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  PLS راستین مشارکت در سود و زیان فناوري اطالعات و ارتباطات در تحقق مکانیزم

  2محمود الهیاري فرد         1بیژن بیدآباد

  
  

  چکیده
با استفاده از سیستمهاي فناوري  بر آن تأکید دارند راکه تمامی ادیان الهی  غیرربويشاید بتوان بانکداري 

سیستمهاي یکپارچه در جامعه الکترونیک تمامی عوامل با تحقق بخشید. ه هدور از هرگونه شبه بطور دقیق و ب اطالعات
گذاري  حاصل از سرمایه واقعی بازدهیو  دادپیوند به هم هاي یک زنجیر  به مثابه حلقهتوان  میتاثیرگذار در بانکداري را 

. کانالهاي توزیع خدمات درکزیع ش حقیقی اقتصاد از طریق کانالهاي امن دیجیتالی تودر بخ را گذاران منابع پولی سپرده
  . قابل انجام است یکانالهاي دیجیتالسایر  مانند بانکداري نوین از طریق شعب، و غیرربويدر بانکداري نوین 

اي  مدیریت زنجیره )،CRM)، مدیریت ارتباط با مشتري (ERP( مدیریت منابع سازمانیهاي  با استفاده از سیستم
و  )BPR)، مهندسی مجدد فرآیندها (HRM( مدیریت منابع انسانی ،)MES( زندگان، سیستم اجرائی سا)SCM( عرضه

بانکداري نوین غیرربوي در این تحقیق تلقی  Core bankingکه بعنوان ماژولهاي  )WFMهمچنین مدیریت گردشکار (
هاي سیستماتیک  ریسک انواعتوان  می بلکه نمود، اجرا اي را بدور از هرگونه شبه PLS3مکانیزم توان  مینه تنها  شوند، می

بانک مرکزي، سیستم تسویه  گذاران، بانکها، سپرده شرکاي تجاري، .بطور بهینه مدیریت نمود رادر بانکداري غیرربوي 
مراکز صدور امضاء و گواهی دیجیتال و همچنین سازمانهاي   ن، بازارهاي سرمایه،اارذگ سرمایه)، RTGS( آنی ناخالص

سازي  شفاف سبب وآوري اطالعات و ارتباطات به یگدیگر مرتبط شده  هاي فن از طریق سیستمدولت و  تامین اجتماعی
  .گردیدخواهد بازارهاي پولی و مالی ثبات و نتیجتاً زیان  اجراي مکانیزم مشارکت در سود و

ارچه یکپمکانیزه یک سیستم با استفاده از توان  آیا میپاسخ به این سؤال است که هدف ما  همقالدر این  
زیان عملیات  سود ودر مشارکت اي طراحی نمود که  را به گونهگذار  سرمایه - بانک - گذار سپردهمثلث ارتباط اطالعات 
از نوعی بانک غیرربوي سؤال ن پاسخ به ای محقق شود؟ براي گذار سرمایهو  بانکو  گذار سپردهراي سه گروه مالی ب

ه خواهیم کرد. این نوع بانک غیرربوي که امکان بکارگیري آن استفاد» شرکت سهامی بانک غیرربوي«تحت عنوان 
محمل خوبی براي مکانیزه کردن عملیات بانکداري غیرربوي  امکانپذیر است ي مختلفقوانین تجارت کشورها تحت
نحو به  ،هو یکپارچ هرا از طریق اتصال کانالهاي ارتباطی مالی مکانیزگذار  سرمایهو بانک  ،گذار که منافع سپرده باشد می

  نمود. خواهداحسن محاسبه و توزیع 
  

   ، بانکداري راستین: مشارکت در سود و زیان، فنآوري اطالعات، بانکداري، ربا، فاینانسها کلید واژه
JEL: L86, L87, G21, G24 
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  مقدمه
در کتب آسمانی تورات و انجیل و قرآن حرمت ربا به صراحت بیان شده است، ولی در تعریف عملیات مالی 

فقهاي شیعه و سنی در حکم ربا اتفاق نظر دارند و حرمت  و تمییز آن از غیرربوي اختالفات فراوانی وجود دارد. ربوي
و  1محمد حسن نجفیعالمه دانند.  آن را به کتاب خدا و سنت یعنی کلمات معصومین و اجماع مسلمین ثابت شده می

در اصطالح فقهی ربا عبارت است از  ضروریات دین باشد. بعید نیست حرمت ربا ازبر این نظرند که:  2خمینیهللا آیت ا
 سِ أْ رَ  يلَ عَ  ةُ يادَ لزِّ اَ  ل باشند و یا دریافت اضافی در قرض.یه موزون و مککدریافت زیادي در مبادالت دو کاالي هم جنس 

 يلٍ كِ مَ  لِّ ي كُ فِ  ]ابٰ الرِّ [ تُ بِ ثْ ويَـ نویسد:  میا در تعریف رب 4محقق حلی. 3نزَ و يُ  وْ أَ ال كَ ا يُ مَّ ًا مِ سَ نْ اويين جِ سَ تَ مُ  دِ حَ أَ  نْ مِ  لِ ا مٱلْ 
شود در هر چیزي که مکیل و موزون باشد با  یعنی ربا ثابت می .اِوُلُه إسُم خاصٍ نَ يـَتَـ امَ  سُ نْ جِ الْ  طُ ابِ ضٰ  وَ  ةِ يَ سِ نْ جِ الْ  عَ مَ وزون ٍ مُ وْ أَ 

در شرایع  اص شامل او بشود.و معیار جنس واحد این است که اسم خ ]و اگر زیادي باشد ربا است[جنس خودش 
 ع.فْ نَـ  راطِ تِ شْ اِ  عَ مَ  ضِ رْ قَ الْ  ي، فِ نُ زْ وَ لْ اَ وْ أَ  يلُ كِ لْ اَ  وَ  يةُ سِ نْ جِ لْ اَ ين: فِ صْ وَ  عَ مَ  يعِ بَ ي الْ فِ  تُ بِ ثْ يُـ  وَ هُ  وَ  :ستا دهمدر تعریف ربا آ 5االسالم

 شود. قرض نیز با شرط نفع ثابت می و در ،موزون و مکیل بودن -2جنس،  - 1شود:  یعنی ربا با دو وصف در بیع ثابت می
یعنی ربا دو متجانس (هم جنس) . امَ هُ أَحدَ  ادَ زٰ  وَ  زنِ وَ الْ  وْ أَ  يلِ كَ الْ بِ  ارٰ دِّ ا قُ ذٰ إ انَ سٰ انِ جٰ تَ مُ لْ اَ  نویسد: میدر تعریف ربا  6شهید اول

  شود. ثابت می ،باشدگیري شوند و در حالی که یکی از آن دو جنس از دیگري بیشتر  کیل یا وزن اندازه ه بااهرگ
داند: یکی  ربا را دو قسم می 7خمینی آیت اهللا مذاهب اختالف نظر فراوانی وجود دارد.علماي بندي ربا بین  در تقسیم

در مقابل همان جنس با  درباي معاملی و دیگري رباي قرضی. رباي معاملی آن است که جنسی را که مثلی است بفروش
 .تن و یک درهمیک به دو تن و یا  دفروشه میمه چیز دیگر مثل اینکه یک تن گندم را بوزن بیشتر یا به همان وزن به ض

اقوي آن است که رباي معاملی مختص به بیع نیست بلکه در سایر معامالت چون صلح و امثال آن «د: هند سپس ادامه می
معامله به حسب عرف واحد  نیز جریان دارد و حرمت این قسم ربا دو شرط دارد، شرط اول این است که جنس مورد

این هر چیزي که به نظر عرف گندم یا برنج و یا خرما و یا انگور بر آن صادق باشد و عرف آن را یک جنس  باشد. بنابر
هر چند در صفات و خواص مختلف باشند. مثل  ،جایز نیست مقداري از آن را در مقابل بیش از مقدار بفروشند ،بداند

این در جنسی که با  . و شرط دوم اینکه جنس مورد معامله مکیل و یا موزون باشد بنابر... لیگندم ممتاز و گندم معمو
مکیل  ،بنابراین شرط نخست تحقق رباي معاملی ».ربا نیست ،شود شود و یا با مشاهده خرید و فروش می عدد سنجیده می

مرتضی  اند. هدیین عقابر اکثراً مشهور است و متقدم و متأخر  ياین شرط نزد فقها .و موزون بودن شیء مورد معامله است

                                                 
  .در کتاب جواهر الکالم، دارالکتب االسالمیه، چاپ ششم، محمد حسن نجفی  -  1
  .1375اقر موسوي همدانی، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ سوم تحریرالوسیله، ترجمه سید محمد ب -  2
  .به نقل از کنز العرفان ،ستاد محمود شهابیاادوار فقه  -  3
  .مختصر النافع -  4
  شرایع االسالم. -  5
  لمعه دمشقیه. -  6
  .64-68جلد سوم، صفحات:  .1375سوم تحریرالوسیله، ترجمه سید محمد باقر موسوي همدانی، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ  -  7
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نیز ربا را در مکیل  3که ربا در معدودات نیز جاري است. در بین متقدمان، شیخ مفید معتقدند 2و محمد باقر صدر 1مطهري
عاملی استناد به یک معلت انحصار مکیل و موزون بودن شیء مورد معامله در تحقق رباي  .داند و موزون منحصر نمی

ا بٰ الرِّ  ونَ كُ ا يَ ٰـ ل روایتمنجمله  .ته روایات است که در آنجا مکیل و موزون بودن را در رباي معاملی منحصر کرده استدس
دسته دیگري از  شوند. گیري می آید که فقط با پیمانه یا وزن، اندازه ربا در اشیایی می .است 4نوزَ يُ  وْ أَ  لاٰـ كا يُ ٰـ يمفِ اّال 

د) نشو ر اشیایی که مکیل و موزون نیستند (در معامله بر اساس شمارش، متر یا مشاهده تعیین میروایات، رباي معاملی را د
 نْ كُ يَ  مْ الَ مَ  سَ أْ ال بَ  :اند ه. حضرت فرمود5کرده، معامله آنها را با مقدار بیشتر در یک طرف، بدون اشکال شمرده استنفی 

و این موضوع به مفهوم این  نی معامله نشوند، بدون اشکال است.مادامی که به نحو پیمانه یا وزیعنی . ٦فيه كيل و ال وزن
  . 7وزن نشود ،هنگام تحویل و هنگام پس گرفتن کاالاست که 

استناد ایشان به آن دسته از روایاتی  .باشد خمینی ذکر شده اتحاد در جنس میآیت اهللا در تعریف که شرط دیگري 
دو شیء مورد معامله باید از یک جنس باشند از آن  که: دارد م میاست که براي تحقق موضوع ربا در معامالت اعال

معامله دو برابر درهم در مقابل یک برابر و دو یعنی  .8ة مثلين بمثلطحنطة بحن ل وَ ثْ مِ ين بِ لَ ثْـ م مِ اهِ رٰ دَ م بِ اهِ رٰ دَ : روایت جمله
یعنی  .9لثْ مِ ين بِ لَ ثْـ مِ  هِ بِ  سَ أْ ا بَ ٰـ لفَ  انَ ٰـ ئيْ شَّ ٱل فَ لَ تَـ خْ إا ذٰ إِ  است که:در حدیث دیگري  برابر گندم در مقابل یک برابر، ربا است.

