک به تخصیص
صـحیح منابع بانكی ،مقدمه اجرای طرحهای سـودآور و اشت الزا –در مقابل طرحهای سوداگرایانه-
در اقتصـاد اسـت« .اطمینان به گزارش سـود و زیان مشتری» و «بكارگیری منابع بانكی در موضوع
تخصـیص یافته» -ابعاد 1و -7در ناحیه "وابســته" قرار گرفتهاند؛ پس بیشــترین اثرپذیری را از ابعاد
قبلی دارند؛ به بیان دیگر در صــورتیکه ابعادی که مقدم واقع شــدند –یعنی مقررات ،ســیاســتهای
اقتصادی ،و علم نسبت به عقود ،آشنایی با ریسکهای مضاربه و رویهها صحیح نظارت بانک -مورد
بازبینی و اصـالح قرار گیرند ،گزارشـات سـود و زیان مشتریان عقود مشارکتی قابل اطمینان بوده و
بانک می تواند مبتنی بر گزارشــات واقعی و ســود حقیقی مشــتریان ،به اجرای کامل و صــحیح مفاد
قراردادها پرداخته و در سـود و زیان فعالیت اقتصـادی شـریک شـده و از طرفی هم مقاصــد شارع و
حاکم جامعه در تخصـیص منابع -در حوزه بازرگانی بوسـیله عقد مضاربه ،-محقق میشود و یكی از
راهكارهای پیاده ســازی اقتصــاد مقاومتی با تكاء به منابع داخلی اقتصــاد اســت .با بررســی و تحلیل
ماتریس مؤلفههای آســیب ،میتوان مشــاهده نمود که ناباوری به قوانین و عدم عنایت به مقصــود
عقود ،پیچیده بودن مقررات بانكداری بدون ربا ،ســیاســتهای پولی ،اعتباری و ســایر ســیاســتهای
کالن اقتصـادی ،عنایت به احتمال تحقق زیان از جانب بانک و صوری عمل کردن بانک در اعطای
تســهیالت بانكی ،از مؤلفههای واجد اولویت بوده که ســیاســتگذاران باید توجه بیشــتری به آنها در
اجرای صحیح عقود بانكی داشته باشد .به نحوی که نظام بانكی با اهتمام نسبت به مؤلفههای فوق،
قابلیت تخصـیص منابع در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا و مبتنی بر مقاصد شریعت درباره
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هر یـک از عقود بانكی را پیدا کرده و پس از تخصـــیص واقعی منابع در طرحهای مورد هدف نظام
بانكی ،موجبات تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم خواهد آورد .پیشنهادات
بیان گردید که بانکها در اجرای قرارداد مضـاربه با چالشهایی مواجه هستند و به همین دلیل اغلب
آنها در اجرای صـحیح آن با مشكالتی مواجه هستند؛ جهت انجام صحیح قراردادهای مضاربه بانكی
و کنترل و هدایت منابع بانک و سرمایهگذران ،مواردی به شرح زیر پیشنهاد میشود:
 ایجاد حساب مقابله با ریسکهای سرمایهگذاری مشترک :این حساب برای مواقعی استکه فعالیتهای سرمایهگذاری ،در مجموع دچار زیان شوند و مختص عقود مشارکتی افتتاح
میشود.
 جلب مشـارکت سرمایهگذاران بر اساس روش سهام :در این شیوه ،طرح انجام شده بهســهمهایی تقســیم میشــود و بانک با اعالم طرحهای بازرگانی مختلف ،اقدام به جذب
سرمایه از بین سسردهگذاران در هر طرح میکند.
 قراردادهای تشویقی :ایجاد انگیزه در عامل از طریق در نظر گرفتن سهم بیشتری از سوددر هنگامی که سود اعالمی از درصد خاصی بیشتر باشد.
 ایجـاد پـایگاه اطالعاتی ,در مورد متقاضــیان وجوه :به گونهای که همه بانکها به ایناطالعات دسترسی داشته باشند و بتوانند وضعیت اعتباری مشتریان را ارزیابی کنند.
 دقت نظر در ارائه تسهیالت مضاربهای از سوی بانک :توجه به ریسکهای عقد مضاربه ورعایت موارد اجتناب از سوی کارگزاران بانكی.
 ایجاد شـرکتهای مضـاربهای :شـرکتهایی که بصورت تخصصی با هدف انجام فعالیتتجاری و بازرگانی اقدام به جمعآوری وجوه ســـرمایهگذاران کرده و در طرحهای بازرگانی
فعالیت میکنند.
 بیمه قراردادها :بانک (یا عامل) میتواند وامهای اعطا شـــده جهت اطمینان از بازپرداختاصل آن بیمه نماید.
 تحلیل کاالی موضوع مضاربه و انعقاد قرارداد مبتنی بر نوع کاال :چراکه هر کاال دوره تهیهو فروش منحصــربفردی دارد؛ ریســک و ســود انتظاری در هر کاال نیز متفاوت از دیگری
است.
 آموزش بانکداری و مفاهیم فقهی عقود و نحوه اجرای صــحیح قراردادها :به کارگزارانبانكی و مشتریان و عموم مردم.
 تهیـه بانکهای اطالعاتی مورد نیاز بانکها :قیمتهای اعالمی توســـط بانک اطالعاتیکنترل شــده و خرید و فروش مشــتریان با قیمتهای اعالم شــده تطبیق و ســود واقعی
محقق شده قابل برآورد خواهد شد.
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جدا کردن عقود مشــارکتی از موضــوع فعالیت بانکها و واگذاری آن به بازار ســهام و
شرکتهای سرمایهگذاری یا بانکهای تخصصی مضاربهای
تأسیس بانکهای تخصصی با سود متغیر و و شناور با محوریت قراردادهای مشارکتی

در این تحقیق عقد مضـاربه در نظام بانكی مورد بررسی قرار گرفت که برخی از چالشهای مطروحه
از جملـه چالشهای عمومی و ناظر بر کل نظام بانكی و فارغ از نوع عقد آن اســـت؛ برخی دیگر از
چالشها خاص عقود مشارکتی در نظام بانكی است و این در حالیست که سایر چالشها مختص عقد
مضـاربه و با عنایت به ویژگیهای خاصـه این عقد مطرح گردیده است .واضح است که برای اجرای
کامل و صـحیح بانكداری بدون ربا در کشـور ،توجه به ابعاد فقهی ،اقتصادی ،مالی و قانونی ضروری
بوده و آسیبها و چالشهای مطرح شده در این تحقیق تنها توانسته برخی از مهمترین این مسائل و
مشكالت را بیان کند .لذا به سایر محققین در حوزه بانكداری اسالمی پیشنهاد میشود که سایر ابعاد
عملیاتی بانكداری بدون ربا از جمله عدالت اقتصـادی و نظارتهای شرعی را مورد کنكاش و بررسی
قرار دهند .میتوان برای شناسایی سایر مؤلفهها و ابعاد ،از تحلیل عاملی نیز بهره گرفت؛ همچنین با
اسـتفاده از سایر روشهای رتبهبندی و اولویتبندی مبتنی بر نظر خبرگان از جمله روشهای تحلیل
شـبكهای ( ،)ANPتحلیل سـلسـله مراتبی ( )AHPو همینطور تحلیل مسیر ( ،)PAعالوه بر محاسبه
ضرایب اهمیت مؤلفهها و ابعاد ،میتوان اعتبار روابط بدست آمده را بازتبیین کرد.
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