روایات  اشکالی ندارد. -دو برابر در مقابل یک برابر - اگر دو شیء مورد معامله مختلف باشند معامله آنها همراه با زیادي
قدمان و متأخران از علما در در این باب فراوان و داللت آنها بر این شرط روشن است به طوري که هیچ اختالفی بین مت

  با نقل نشده است.ر لزوم این شرط براي تحقق موضوع
اند: هرگونه زیادي که در قرض شرط شود، اعم از این که آن  در تعریف آن گفتهی، رباي قرضدر مبحث 

ابل ده درهم و دوختن یا عمل باشد، مانند ده درهم در مق ؛ده درهم در مقابل دوازده درهم زیادي عین یا کاال باشد، مثالً
ض به رهن گذاشته ئی که نزد مقرِینتفاع از شااع و منفعت بردن باشد، مانند ده درهم در مقابل ده درهم و فیا انت ؛لباس
دریافت کند. در را چنانکه شرط کند در مقابل شیء کهنه قرض داده شده تازه آن  ،یا آن که زیادي صفت باشد ؛است

                                                 
  .79و  78 فحاتمرتضی مطهري، مسأله ربا، ص -  1
  .71، ص 2سید محسن حکیم: منهاج الصالحین، با حاشیه سید محمد باقر صدر، ج -  2
  .605مفید، المقنعه، ص  -  3
   است.نقل شده در کتب اربعه (با کمی تفاوت در راویان سندها)  uامام صادق از  -  4
  .درباره معامله یک گوسفند با دو گوسفند و یک تخم مرغ با دو تخم مرغ پرسید uمنصوربن حازم از امام صادق  -  5
  .133و  132ربا، ص ابواب از  6، باب 18حر عاملی. وسایل الشیعه، ج  -  6
ضتين؟ يبالب ضةقال: سالته عن البي u عبداهللا يعن اب یی که مکیل و موزون نیستند پرسش شده است:هادر زمینه کاالی روایتاز آن جمله  - 7
درباره معامله یک عدد تخم مرغ با دو عدد از  uاز امام صادق . بالفرسين، قال: البأس به سل:البأس به، والثوب بالثوبين، قال البأس به، والفر اق

از ابواب التجاره،  8، باب 7االحکام، ج تهذیب طوسی،ر.ك.  آن و یک لباس با دو لباس، یک اسب با دو اسب پرسیدم، فرمود: اشکال ندارد.
  ، از ابواب ربا.16، باب 153، ص 18، حر عاملی: وسایل شیعه، ج141ص 

  .134از ابواب ربا، ص  6، باب 18 سایل الشیعه، جوپرسیده است ربا چیست؟  uراوي از امام صادق  -  8
  .140، از ابواب ربا، ص 9، باب 18وسایل الشیعه، ج  -  9
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  .1اي مکیل، موزون، معدود و مشاهد نیستفرقی بین کااله یرباي قرض
و با داند  ) با توسل به اصل حکمت در اصول فقه که قواعد شریعت را مبتنی بر عقل می1382بیدآباد و هرسینی (

نمایند. اگر نظرات  میتعریف بطور مشخص ربا را محدوده کریم و سنت و تعمق در آراء و نظرات فقها » استناد به قرا
زیر خالصه  شرط چهاربرقراري تحقیق را بپذیریم تشخیص عملیات مالی ربوي و غیرربوي در  مطرح شده در آن

  2شود: می

 دهنده در سود و زیان فعالیت اقتصادي وام گیرنده سهیم باشد. وام •

 نرخ دریافت مازاد (بهره) نباید از پیش مشخص و شرط شود. •

 3هاي مصرفی ربا است. گرفتن بهره در قرض  •

  رز به معنی تبدیل پول داخلی به اسعار خارجی ربا نیست.خرید و فروش ا •

در جهان اقتصادي معاصر که پیچیدگی و گستردگی زیادي با آن غیرربوي بانکهاي براساس معیارهاي فوق 
همراه است به راحتی نمیتوانند سود یا زیان بنگاههاي وام گیرنده را تشخیص داده و سود یا زیان حاصل از عملیات مالی 

گذار و محاسبه  وي مشخص براي هر سپردهیایجاد پورتفولبه عبارت دیگر گذاران منتقل نمایند.  گیرندگان را به سپردهوام 
آوري  رویکردهاي نوین فن گیري از با بهره .قابل انجام نیست مکانیزه نیمهیا هاي سنتی و  دقیق بازدهی آن توسط سیستم

و  یهاي نوین اطالعاتی و ارتباطی با ابزارهارآو فن با تطبیقبنحوي توان  یاین ابزارها مهمگامی و اطالعات و ارتباطات 
  این شیوة بانکداري را بهبود بخشید. يکارآمدکارائی و این ارتباط را فراهم نموده و محصوالت بانکداري بدون ربا 

قاله سعی دارد که و این م 4در حال حاضر نمونۀ عملیاتی از پیشنهادات این مقاله در سطح جهان مشاهده نشده
هاي نظري  عملی شدن این موضوع را به تصویر کشد که میتوان با استفاده از امکانات فنآوري اطالعات و ارتباطات پایه

در این ارتباط هنوز شاید الزم براي عملی شدن بانکداري بدون ربا را در جهان اقتصادي فعلی طراحی و ترسیم نمود. 
در این موضوع میپردازیم ولی اگر بخواهیم سوال  6»گمان«و  5»فتح باب«بپردازیم بلکه به که به فرضیۀ تحقیق  باشدزود 

                                                 
  .214- 218فحات ، ص3 موسوي خمینی، تحریر الوسیله جهللا روح ا آیت اهللا -  1
هـاي   اقتصـادي ربـا در وام   -تحلیـل فقهـی  ) 1382بیدآباد، بیـژن و عبدالرضـا هرسـینی (   مستندات این مبحث در مقاالت زیر آورده شده است:  2

  و بانکی، بانک مرکزي ایران. هاي فقه متداول در کشف احکام شارع، پژوهشکده پولی گذاري و کاستی مصرفی و سرمایه
Bidabad, Bijan, Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and contemporary jurisprudence 
shortages in exploring legislator commandments. Proceeding of the 2nd International Islamic Banking Conference. Monash 
University of Malaysia. 9-10 September 2004. Reprinted in: National Interest, Journal of the Center for Strategic Research, 
Vol. 2, No. 1, winter 2006, pp. 72-90. Tehran, Iran. http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf  

به عبارت دیگر مفهوم مخالف از نوع مفهوم شـرط اسـت و انتفـاء شـرط بـه معنـی انتفـاء        مفهوم مخالف این عبارت صدق و شمول تام ندارد.  3
  فوق غیرربوي است.مذکور در ط حصول شرایط به شر» ربا نیستهاي غیرمصرفی  گرفتن بهره در قرض«عبارت یعنی موضوع است. 

4 Bidabad, Bijan and Mahmoud Allahyarifard, "IT role in fulfillment of profit and loss sharing", Proceeding of The 3rd 
International Islamic Banking and Finance Conference, Monash University, Kuala Lumpur, Malaysia, 16th and 17th 
November 2005. http://www.bidabad.com/doc/english-pls-5.pdf   
Bidabad, Bijan and Mahmoud Allahyarifard, "Implementing IT to fulfill the profit and loss sharing mechanism", Islamic 
Finance News (IFN) Journals, Vol. 3, Issue 3, 6th February 2006. http://www.bidabad.com/doc/summery-pls-it-1.pdf  
5 Paradigm 
6 Conjecture 

http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf
http://www.bidabad.com/doc/english-pls-5.pdf
http://www.bidabad.com/doc/summery-pls-it-1.pdf
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توان با بکارگیري فنآوري  اي قرار دهیم باید این فرضیه را مطرح کرد که: می اصلی این مقاله را در ارتباط با فرضیه
  فعلی عملی نمود.  اطالعات و ارتباطات مکانیزم مشارکت در سود و زیان را در جهان اقتصادي

گذار  گذار، بانک و سپرده سرمایهبازدهی حاصل از مشارکت بانکداري بدون ربا  مشارکتی قراردادهايدر 
از نظر شرعی نه تنها نهی  درآمد حاصل از مشارکت توزیع. سرمایه و عامل کار انجام شده تقسیم شود به نسبت بایست می

و هزینه در انجام فرآیندهاي تقسیم سود بر احتمال خطا افزایش . اند هشدتشویق  نشده بلکه افراد به این نوع از فعالیتها
عبارت ه ب .بانکداري غیرربوي سنتی استمکانیزم مدي آاز جمله عوامل مهم در ناکار، مبناي مشارکت به روش سنتی

 تم توزیع سود و زیان باناشی از عدم ارتباط سیس بانکهادر زیان  دیگر عدم اجرائی شدن مکانیزم مشارکت در سود و
بطورکلی موارد عمده در .  ملموس است عملیات ربوي در این نوع بانکداري کامالً هۀست و شبابازدهی واقعی اقتصاد 

  :باشد سنتی بشرح ذیل می در بانکداري غیرربوي PLSعدم تحقق کامل مکانیزم 
و منابع گان  کننده عرضهگذارن (بعنوان  بین سپرده ارتباط سیستمی ،ها و فرآیندهاي عملیاتی دلیل سنتی بودن رویهه ب .1

 گذاران و شرکاي تجاري) وجود ندارد. گیرندگان (بعنوان سرمایه ) و وامصاحبان سرمایۀ بانک

یا هاي سنتی و  گذار و محاسبه دقیق بازدهی آن توسط سیستم وي مشخص براي هر سپردهیعدم امکان ایجاد پورتفول .2
 مکانیزه. نیمه

نرخ بازدهی هر بر  زمان عاملتصاعدي  ريگذابرحسب مدت زمان و تاثیر دار ي مدتها سپردهنرخ سود  بندي طبقه  .3
 .شود می هاي مالیاردر باز اي توزیع ناعادالنه بازدهی منابع سپرده موجب است، که ساز ی نوسانبعنوان عامل ،سپرده

این با روح که  باشد نمیاقتصاد واقعی ش بازدهی بخمعادل  ،ها سود سپردههاي تعیین شده بعنوان نرخاز طرفی 
 مشارکت در سود و زیان مغایر است.مکانیزم 

توزیع اقتصاد موجب  واقعیاز نرخ بازدهی  هاآنمتمایز بودن و ها  تسهیالت و نرخهاي بهره سپردهتعدد نرخهاي بهره  .4
 PLS)( مشارکت در سود وزیان زمکه مغایر با مکانی گردد می  تبعیضمالی و هاي  نه سود ناشی از فعالیتعادالغیر

 است.

گذاران آن باشند و بانک سود  سهام داران بانک باید سپرده )PLS( مشارکت در سود و زیان براي تحقق مکانیزم .5
 کثر کند.اگذاران را حد سپرده

  نقش بانکداري غیرربوي متعارف در بازارهاي مالی

ند، از یک طرف متقاضی منابع مالی کن لیت میبانکها بعنوان یک واحد اقتصادي در دو بازار مالی فعا
کنندگان منابع اعتباري به  هستند و از سوي دیگر بعنوان عرضهاي)  (در بازار عرضه و تقاضاي منابع سپردهگذاران  ه سپرد
) به کمک 1382در بیدآباد و هرسینی ( روند. بشمار می(در بازار عرضه و تقاضاي تسهیالت بانکی) گذاران  سرمایه
تعادل در  بمنظور ایجادبصورت یک بخش مستقل در اقتصاد  ،گري مالی که بخش واسطه    شود لهاي ریاضی ثابت میمد

موجب  نهایتا که را بهمراه خواهد داشتنرخهاي بهره  تموجات در ، خوددر دو بازار مالی پولی منابععرضه و تقاضاي 
 نیز موجب ها و تأخیر ناشی از نوسانات نرخ بهره ودن قرارداد وامدار ب از طرفی مدت .شود می در بازارهاي واقعی اتنوسان

از نهایتاً نوسانات مداوم در بازارهاي مالی که  شود، میتخصیص منابع  و تجهیز منابعهاي بازاردر عدم هماهنگی 
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نکداري اسالمی استقرار بابعنوان راه حل  )PLSمشارکت در سود و زیان( مکانیزماجرائی شدن . پیامدهاي آن خواهد بود
فرآیندهاي سنتی و از است با  بازارهاي پولیدر ناشی از نوسانات که بخش واقعی اقتصاد در جلوگیري از تموجات و 

  غیرممکن است. عمالًگسترش و توسعه بازار  طرفی با
اسطه بعنوان یک و ي غیرربوي متعارف) نشان داده شده است، بانکها1382همانطور که در بیدآباد و هرسینی (

از یک یا دو طرف   العمل به دارنده منابع مالی به عنوان حقرا گذار  اي سرمایه هاي بهره از پرداختی سهمیمالی که 
بانکهاي متداول رفع فعالیتهاي ربوي بیشتر مشکالت فقهی  نمودند . اگر اینگونه عمل میکنند نمایند عمل نمی میدریافت 

باشند و یا اینکه  ن یک واحد اقتصادي بدنبال حداکثر کردن سود خود میبعنوا ي غیرربوي متداولبانکها شد. می
  باشد را حداقل کنند.  اي خود که همان قیمت تمام شده تجهیز منابع می اي و غیربهره هاي بهره خواهند هزینه می

: ( ) ( )
pn m oL D

i i j j k l
i j k l

Max R r D r TR TCπ = − + −∑ ∑ ∑ ∑  
 π  سود بانک  

Ri با نرخ بهرة تسهیالت  ا در قالب عقود مختلفگذاره درآمد حاصل از عرضه منابع اعتباري به سرمایهL
ir  

Dj ها  با نرخ بهرة سپرده ها هاي اشخاص به تفکیک انواع سپرده سود پرداختی به منابع و سپردهD
jr  

TRk کاري و ارائه خدمات به مشتریان العمل درآمد حاصل از حق  
TCl ري تشکیالتی، استهالك، مالیات و کارکنان هاي ادا مجموع هزینه  

 ،آوري اطالعات در فرآیندهاي عملیاتی، نظارتی و حتی مدیریتی بانکهاي متعارف بدلیل عدم نفوذ فن
و  TClبا فرض ثبات از اینرو  .استکمتري برخوردار و کارآمدي هاي اداري، تشکیالتی و کارکنان از انعطاف  هزینه
TRk  عبارت∑ ∑−

n

i

m

j

D
jj

L
ii rDrR شود ارتباط  همانطور که مشاهده می د کرد.داکثر سازي سود عمل خواهدر ح )()(

باید سود بانک ناشی از عملیات مالی وجود ندارد. بعبارت دیگر در بانکداري غیرربوي  Ri وDj همزمان و سیستمی بین 
در حصول این  .1ها تقسیم شود هگذار پس از کسر مخارج عملیاتی بین صاحبان سپرد اي سپرده بانک با منابع سپرده

  مکانیزم دو اشکال عمده وجود دارد:
. این مشکل با تعریف بانک خاصی تحت نیستندگذاران صاحبان سهام بانک  سپردهدر بانکداري غیرربوي متعارف  -1

   2قابل رفع است. »شرکت سهامی بانک غیرربوي«عنوان: 

                                                 
جهت اطالع بیشتر مراجعه شـود   اند. هاي سربار را کاهش داده آوري اطالعات هزینه فنبکارگیري کشورهاي پبشرفته با  بانکداري نوین دردر  1

، »خدمات بانکداري الکترونیک و نیازهـاي اجرائـی آن در مقایسـه تطبیقـی هزینـه عملیـاتی خـدمات مختلـف بـانکی         «به الهیاري فرد، محمود، 
  .1384زي، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرک

  :شده است مقاالت زیر معرفیاین نوع بانک در  2
) شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و غیرربوي عملیـات بـانکی متـداول. مجموعـه     1382بیژن بیدآباد و عبدالرضا هرسینی (

، پژوهشـکدة اقتصـاد، دانشـگاه    1382دي  3-4، »ایراننظریۀ اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصاد «مقاالت سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی 
   bank.pdf-sahami-http://www.bidabad.com/doc/sherkat، تهران. 193-224تربیت مدرس، صص

Bidabad, Bijan, Non-Usury Bank Corporation (NUBankCo), The Solution to Islamic banking, Proceeding of the 3rd 
International Islamic Banking and Finance Conference, Monash University, KL, Malaysia, 16-17 November, 2005. 
http://www.bidabad.com/doc/NUBankCo-en.pdf  

http://www.bidabad.com/doc/sherkat
http://www.bidabad.com/doc/NUBankCo-en.pdf
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انجام پس از اتمام سال مالی و بطوریکه  است،زیادي مواجه خیر زمانی أبا تگذاران  پرداخت سود بانک بین سپرده -2
در حالی که با استفاده از فنآوري  ،گیرد عملیات توزیع سود صورت می فرآیندهاي حسابداري و حسابرسی،

ل باال بودن یبدل یاز طرفداد. انجام  يتر کوتاهفرآیندهاي توزیع و تخصیص سود را با صرف زمان توان  اطالعات می
این امر مشارکت در سود و زیان برغم تمایل به اجرائی شدن مکانیزم  ،هاي سربار در بانکداري متعارف هزینه

هاي سربار  کاهش هزینهضمن  آوریهاي اطالعات و ارتباطات از فنبا استفاده بانکها  رد. لذاپیشرفت چندانی ندا
  .ارندي بردترگامهاي مؤثر غیرربويتحقق عینی بانکداري  توانند در جهت می

  MIBS(1( نوینغیرربوي  بانکداريارائه محصوالت در ارتباط با  Microlink شرکت تجربه و راهکار

آوري اطالعات و ارتباطات  با استفاده از فن براي پوشش فعالیتهاي بانکیراهکار نوینی  MIBSرغم اینکه ه ب
)ICT( شرکت حوزه فعالیتلی ، واست Microlink رحال ه به نیست، ت بانکی غیرربويخدما محدود به محصوالت و

خدمات در یک کشور اسالمی موجب شده تا در ارائه راهکارهاي نوین خود محصوالت و شرکت بدلیل فعالیت این 
ي این شرکت راهکارها همچنین و رو معرفی محصوالت و خدمات از این .بانکی غیرربوي را مورد توجه قرار دهد

   2مطالب ما مفید واقع شود. تواند در تکمیل می MIBSتحت عنوان 
MIBS و کارهاي مالی جهانی است، این سیستم  کسب  هاي بانکیمهیا کننده یک طرح جامع براي پوشش نیاز
هاي اطالعات و ارتباطات و کانالهاي توزیع مانند  بوده و از فناوریهاي روز در زمینه متداولهاي بانکداري  مبتنی بر رویه

پذیري، پارامتریک بودن، و همچنین قابل اعتماد بودن از جمله ویژگیهائی  ست. قابلیت انعطافا  اینترنت استفاده نموده
گیرنده و      سرویس دهنده و سرویس 3اي بر پایه معماري سه الیه MIBSباشد.  است که این سیستم از آن برخوردار می

ستم مهیاکننده توزیع روان و متمرکز اي سی الیه طراحی شده است. طراحی سه) 4OLTPتراکنشها ( Onlineپردازش 
در حال  MIBSباشد.  نیازمند پهناي باند کم می و سریع ، جوابگوئیbalancing load با امکانات Onlineتراکنشهاي 

داراي الگوهاي  MIBSباشد.  می z IBMسریهاي  mainframeهاي  و سیستم LINUXحاضر سازگار با سیستم عامل 
  مالی است. ۀسسؤمچندین ت چند ارزي و تعامل با بانکداري اسالمی با قابلی

  

  

                                                 
1 Microlink Banking Solution 

  و در برخی از کشورها نظیر مالزي رایج است. ورد استفاده نداردخدمات مطرح شده در اینجا در ایران مبسیاري از حسابها و  2
3 3-tier architecture 
4 Online transaction processing 
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یک نگرش جهانی در خصوص ارتباط  MIBS/CIFنگرش حاکم بر : MIBS)CIF(1 مشتري در  اطالعاتفایل 
که تمامی  Primary key(2مشتري با موسسات مالی است، در این سیستم حساب مشتري فیلدي منحصر بفرد است (

 شوند. همچنین بانکهاي اطالعاتی از طریق این شماره حساب به یگدیگر متصل میها و ماژولهاي سیستم و  الیه
  :باشد میذیل بشرح  CIFمهم  خصوصیات

مهیاکننده یک بانک اطالعاتی جامعی از اطالعات جاري و گذشته  MIBSارتباط با مشتریان در ماژولهاي مبتنی بر  •
 مشتریان است.

 .نقابلیت حفظ و نگهداري ارتباط با مشتریا •

  .اعتبار سنجی مشتریان لیست سیاه و محصوالت جهت ارائه تسهیالت ونگهداري  •

ت آنها و همچنین تعیین حدود اختیارت فرد یا گروهی که به اتدوین و طراحی سیستم درخواست مشتري و اختیار •
 این اطالعات دسترسی دارند.

نین سایر چشغل ثبت شده و همنوع ا تواند برمبناي شماره حساب، خصوصیات کارت و ی جستجوي اطالعات می •
 باشد. تعریف شدههاي  شناسه

  .هاي مشتریانمشاهده درخواستحفظ امنیت در براي  3AAقابلیت امنیتی  •

 .مالی براي مشتریانسیستم و بانک اطالعاتی حاوي اطالعات تجزیه و تحلیل شده  •

بطور را تراکنشهاي مالی  است که تمامییک سیستمی  1MIBS/WSA :MIBS/WSAانداز ودیعه  حساب پس

                                                 
1 Customer Information File (MIBS/CIF) 

اي  گیـرد و در بانکهـاي اطالعـاتی رابطـه     پدر قرار می Tableو در فیلدي است که مقادیر آن باید منحصر بفرد باشد  Primary keyفیلد از نوع  2
(Relational Database) ها بین جداول جهت یکپارچگی ارجاعی ( تمامی رابطهReferential integrityگیرد. ) از طریق این فیلد صورت می  

3 AA باشد. بندي امنیت سیستم می رتبه يها یکی از شاخص  
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 بر پایه WSAشود. سیستم  در آن نگهداري می آنی و اطالعات بصورت نمودهبهنگام  MIBSمستقیم در بانک اطالعاتی 
 باشد. می مشارکت در سود و زیان طراحی شده است و توزیع سود بین مشتریان بر مبناي مکانیزم 2مفاهیم حفظ امانت

  :باشد یبشرح ذیل م MIBS/WSAخصوصیات 
  .کنند منابع اطالعاتی سیستمی را به مشارکت استفاده می MIBSسایر ماژولهاي   این سیستم بهمراه •

 .در اختیار گذاشتن امکانات تعریف کاربران متعدد با حدود اختیارات مختلف و محصوالت چند ارزي •

 .قابلیت سیستم پرداخت اتوماتیک و سیستم پرداخت مستمري بگیران •

 .Gatewayسایر حسابها و همچنین تعامل با سایر سیستمها از طریق به رونیک وجوه انتقال الکت •

 .دفترچه حساب و صورتحساب متناسب با نوع حساب قابلیت برخورداري از •

 .ها هاي حداقل میانگین مانده حساب و تعداد تراکنش سیستم اضافه برداشت براساس شاخصداراي قابلیت  •

این محصول از طریق دفترچه  .کند انداز عمل می مانند حساب پس این حساب :MIBS/WCA3حساب جاري ودیعه 
امضاء دارنده حساب صحت  باشد. که در این سیستم می 4داراي سیستم پردازش تصویر چک و شود چک مدیریت می

  ف است.و همچنین داراي بانک اطالعاتی از افراد متخلّشود  مشخص می
و در برگیرنده دو نوع سپرده رود  بشمار میدار  نوع سپرده مدتاز محصول  این :MIBS/MI5گذاري مضاربه  سرمایه

باشد و عقد  می 6مضاربهمبتنی بر عقد و  اسالمیاست که اولی عقد بر پایه دو  این محصول. باشد میمدت  ثابت و کوتاه
  است.  7Al-Inahدوم تحت عنوان 

که در واقع تلفیقی  اجاره بشرط تملیک استعقد  همان این محصول: MIBS/AITAB8اجاره به شرط تملیک 
 .است از عقود اجاره و بیع

 اجاره«، 10»خروج از اجارهپرداخت کامل «اي از قبیل  اجاره این محصول تمامی تسهیالت مالی: MIBS/IL9اجاره 
 .شود را شامل می 13»عامل اجاره«و  12»مازاد بر ارزش اجاره« ، 11»سپرده

اربه، مرابحه، ضاجاره، م  محصول با استفاده از عقود مالی اسالمی از قبیل بیع، این: MIBS/IF14فاینانس اسالمی 
 کت و کفاله محصوالت مالی مختلفی را ایجاد نموده است.رمشا

                                                                                                                                                        
1 Al-Wadiah Saving Account 
2 Safe-Custody  
3 Al-Wadiah Current Account 
4 Check Imaging 
5 Al-Mudarabah Investment 

در عقد مضاربه نرخ سود شناور است و مبتنی بر مشارکت در سود زیان است، به نحویکه بعد از محاسبه میزان بـازدهی حاصـل از بکـارگیري     6
  شود. ه سرمایه و عامل تقسیم میکنند گذاري بین تامین سرمایه و مدیریت سرمایه

تحت عنوان عقود غیر ربـوي بیـان    Microlinkشود. هرچند این عقد از سوي شرکت  بر اساس این عقد نرخ بازدهی ثابت و از پیش تعیین می 7
  .شبهه ربوي بودن معامله وجود دارد با توجه به شرایط حاکم بر معامالت غیرربوي شده است ولی همانطور که اشاره شد

8 Hire Purchase Financing 
9 Al-Ijarah Leasing 
10 Full Pay Out Lease 
11 Deposit Lease 
12 Residual Lease 
13 Operating Lease 
14 Islamic Finance 
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تمامی عملیات بر روي سهام از قبیل ردگیري و پیگیري سهامداران، ارزیابی  : MIBS/SF1فاینانس بورس سهام 
اسبه کارمزد کارگزار و ارائه گزارشهاي ویژه به سهامداران و کارگزاران و ... را در سهام، ارتباط با کارگزاران، مح

  گیرد. برمی
میزان بدهی یا ه باشد که بر اساس آن دارائی ب بر پایه عقد رهن می Onlineیک سیستم این سیستم : MIBS/AR2رهن 

 گیرد. بیشتر از آن بعنوان وثیقه در اختیار وام دهنده قرار می

شود، ارائه خدمات و  شناخته می )MIBSراه حل بانکی مایکرولینک ( عنوانتحت خالصه آنچه که بطور 
 عالوه بر ارائه راهکارهاي فناوري مبتنی بر بانکداري متعارف محصوالت مبتنی برفناوري اطالعات و ارتباطات است که

  3.باشد برگیرنده راهکارهاي مبتنی بر بانکداري اسالمی می در
   
   مشارکت در سود و زیانتحقق بمنظور  غیرربوي نوین بانکداري هاي اطالعاتی در یستمس معماري

 ،فناوري اطالعات و کارهاي مبتنی بر  همانند سایر کسبغیر ربوي هاي اطالعاتی بانکداري نوین  در معماري سیستم
جهت تحقق بانکداري نوین غیر ربوي  برخی از بسترهاي مورد نیاز. الزامی استو استاندارهاي جهانی استفاده از الگوها 
  باشد: بشرح ذیل می
و  آموزشی ،مخابراتی، فرهنگی  نوین مستلزم فراهم شدن بسترهاي فنی، بانکدارياجرائی موفقیت  :ها زیرساخت

هاي زیرساختاري، بانکداري الکترونیک با  ود تعادل و هماهنگی در حلقهجاست. در صورت عدم و همچنین حقوقی
 )RTGS( 4تسویه ناخالص آنیو پرداخت الکترونیک  هايایجاد پول الکترونیک و سیستم خواهد شد. شکست روبرو
و امضاي   شود که مستلزم ایجاد مراکز صدور گواهی انکداري الکترونیک محسوب میب ثر در توسعهؤبعنوان عوامل م

  توان تشخیص داد.شده را ب هبادلماطالعات  ه بودنکه اصالت و محرمان دیجیتالی است، به نحوي
بایست  می ITهاي  هاي جامع انفورماتیک و بکارگیري از سیستم قبل از طراحی راهکار :5سازي استاندارد

 براي نظارت در نظرگرفت. را تدوین و مرجعی تمامی فرآیندهاي عملیاتی، نظارتی و مدیریتیاستانداردهایی براي 
این استانداردها  .عاتی و ارتباطی نیز مورد توجه قرار گیرنددر مدیریت سیستمهاي اطالبایست  میاستانداردسازي 

 مقررات حسابداري و..... ها و ، رویهجهانپولهاي رایج  ،متداولحمایت از زبانهاي و  نویسی برنامهتواند در زبانهاي  می
 سازگاري و رویکرد جهانی باشد.  جهتبایست با  میستانداردهاي تدوین شده تمامی او باشد. 

اظر بر عملیات نو سازمانهاي  المللی هاي بین استاندارد شود تا سبب میرمت ربا در بانکداري غیرربوي حاصل 
تمامی نیازهاي بانکداري غیرربوي را پوشش ) IAS( 1المللی و یااستانداردهاي حسابداري بین 6مانند کمیته بالبانکی 

                                                 
1 Share Financing 
2 Al-Rahnu 

ت، برخی از محصـوالت و خـدمات   با این تفاوت که عدم وجود اجماع در استنباطات فقهی در خصوص شرایط غیرربوي بودن برخی معامال 3
  کماکان شبهه ربوي بر آن وارد است.  Al-Inahمایکرولینک مانند

4 Real Time Gross Settlement system (RTGS) 
5 Standardization 

ریـف سـرمایه و   المللـی در زمینـه تع   و نیز وجود اختالف در سـطح بـین   1980المللی در اوایل دهۀ  موقعیت ضعیف سرمایه بانکهاي بزرگ بین 6
) واقـع در شـهر بـال    BIS6الملـل (  مقررات کفایت سرمایه سبب شد تا کمیته مقررات بانکداري و نظارت بـر عملیـات بـانکی بانـک تسـویه بـین      
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انداردسازي و ایجاد مقررات متحدالشکل براي تت اسجه ئیاز اینرو کشورهاي اسالمی در صدد ایجاد سازمانها .ندهد
سازمان حسابداري و  ارتباطجمله مهمترین سازمانهاي تشکیل شده در این  از اند. ارت بر عملیات بانکی اسالمی بودهظن

به رغم تالشهاي  .باشند می )IFSB( 3کمیته خدمات مالی اسالمیو  )AAOIFI( 2بر موسسات مالی اسالمی حسابرسی

                                                                                                                                                        
 10 لی گـروه المل آنرا به بانکهاي فعال بین 1988اي در مورد استانداردهاي کفایت سرمایه مقرراتی را تدوین و در سال  سوئیس با انعقاد توافقنامه

  کند: سازي مقررات دو هدف عمده را دنبال می  ) معرفی نماید. کمیته براي یکسانOECD(کشورهاي عضو 
 المللی گردد. مقررات جدید موجب بهبود و تقویت سالمت و ثبات سیستم بانکداري بین •

رخوردار باشـد .بطـوري کـه رقابـت نـابرابر بـین       مقررات عادالنه باشد و اعمال آن در بانکهاي کشورهاي مختلف از درجه تطابق باالئی ب •
  المللی تا حد امکان کاهش یابد. بین يبانکها

هاي مالی براي ارزیابی عملکرد بانکها و موسسـات اعتبـاري اسـت، و نشـانگر موفقیـت و یـا عـدم         نسبت کفایت سرمایه از جمله شاخص
بـر   2001از سـال   % باشـد. 8ین نسبت بر اساس استاندارد نباید کمتر از باشد. ا موفقیت موسسات مذکور در مدیریت ریسک و عملیات پولی می

تغییراتی در محاسبه نسبت کفایت سرمایه ایجاد شد بطوریکـه نـه تنهـا ریسـکهاي اعتبـاري و بـازار در        2اساس توافقنامه جدید تحت عنوان بال 
ر کفایت سرمایه جهت محاسبه ارزش دارائیهاي موزن بـا توجـه   محاسبه نسبت کفایت سرمایه موثر بوده بلکه ریسک عملیاتی نیز در مخرج کس

  تري بمنظور شناسائی انواع ریسک بکار گرفته شد. گیرد و از اینرو روش جامع می به ریسک آنها مورد توجه قرار 
1 International Accounting Standard (IAS) 

 2 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)  توسط بانکهاي اسالمی ایجـاد   1991در سال
گردید که هیئت مدیره آن متشکل از رؤساي بانکهاي مرکزي سـه کشـور بحـرین، سـودان و اردن اسـت کـه ریاسـت آن بعهـده معـاون وزیـر           

براي بانکهاي اسالمی اسـت. ایـن سـازمان اقـدام بـه      باشد. هدف این سازمان نظارت و تدوین مقررات واستانداردهاي الزم  بازرگانی بحرین می
استاندارد براي بانکهاي اسالمی نمود که در مرحله اول اجراي آن توسط سه کشور بحرین، سودان و اردن الزامـی شـد و در    43تدوین و انتشار 

تر کشـورها ایـن مقـررات را بعنـوان مبنـاي      مرحله دوم کشورهاي قطر و عربستان سعودي نیز ملزم به رعایت این قـوانین شـدند ودر نهایـت بیشـ    
امنـاء، کمیتـه اسـتانداردهاي      متشکل از شش بخش مجمـع عمـومی، هیئـت    AAOIFIمقررات و استانداردهاي خود قرار دادند. ساختار سازمان 

حسـابداري و حسابرسـی   باشـد. کمیتـه اسـتانداردهاي     حسابداري و حسابرسی، کمیته مقررات اسالمی، کمیته اجرائی و همچنـین دبیرخانـه مـی   
شوند. اعضـاء کمیتـه اسـتانداردها از     عضو نیمه وقت است که از سوي هیئت امناي سازمان براي یک دوره چهار ساله انتخاب می 15متشکل از 

  باشند: نمایندگان گروههاي زیر می
 مقامات نظارتی و قانونی •

 موسسات مالی اسالمی •

 پژوهشگران فقه و شریعت •

 سابرسی که کار آنها در ارتباط با موسسات مالی اسالمی هستنندمشاغل حسابداري و ح •

 کنندگان صورتهاي مالی موسسات مالی اسالمی استفاده •

  هاي حسابداري و مالی اساتید دانشگاه در زمینه •
3 The Islamic Financial Services Board (IFSB) ) بعنوان اولین گام آژانس پولی بحرینBMA(  اسـتانداردهاي   ودر جهت تدوین مقررات

 PIRIبا عالمـت اختصـاري   » اطالعات احتیاطی و چارچوب مقرراتی کشورهاي اسالمی«احتیاطی، و نظارتی در بانکداري اسالمی تحت عنوان 
)Prudential Information & Regulatory Framework for Islamic Banks است که مبتنی بر استانداردهاي (AAOIFI باشد. و کمیته بال می 

 ،اولین گردهمائی آن که متشکل از نمایندگان بانکهاي مرکزي کشـورهاي بحـرین، مـالزي، سـودان، اردن     مقر این کمیته در مالزي است و در
واقـع در   IMFدر مرکـز   AAOIFI) و IDB) و بانک توسعه اسـالمی ( IMFالمللی پول ( اندونزي، کویت، ایران، عربستان سعودي و صندوق بین

  ) را امضـاء نمودنـد. بـر اسـاس اظهـارات بانـک مرکـزي بحـرین        IFSBتوافقنامه مقررات کمیته خـدمات مـالی اسـالمی را (    نویس پاریس پیش
)BMA ،(»گذاران را به بانکهـاي   بحرین بعنوان قلب رشد صنعت بانکداري مسئولیت ایجاد اطمینان و ترغیب مشتریان، شرکاي تجاري وسرمایه
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ان در جهت ایجاد سازمانهاي مختلف در جهت ترغیب و توسعه بانکداري غیرربوي از سوي کشورهاي مختلف و فراو
) از استانداردسازي و مقررات IMF( المللی پول بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق  همچنین حمایت سازمانهاي بین

مهم بصورت اجرائی در سطح تاسفانه تاکنون این سازي، م جهانی زدائی از بانکداري غیرربوي بمنظور فرآیندهاي
بجاي ایجاد سازمانهاي مختلف و حرکتهاي بایست  میکشورهاي اسالمی لذا شود.  بانکهاي غیرربوي مشاهده نمی

براي کلیه بانکهاي غیرربوي و با  ها  و توافقنامهاي خود با ایجاد یک سازمان واحد نظارتی و تدوین استانداردها  جزیره
  آوري اطالعات مقدمات گسترش و جهانی شدن بانکداري غیرربوي را فراهم آورند. گیري از فن بهره

بانکداري نوین غیر  Core banking بعنوان ماژولهاي ITهاي  سیستم :اطالعات آوري هاي مبتنی بر فن سیستم
در درون  ر و غیراستاندارداي و ناسازگا ي جزیرهسیستمهاایجاد تا مانع از  دنباشیکپارچه  بایست بصورت میربوي 
اصلی مدیریت فناوري اطالعات و  در معماري سیستمهاي اطالعاتی نوین محور .گردد برون سازمانحتی و  سازمان

هاي بنگاه از یک مخزن اطالعاتی استفاده و یا  گیرد به نحویکه کلیه سیستم سازي قرار می ارتباطات بر پایه یکپارچه
در این راستا بانکهاي  .مبتنی بر تبادل خودکار بین بانکهاي اطالعاتی است یکپارچه و مدیریت بانک اطالعاتی بصورت

و  Data centerهاي عامل  و سیستم Web application، سیستمهاي مبتنی بر  1گیرنده  دهند و سرویس اطالعاتی سرویس
ماژولهاي سیستم  بطور کلی .شود می ایجاد و ارائهجامع حل  بودن سیستمها در قالب یک راه 2اي همچنین چند الیه

  د:نباش بشرح زیر مییکپارچه بانکداري نوین غیر ربوي 
) همان بازنگري برفرآیندهاي عملیاتی، نظارتی BPR( مهندسی مجدد فرآیندها: :3)BPR( مهندسی مجدد فرآیندها

در کسب و  و خدماتو مدیریتی در ایجاد یک محصول یا خدمت است، که بمنظور کاهش بهاي تمام شده محصوالت 
 فاقد ارزش افزوده و حذف فرآیندهايداراي   يفرآیندها  تقویت دنباله ب BPRشود.  مشاهده میکارهاي سنتی نیز 
در  BPRثیرگذاري أآوري اطالعات در تولید محصوالت و خدمات موجب شده تا ت باشد. ورود فن ارزش افزوده می

با توجه به ساختارهاي قبلی در صدد ایجاد  BPRکسب وکارهاي سنتی  هاي سربار افزایش یابد، زیرا در ش هزینهکاه
کسب و کارهاي مبتنی بر فناوري موجب تحول ساختاري در فرآیندها  در BPR نسل جدید بهبود روشها است ولی

سطح  ررات داست بلکه این تغیی تغییر و بازنگري در فرآیندها بدنبال ، بطوریکه نه تنها در سطح درون سازمانشود می
،که در این راستا نقش استاندارد سازي فرآیندها و اهمیت باشد یگدیگر در تعامل هستند می که با است کلیه بنگاههائی

  واحدهاي نظارت کننده پر واضح است. 
هاي سربار ناشی از  بمنظور کاهش هزینه ERPهاي  طراحی سیستم :ERP(4( بنگاهریزي منابع  سیستم برنامه

 هاي گیرد. سیستم گیري صورت می ها و جلوگیري از ایجاد اطالعات نادرست و مغایر جهت تصمیم ناهماهنگی سیستم

                                                                                                                                                        
مبتنی بر شش محور کفایـت   PIRIاهداف تدوین مقررات » . طلبد انونمندي ونظارت بر بانکهاي اسالمی را میاسالمی دارا است و این مستلزم ق

. باشـد  گذاري، کیفیت درآمدها، نقدینگی و نحوه نظارت و اعمال حاکمیـت بـر اعضـاء مـی     سرمایه، کیفیت دارائیها، مدیریت حسابهاي سرمایه
  جهت اطالع بیشتر مراجعه شود به:

Bahrain Monetary Agency Issues New Islamic Banking Regulations, vol. XLV No. 5, 4 February (2002) 
1 Client server 
2 N-Tier 
3 Business Process Reengineering  
4 Enterprise Resource Planning 
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ERP 1  هاي با سیستمMIS هاي  زیرا در سیستم ،زیاد متفاوت استهاي  رغم شباهت بهERP  تمامی منابع اطالعاتی سازمان
یگدیگر   هاي یک زنجیر به ع اطالعاتی مانند حلقهگیرند و مناب در داخل و یا حتی در خارج از بنگاه مورد توجه قرار می

یکپارچگی در منابع اطالعاتی در داخل و یا حتی بخشهائی از منابع  MISهاي  شوند در صورتیکه در سیستم متصل می
  د.نگیر اطالعاتی بنگاه تحت مدیریت سیستم قرار می

 ITوکارهاي مبتنی بر   در کسبمهمترین هدف  از آنجا که :CRM(2مدیریت ارتباط با مشتري (  سیستم
مداري است و کانالهاي توزیع خدمات الکترونیک مانند اینترنت و تجهیزات اینترانتی پاسخگوي کلیه نیازهاي  مشتري

مشتریان نیست و نارضایتی مشتریان ممکن است در کاهش تراکنشها جلوه نماید و موجب از دست دادن مشتري و تاثیر 
هاي هوشمند ارتباط با  بر بکارگیري سیستم اي این تنگنا دلیلی قانع کنندهرفع اه گردد از اینرو آوري بنگ سوء آن بر سود

 هقرار گرفته بطوریکه بطور مکانیز 3تحت تاثیر رویکرد جدیدي بنام وب معنائی CRMهاي نوین  . سیستمباشد میمشتري 
  دهد. محصوالت مورد ارزیابی قرار میرضایت مشتریان را در ارائه خدمات و   جوابهاي مناسب ارائه و حتی

از آنجا که برخی از معامالت بانکی بین بانکها و تولیدکنندگان  ):SCM( 4عرضهسیستمهاي مدیریت زنجیره 
کنندگان کاال و خدمات  عرضهگیرد از اینرو سیستم مدیریت زنجیره تامین کلیه فرآیندهاي ارتباطی بانکها و  صورت می
  گیرد. را در برمی

تعامل این و نصب  ERPهاي  در سیستم Class 6این سیستم بعنوان یک ):MES( 5زندگانمهاي اجرائی ساسیست
  دهد.  شود و کلیه فرآیندهاي تولیدي را پوشش می بانک حاصل می ERPاجرائی شرکتهاي تولیدي با   سیستم در الیه

نیاز در بانکداري نوین غیرربوي هاي مورد  یکی دیگر از سیستم ):HRM( 7هاي مدیریت منابع انسانی سیستم
اي را داراست، از اینرو ایجاد یک  که نیروي انسانی در توسعه هر بنگاه نقش تعیین کننده باشد. از آنجا می HRMسیستم 

 Onlineروز که حاوي تمامی اطالعات کارکنان باشد و در قالب یک سیستم تعاملی دوسویه ه بانک اطالعات قوي و ب
د الزامی است. دانش محور بودن کسب هنیازهاي اقتصادي، آموزشی و فرهنگی، تفریحی را تشخیص دتمامی  دکه بتوان

و همچنین  9یابی دانش و مهارتهاي سازمان است از اینرو تشخیص و نقطه  8و کارهاي نوین بر پایه کارکنان خردگرا
 روز وه ان اطالعات خود را بتم کارکنسپذیرد. در این سی صورت می HRMهاي  از طریق سیستم 10مدیریت دانش

محیط سازمانی بین  نمایند. تمامی مکاتبات بطور دیجیتال در نیازهاي آموزشی، فرهنگی و حتی تفریحی خود را ثبت می
 گردد. مدیران و کارکنان انجام می

                                                 
1Management information system 
2 Customer relationship management 

هاي تحت وب معنائی و یا  ) نسل جدیدي از وب جهانی است که در آن کلمات کلیدي توسط سیستمMeaningful webی(وب معنائ 3
  شوند. ) پردازش و تفسیر میsearch engineموتورهاي جستجوگر( 

4 IT master plan in supply chain Management 
5 Manufacture executive system 

شـود   ) ایجـاد و بکارگرفتـه مـی   Object Oriented Programmingگـرا (  نویسی شـی  است که در زبانهاي برنامه Moduleیک  Classمنظور از  6
  هاي دیگر از آن استفاده نمود. توان در برنامه ) است که میMethodsهائی ( ) و سبکPropertiesبطوریکه داراي خصوصیات (

7 Human Resource Management 
8 Knowledge Worker (K Worker) 
9 Knowledge Mapping (K Mapping)  
10 Knowledge Management (K Management) 
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را  قواعد پردازش و مدیریت مسیریابی پیامها و اطالعات مدیریت گردش کار :)WFM( 1سیستم مدیریت گردشکار
غیرربوي  داريبانکدر مشخص شود.  در فرآیندها کنندگان دهد که نقش شرکت کند و به این ترتیب امکان می معین می

رود  خبر شد. انتظار می بااي  قراردادهاي مشارکتی و مضاربهافزار، از وضعیت  توان با استفاده از ویژگیهاي ردیابی نرم می
هاي خارجی تجارت الکترونیک به علت کوچکتر شدن شرکتها و  سیستم روند ادغام سیستمهاي داخلی گردشکار با

به شرکاي تجاري و  )EDI( ها استفاده از مبادله الکترونیکی دادهتحمیل افزایش کارایی آنان جنبه عمومی پیدا کند. 
مدیریت گردشکار  و در این راستا سیستم ات سیستم باشدالزامتواند از  مدرن میگذاران در بانکداري غیرربوي  سرمایه

هاي فرآیندباید لزوماً  گذاران بمنظور حصول این هدف شرکاي تجاري و سرمایه. خواهد بود اي را دارا نقش تعیین کننده
  . خود فراهم نمایندگردشکار را با تجارت الکترونیک  آوري فنبکارگیري داخلی خود را بازسازي و امکان 

هاي نوین بانکداري  در بانکداري نوین غیرربوي نیز مانند سایر سیستم کانالهاي توزیع: 2خدماتکانالهاي توزیع 
 بایست می و تجهیزات موبایل از قبیل تلفن همراه باشد.کانالهاي توزیع ATM ،POS ،WEBتواند شعب، تلفن،  می

  طراحی شود. حقوقیو  آموزشی ،فرهنگی ،متناسب با سطح بسترهاي فنی، مخابراتی
ها و تبادل  داده broadcasting هتج سوئیچهاي ارتباطی ها و ایجاد سازگاري سیستم :GATEWAYایجاد سیستم 

اي الزامی  بمنظور دریافت اطالعات واقعی از قراردهاي مشارکتی و مضاربه هاي اطالعاتی سیستممنابع سایر اطالعات با 
  است.

که از  غیرربويدادهاي بانکداري آوري اطالعات و ارتباطات در اجراي قرار عدم استفاده از فن مدیریت ریسک:
نسبت به بانکداري  هاي سیستماتیک اي است موجب افزایش انواع ریسک هاي مشارکتی و مضاربهادجمله آنها قرارد
گذاري در  گذاران بعنوان سهامدارن سرمایه به سپرده 3رغم انتقال بخشی از ریسک اعتباري به .شود می متعارف ربوي

اي  راردادهاي مشارکتی و حتی مضاربهقر کلی افزایش نظارت و فرآیندهاي عملیاتی در بطو قراردادهاي مشارکتی،
  شود: گردند که به برخی از دالئل آن اشاره می موجب ایجاد ریسکهاي خاص در بانکداري غیرربوي می

عملکرد گذاریهاي مشترك جهت حصول اطمینان نسبت به  سرمایه بر وماحسابرسی و نظارت مدعدم امکان  •
دهد.  مشارکت در سود و زیان را افزایش میمکانیزم  روزیانهاي ناشی ازضر احتمال افزایشگذاري  دیریت سرمایهم

عدم توان نظارتی و شناسائی در بانکداري متعارف همچنین موجب افزایش ریسک اخالقی مانند پولشوئی، ریسک 
 شود. ایجابی مانند ضرر و زیانهاي ناشی از تخلفات قانونی و مقررات می

 .اي و تنوع روشها در هریک از قراردادها هاي مشارکتی و مضاربهاددر قرارد ها عدم وجود استاندارد و رویه •

و یا تامین مالی قراردادهاي  یرکتاگذاریهاي مش سرمایهپرتفولیوي  اطالعات صحیح و بموقع از وضعیت وجود عدم •
و عامل تا قبل از مضارب  مدیریتوء و س تخلفبررسی عدم امکان  وجهت کنترل عامل یا مضارب اي  مضاربه

انقضاي قرارداد یکی از دالئل افزایش ریسک عملیاتی بانکداري غیرربوي متعارف نسبت به بانکداري ربوي 
 .باشد می

توان جهت کاهش  رو نمی این از آنجا که ویژگی مهم قراردادهاي مشارکتی، مشارکت در سود وزیان است از •

                                                 
1 Workflow Management 
2 Delivery channels 

  د. نامن میبطور کلی عدم انجام تعهدات و یا بعبارت دیگر عدم توان پرداخت اصل و سود حاصل از وام را ریسک اعتباري  3
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ریسک مدیریت از اینرو اهمیت  .ها متصل کرد نامه راردادها را به وثائق و یا سایر ضمانتاین ق ،ریسک اعتباري
مشهود است و دالئل نظارت و کنترل بر کلیه فرآیندها در قراردادهاي  عملیاتی در بانکداري غیرربوي کامالً

 سازد.  اي را روشن می مشارکتی و مضاربه
 

  محصوالت و خدمات در بانکداري غیرربوي
بر  هاي کسب و کار همانند سایر شیوهآوري اطالعات و ارتباطات  ز آنجا که کسب و کارهاي مبتنی بر فنا

بایست خدمات و محصوالت  غیرربوي می نوین مشتري مدار است لذا بانکداريمبناي جلب بیشتر مشتریان قرار دارد و 
شرط اصالت عمل در نیت انسانها است و اینکه نباید دهد.  را اعم از متعارف و یا غیرمتعارف در اختیار مشتریان قرار 

بنابراین هر محصول و خدمتی که اثري از ربا در 1کند در قالب ظواهر تغییر داده شود ت امر که عقل بدان حکم میماهی ،
  تواند در بانکداري غیرربوي نوین ارائه گردد.  آن نباشد، می

  :تواند متعلق به یکی از گروههاي زیر باشد ن میمحصوالت و خدمات متعارف بانکداري غیرربوي نوی
 گذاري باشد.  الحسنه و یا سرمایه تواند اعم از حسابهاي قرض گذاري می سپرده گذاري: سپرده

تواند بمنظور اهداف مصرفی که در آن هیچگونه مازادي به استثناي کارمزد که در قبال  دهی می وام دهی: وام
گذاري که  گویند)، ایجاد ارزش افزوده و یا سرمایه د (که به آن وام نیک میالعمل کاري است دریافت نشو حق
تمایز معامالت مالی  معیارهايترین  نرخ مازاد بعنوان اساسی در شرط شراکت در سود و زیان و عدم شرط بایست دو می

مشروح موارد در قالب اند تو دهی می . بنابراین محصوالت در گروه وام2دنغیرربوي است مورد توجه قرار گیر ازربوي 
  3.قرار گیرندزیر 

                                                 
هـاي مصـرفی و    اقتصـادي ربـا در وام   -تحلیـل فقهـی  ) 1382گـاه کنیـد بـه: بیـدآباد، بیـژن و عبدالرضـا هرسـینی (       در ارتباط با ایـن موضـوع ن   1

  هاي فقه متداول در کشف احکام شارع، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران. گذاري و کاستی سرمایه
شناسی استنباط احکام در فقه به نارسائیهاي موجود در این  حلیلی بر روشدر آن مقاله با ت به همان مرجع مراجعه نمائید.براي اطالعات بیشتر  2

زمینه پرداخته شده و با طرح مباحثی در کتاب و سنت و اجماع و عقل و شهرت و سیره و قیاس و استحسان و استصالح و سد ذرایع به این 
شده و لذا این تشتت آراء بعضاً کامالً متضاد ایجاد گردیده است.  شود که منبع اصلی فقه یعنی اولی االمر از منابع فقه حذف موضوع اشاره می

  شوند که همگی پاسخ به یک سؤال هستند.  اي مقایسه می در این ارتباط فتاواي متناقض عدیده
شته انجام و خالصه هاي گذ که در بررسی ربازیر با استناد به تعریف مشخصی که از براساس معیارهاي ذکر شده کلیه عملیات بانکی در مقالۀ  3

 خرید و فروش دینو  اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطیبر این اساس عقود آن فوقاً ذکر شد ماهیت عملیات بانکی متداول بررسی گردید. 
طاي تسهیالت اعمشخصاً بهره به دلیل عدم توانائی مدیون در تأدیه دین است وارد در حریم ربا هستند.  ی که ناشی از اخذ بهره برمرکب حربو 

 ،مزارعه ،جعاله ،معامالت سلف، مضاربه، گذاري مستقیم سرمایه، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، وام نیک (وام بدون بهره)از طریق عقود 
رخ مال گردند. در همۀ این عقود به استثناي وام نیک که بهره ندارد و اجاره که ن با رعایت شرایط خاص از حریم ربا خارج می اجاره و مساقات

  گردند. نباید نرخ بهره از پیش تعیین و شرط شود در غیر این صورت ربوي می شود االجاره از قبل تعیین می
(به شرط  )Swapی (معامالت تعویض، (تبدیل اسعار خارجی به یکدیگر) )Spot( عملیات خرید و فروش اسعار خارجی در معامالت نقدي

(به شرط اینکه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر  )Option( اوراق اختیار معامله، ار گرفته نشود)اینکه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبدیل بک
)، Future(دار  معامالت آتی یا وعده. ولی عملیات ارزي ربوي استغیرقابل قبول و ) Letter of Credit( گشایش اعتبار اسنادي، یکسان باشد)
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تواند متناسب با خدمات خود و نه  گیرد و بانک می که در اختیار نیازمندان قرار می اي است وام نیک (وام بدون بهره •
 کاري دریافت نماید.) العمل کارمزد یا حق بیشتر

 گذار) رتفولیوي سهم هر سپردهبر اساس پوو نرخ بازدهی گذاري  امر سرمایهمشارکت مدنی (مشارکت در  •

 گذار) هرسپرده مشارکت حقوقی (مشارکت در تامین سرمایه سایر شرکاي تجاري و مبتنی بر پورتفولیوي سهم •

 گذاري مستقیم سرمایه •

  شود) فراهم می ITمضاربه (مبناي صحت معامله، مشارکت در سود و زیان است که از سیستمهاي مبتنی بر  •
اطالعات مربوط به فرآیندهاي تولیدي و خدماتی شرکاي تجاري در جامعه اطالعاتی  به معامالت سلف (دسترسی •

 موجب خواهد شد که در زمان تحویل کاال قیمت مشخص شود).

تواند  شود و در این صورت میزان سود دریافتی می جعاله (در این عقد وام بمنظور ایجاد ارزش افزوده دریافت می •
 بخشی بدلیل ایجاد ارزش افزوده از وام گیرنده دریافت شود)کاري و  العمل بخشی بعنوان حق

 موجود قابل دسترس است) ITسیستمهاي مبتنی بر توجه به مزارعه (نرخ بازدهی محصوالت کشاورزي نیز با  •

 قابل دسترس است). IT با استفاده از سیستمهاي مبتنی برمساقات (نرخ بازدهی محصوالت باغی و درختی نیز  •

گذاران و با مشارکت بانک  آالت که از طریق منابع سپرده د کاالهاي بادوام، زمین، ساختمان، ماشیناجاره (همانن •
گذاران  شود. بازدهی این نوع از دارائیها نیز بصورت پورتفولیو و به تناسب سهم سپرده خریداري و اجاره داده می

   شود.) توزیع می

با  تواند بر اساس انواع حسابها صادر نماید ی و اعتبار را بانک میکارتهاي مبتنی بر بده اعتباري: وکارتهاي بدهی 
تواند هزینه  گذاري می الحسنه و یا سرمایه مانده انواع حسابهاي قرضاین تفاوت که در کارتهاي مبتنی بر بدهی بر اساس 

بر اساس ي بوده و یا اینکه گذار بایست داراي حسابهاي سرمایه و یا برداشت نماید ولی در کارتهاي اعتباري مشتریان می
وامی در قالب عقد هبه بصورت اعتبار جهت نیازهاي مصرفی در اختیار اعتبار ناشی از قراردادهاي غیر ربوي و یا 

ربوي رهاي اطالعاتی بانک بعنوان اساس و بنیان بانکداري غی از آنجا که یکپارچگی در سیستم شود.مشتریان قرار داده 
 آنی ترین اطالعات مشتریان را بصورت جزئی CRMاینرو این سیستم یکپارچه از طریق سیستم شود، از  نوین تلقی می
توانند از طریق کانالهاي توزیع مختلف در قالب  نماید و هریک از مشتریان بر اساس درجه اعتباري خود می نگهداري می

هاي اطالعاتی بانک که  یان با مراجعه به سیستماي از بانک اعتبار دریافت نمایند. مشتر قراردادهاي مشارکتی و یا مضاربه
اري که اطالعات بممکن است از طریق هریک از کانالهاي توزیع باشد، و پس از احراز هویت با استفاده از کارت اعت

هاي یکپارچه  دارنده کارت در تراشه موجود در آن مشخص شده است و همچنین تایید نهائی که با استفاده از سیستم

                                                                                                                                                        
صورت استفاده از نرخ بهره در در  (Certificate of Deposit) گواهی سپرده ارزي)، Option( عاملهاوراق اختیار م)، Swap( معامالت تعویضی
  حریم ربا واردند.

گیرد  خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار و معامالت صرف و دریافت و پرداخت حوالجات و عملیات اعتباري بانکی مورد بررسی قرار می
  وند. ش هاي هریک در ورود به حریم ربا تحلیل و ارزیابی می و ویژگی

بیژن بیدآباد و عبدالرضا هرسینی شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و غیرربوي عملیات بانکی متداول. نگاه کنید به:  
، پژوهشکدة 1382دي  3- 4، »نظریۀ اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصاد ایران«مجموعه مقاالت سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی ) 1382(
   bank.pdf-sahami-http://www.bidabad.com/doc/sherkat ، تهران. 193-224صاد، دانشگاه تربیت مدرس، صصاقت
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اهد گرفت تقاضاي اعتبار خود را از طریق خطوط دیجیتالی براي سیستم ارسال و سیستم یکپارچه با در صورت خو
اي و با استفاده  یکی از قراردادهاي مشارکتی و یا مضاربهبطور هوشمند در قالب  اندسترس داشتن درجه اعتباري مشتری

رمزنگاري، امضاء دیجیتال و فیلترهاي مختلف اعتبار  يها ، الگوریتم1VPNخطوط ارتباطی امن مانند  از پروتکلهاي امن،
   د.ننمای مورد نظر را ایجاد می

خدمات و محصوالت  2سیستم یکپارچه بانکداري غیرربوي نوین با قابلیت چند ارزي :خدمات و محصوالت ارزي
ارائه شده در بانکداري زي ت ار. خدمات و محصوالارائه نمایند دور از شرایط حاکم بر معامالت ربويه ب بایست میرا 

  : تواند در گروههاي زیر قرار گیرند غیرربوي نوین نیز می
در صورتیکه  6و همچنین قراردادهاي اختیار معامله 5سواپ، 4، سلف3خرید و فروش اسعار خارجی بصورت نقدي •

. این نوع از پذیرد چنین معامالتی صورت در بانکداري غیرربوي نوینتواند  میدر طی زمان نرخ بهره لحاظ نشود 
. هدف عمده شود یا سایر کانالهاي توزیع ارائه می وخدمات بانکی از طریق بازارهاي مجازي ارزي در اینترنت 

و یا سود  7گیرد و هدفهاي آربیتراژ خرید و فروش آتی ارز در بانکداري غیرربوي بخاطر پوشش ریسک صورت می
نوع   تفی است. طرفهاي خارجی معامله در صورت رونق پیدا کردن اینحاصل از معامله من  ناشی از تفاوت نرخ بهره

 ع بازار به این معامالت گرایش پیدا خواهند کرد. یطرفین و حجم وس  معامالت و انتفاع

تواند در بانکداري  عملیات خرید و فروش طال و نقره و فلزات گرانبها در صورت عدم ورود زمان و تنزیل نرخ می •
 شود.غیرربوي انجام 

پرداخت حوالجات در بانکداري غیرربوي نوین با توجه به وجود پول الکترونیک و انجام تراکنشها  دریافت و •
 .خواهد بودداراي کارمزد مساوي براي مبالغ مختلف حواله  8آنیبصورت 

ر گشایش اعتبار و خدمات ارز بازرگانی جهت ورود کاال و خدمات در صورت عدم ورود زمان و تنزیل نرخ د •
هاي حسابداري و حسابرسی و  استانداردسازي در فرآیندها، رویهبانکداري غیرربوي نوین امکان پذیر است. 

استانداردهاي المللی نظیر  و تدوین مقررات از سوي برخی از سازمانهاي بین همچنین سالمت و ثبات مالی
سی براي موسسات مالی اسالمی ، سازمان حسابداري و حسابر2 کمیته بال )،IAS39( الملل حسابداري بین

)AAOIFI) هیئت خدمات مالی اسالمی ،(IFSB)مجمع ثبات مالی ،(FSF(9صندوق بین ، )المللی پولIMF بانک ،(
استاندارد  المللی براي مثال اطاق بازرگانی بین انجام شده، ICC(10المللی ( )، اطاق بازرگانی بینWBجهانی (
الشکل  هاي متحد رویه (EUCP)11 حدالشکل الکترونیک اعتبارات اسناديهاي مت قالب رویه راهاي تجاري  رویه

 هاي عندالمطالبه نامه ، قوانین متحدالشکل ضمانت(URC)1، قوانین متحدالشکل وصولی (UCP)12 اعتبارت اسنادي

                                                 
1Virtual Private Network (VPN) 
2Multi Currency 
3 Spot 
4 Forward 
5 Swap 
6 Option 
7 Arbitrage 
8Real Time 
9Financial Stability Forum(FSF) 
10International Chamber of Commerce(ICC) 
11 Electronic uniform collection practice(EUCP) 
12Uniform Customer and Practice for letters of credit (UCP) 



 18

(URDG)2هاي بانکی ( المللی براي رویه ، استانداردهاي بینISBP(3 ه را تدوین وبه کشورهاي عضو ابالغ نمود
فراهم آمدن تواند با  و همچنین می المللی سازگار است است. بانک غیر ربوي نوین با مقررات واستانداردهاي بین

خود  Core Bankingبطور اتوماتیک در  S.W.I.F.Tهاي بین بانکی مانند  اي جهت انجام تراکنش هاي رایانه شبکه
   بدون دخالت دست استفاده نماید.

  
  گذاران بوي و سپردهارتباط بین بانک غیرر

گذاران بعنوان  توضیح داده شده است سپرده 4»شرکت سهامی بانک غیرربوي«معرفی همانطور که در 
، با استفاده از . در این حالتگذاران است شوند، و بانک بدنبال حداکثرسازي سود سپرده سهامداران بانک شناخته می

گیر  قابل پی تمامی شرکاي تجاري و طالعات در کلیه سیستمها وجود یکپارچگی اوآوري اطالعات و با  سیستمهاي فن
توان  میاي  حاصل از قراردادهاي مشارکتی و مضاربههمچنین مشارکت در سود و زیان و نحوه مدیریت و  تالبودن معام
مشارکت در بنابراین نمود.  را فراهمگذاران بر مبناي عقود اسالمی  هاي کافی براي حداکثر نمودن سود سپرده تضمین

توانند محصوالت  بانکها مینماید بلکه  ایجاد نمیمحدودیتی نه تنها گذاران  فعالیهاي اقتصادي، و سهامدار بودن سپرده
و این عملیات در قالب قوانین تجارت همۀ کشورهاي  ایجاد و بفروش رسانند.برمبناي عقود اسالمی متعددي را اعتباري 

   جهان بال مانع است.
توانند درخواست یکی از محصوالت بانک غیرربوي را داشته باشند.  ن با مراجعه به بانک میگذارا سپرده

گذاري  الحسنه و حساب سرمایه قرض  تواند بصورت حساب گذاري در بانک غیرربوي می محصوالت مربوط به سپرده
عارف اختالف معناداري وجود الحسنه در بانکداري نوین غیرربوي با بانکداري مت باشد. در ارتباط با حسابهاي قرض

تواند به یکی از روشهاي زیر اقدام  گذاري مشتریان خود می ندارد. بانک غیرربوي نوین در ارتباط با حسابهاي سرمایه
  نماید.

  
  ي مشتریان به تناسب میزان سپرده آنهاتفوروپایجاد ایجاد شرکت کارگزاري بورس اوراق بهادار و 

گذاري شود و  تواند در بازار سرمایه سرمایه شتریان از طریق کارگزاري بورس اوراق بهادار میهاي م سپردهدر این گزینه 
آن بصورت دیجیتالی و رمزنگاري شده براي مشتري  )CDگواهی سپرده (پورتفولیوي سهام هر مشتري تعیین گردد و 

اهینامه دیجیتال نیز اطالعات رمزشده الزم بذکر است که براي افزایش امنیت در اطالعات مراکز صدور گو .گردد ارسال
پس از دریافت گواهی سپرده آنرا رمزگشائی و بوسیله امضاي دیجیتال تایید و مورد نظر مشتري  همچنین و را تایید
تواند در  خود بطور مکانیزه می CRMنماید. بانک از طریق سیستم  اي از گواهی تایید شده را براي بانک ارسال می نسخه

مشتري نسبت به فروش سهام اقدام و اصل و سود ناشی از آن را پرداخت نماید. الزم به توضیح است که  صورت دستور

                                                                                                                                                        
1Uniform Rules for Collections (URC) 
2Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 
3International Standard Banking Practice (ISBP) 

ات بانکی متداول. مجموعه 1382ن بیدآباد و عبدالرضا هرسینی (بیژ 4 ت ربوي و غیرربوي عملیشرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهی (
، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه 1382دي  3- 4، »نظریۀ اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصاد ایران«مقاالت سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی 
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هاي یکپارچه در  شود و فقط در سیستم تواند جزو دارائیهاي بانک غیرربوي نیز محسوب  اوراق بهادار میو مالکیت سهام 
توان با در ارتباط بودن  و زیانهاي ناشی از آن می گیرد. جهت جلوگیري از ریسک بازار پورتفولیوي مشتریان قرار 

مرکزي بانکداري  در شکل زیر معماري هسته سپرده مورد نظر اقدام نمود.سیستمی با شرکتهاي بیمه نسبت به بیمه 
دو بخش مرتبط با یگدیگر را  1ایم که مطابق با این شکل در قسمت ستاد را نشان داده )Core banking غیرربوي نوین (

آوري اطالعات، مدیریت تحول،  هاي فن هاي سیستمی که شامل سیستم نمائیم نخست بخش زیرساخت اهده میمش
هاي منابع اطالعاتی دیگر مانند بانک  با مرکز تولیدکننده 2سیستم خارجی  هاي امنیتی و بخش دوم شامل رابط سیاست

، سایر کارگزاریهاي بورس ،راق بهادارهاي کارگزاري بورس او هاي بیمه، شرکت مرکزي، شرکاي تجاري، شرکت
نیز که در قالب محصوالت،  3باشد. در قسمت صف و همچنین شبکه سوئیف می )RTGSسیستم تسویه ناخالص آنی (
مشتریان شامل  گروههاي بندي شده است، در بخش مشتریان، بانک غیر ربوي نوین با انواع خدمات و مشتریان طبقه
 ، شرکاي تجاري و سایر بانکهانین دولتچدولتی، خصوصی و همچنین تعاونی) و هم (بخشهاي اشخاص حقیقی، حقوقی

بایست به نحوي محصوالت و خدمات متناسب با نیاز آنها را ایجاد و از طریق کانالهاي توزیع  باشد و می در ارتباط می
گذاري  حسنه و سرمایهال هاي قرض ها شامل سپرده امن عرضه نماید. دو گروه عمده از محصوالت در بخش سپرده

رتفولیوي هر یک از وگذاریهاي موجود یا پیشنهادي تخصیص و پ باشد، که در زمان عقد قرارداد به سرمایه می
گذاري و یا با حسابهاي خود از طریق  گذاران با محصوالت سرمایه شود. نحوه ارتباط بین سپرده  گذاران ایجاد می سپرده

تواند در  می بانکداري نوین غیرربويقالب عقود اسالمی خواهد بود. سایر خدمات  در اري وبکارتهاي بدهی و یا اعت
را شامل شود به شرط آنکه شرایط غیرربوي بودن  و اختیار معامله سواپنقدي، سلف،  بخش ارز شامل معامالتی چون

هیچگونه اضافه بر اصل در  معامله را دارا باشد. ایجاد گشایش اعتبارات اسنادي بین بانکهاي غیر ربوي بدون پرداخت
المللی از جمله محصوالت و   نامه داخلی و بین ارتباط با بروات بلندمدت و استمهالی و همچنین صدور انواع ضمانت

تواند نسبت به ایجاد هر  شود. بعبارت دیگر بانک غیرربوي نوین می را شامل می بانکداري نوین غیرربويخدمات 
  ود به حوزه ربوي معامالت اقدام نماید.محصول و خدمت در صورت عدم ور

  

                                                 
1 Back office 
2 External interface 
3 Front office 
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   نک غیرربويگذاري وابسته به با گذاري مستقیم از طریق شرکتهاي سرمایه سرمایه
این نموده و گذاري  گذاري بطور مستقیم اقدام به سرمایه تواند از طریق ایجاد شرکت سرمایه بانک غیرربوي می

بایست متناسب با ریسک نقدینگی بانک و بمنظور ایجاد  گذاري و بازدهی می گذاریها از نظر طول دوره سرمایه سرمایه
گذاري بانک غیرربوي با ارزیابی  سرمایه گذاري به مشتریان باشد. شرکت هتوان بازپرداخت اصل و سود ناشی از سرمای

تجاري اقدام به هاي پیشنهادي از سوي شرکاي  طرحهاي در حال اجرا یا طرحهاي جدید و یا مشارکت در پروژه
گذاري، سود  بینی طول دوره سرمایه گذاري اقدام به پیش ضروري است شرکت سرمایه از اینرو نماید. گذاري می سرمایه

 دهد، همچنین پیشنهاد آن کاهش آن و بازدهی آن نماید، و از طریق شرکتهاي بیمه انواع ریسکها را مدیریت و به حداقل
گذاري و خرید سهام در بازدهی  گذاران بنماید. مشتریان با سرمایه را در قالب پورتفولیوي سهام به مشتریان و سپرده

کنند. در صورت دستور مشتري  مانیتور می CRMنمایند و وضعیت پروژه را از طریق سیستم  حاصل از آن مشارکت می
تواند از حساب واسطه سهام آنرا  گذاري می ل دوره سرمایهمبنی بر باز پرداخت اصل و سود سهام قبل از اتمام طو

  باشد. خریداري و آنرا به خریدار دیگر بفروشد. فرآیندهاي عملیاتی در این روش نیز مانند روش قبل می
     

 گذاران بانک با شرکاي تجاري، سرمایه ERPارتباط سیستم 
هاي یکپارچه خود امکان تبادل اطالعات را با  در سیستم Gatewayدر این روش بانک از طریق ایجاد قابلیت 

سازد. در این روش بانک سرمایه مورد نیاز  گذاران فراهم می شرکاي تجاري و سرمایه ERPهاي اینترانتی و یا  سیستم
هاي  گذاري طرح را از طریق سیستم شرکاي تجاري و همچنین شرایط بازدهی و طول دوره سرمایه و گذاران سرمایه
CRM تا در صورت تمایل قرارداد معامله را در قالب عقود اسالمی فراهم داده لب یک گزینه به مشتریان اطالع در قا

، وضعیت طرح و روند پیشرفت  تواند با بررسی و مانیتور کردن کلیه تراکنشها در سیستم حسابداري نماید. بانک می
کاري سود ناشی از آنرا بین  العمل بت سهم سرمایه و حقگذاري را بوسیله سیستم برآورد و به نس بازدهی حاصل از سرمایه

  .گذاران و شرکاي تجاري تقسیم نماید سپرده
  

  الحسنه (مصرفی) در بانکداري غیرربوي قرض
قطع بخشی از «) آمده به معنی 1382( الحسنه در اصطالح فقهی همانطور که در بیدآباد و هرسینی قرض

بایست منابع مورد  یست حداقل معیشت افراد جامعه را تامین نمایند، از اینرو میبا است. از آنجا که دولتها می» مایملک
نیاز این حداقل معیشت توسط دولت از محل مالیات و یا در حکومت اسالمی از محل زکات تامین شود. از اینرو با توجه 

خت بالعوض منافات دارد و به اهداف استراتژیک یک بنگاه اقتصادي که همانا کسب سود است با ایثار پول و پردا
  دار باشد. توان انتظار داشت که یک بنگاه اقتصادي هرچند غیرربوي وظیفه تامین اجتماعی را عهده نمی

هاي ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماري، تعمیرات  تواند بصورت هزینه نیاز به وام براي نیازهاي اولیه می
ی ... باشد. و لفظ وام در این موارد با مسم مسکن براي روستائیان و مسکن، کمک هزینه تحصیلی، و کمک براي ایجاد

  الحسنه به معناي پرداخت وجوه به نیازمندان بصورت بالعوض است. نیست، زیرا همانطور که اشاره شد، قرض
 تواند در در صورتیکه بانکداري غیرربوي نوین بخواهد این نوع از محصوالت را به مشتریان ارائه نماید می

تواند به یکی از روشهاي زیر تامین  این نوع محصول می الیقالب عقد اسالمی مانند هبه وارد معامله شود بطوریکه منابع م
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  :مالی شود
   

منابع خود را در قالب هبه از طریق بانکها در  اجتماعی افراد نیازمند بخشی از یمینأتاقدامات تواند براي  دولت می .1
 صرفی قرار دهد. هاي م اختیار نیازمندان وام

عوض  گذاران (در صورتیکه فرض بال الحسنه سپرده تواند وامهاي مصرفی را از محل سپرده قرض بانک غیرربوي می .2
 بودن وامهاي مصرفی ملغی شود) در اختیار نیازمندان قرار دهد. 

اد نیازمندي را خود معرفی اي را نزد بانک گذاشته و افر گذاران باشد به نحوي که سپرده تواند از سوي سپرده هبه می .3
العملکاري  گیرندگان بدون هیچگونه مازادي دریافت نماید. حق نماید تا از این منابع استفاده و اقساط آن را از وام

  شود. دو طرف معامله طبق قرارداد دریافت می بانک بر اساس بهاي تمام شده خدمات بانک از یک طرف یا هر

  
و ارائه  اطالعاتی و ارتباطی نوین جهت تدوین و بکارگیري فنآوریهاي مدیریت تحول ):TM(1مدیریت تحول

گیرد که ممکن است در ارتباط با سیستم  قرار می خدمات و محصوالت جدید مورد توجه بانکداري غیرربوي نوین
BPR باشد.  

آیندهاي مهمترین قسمت در عملیاتی شدن بانکداري غیرربوي نوین، فر :)RTGS( 2سیستم تسویه ناخالص آنی
گذاران بعنوان سهامداران، بانک و  باشد زیرا تحقق بانکداري غیرربوي نوین مستلزم تعامل سپرده تسویه می
که نیازمند یکپارچگی اي و تخصیص سود فرآیندي پیچیده است  مضاربه، گذاران است. قراردادهاي مشارکتی سرمایه

هاي مختلف است. این تعامل و عملیات   یت نقدینگی در الیههاي چند ارزي با قابلیت مدیر اطالعات، حمایت از سیستم
 3اي اتوماتیکپبعنوان متولی اطاق پایابانک مرکزي   ،SWIFTهاي اینترانتی دیگر از جمله  بایست با شبکه تسویه حتی می

)ACH (با افزاري  رمن يسکو بایست بدون وابستگی به سیستم میخارجی همراه باشد. این   و سایر بانکهاي داخلی و حتی
این سیستم برغم یکپارچگی سازگاري داشته باشد.  LINUXو حتی سیستم عامل  Windows ،UNIXعامل  هاي  سیستم

در سطح مشتریان و بانک باشد. سیستم  روزانه دار مدیریت ریسک نقدینگی بایست عهده با سایر منابع اطالعاتی می
RTGS  از قابلیت بعنوان یکی از ماژولهاي برنامه می بایستEnd-to-End Processing  به نحویکه شود، برخوردار

 SWIFT ،Fax ،E-mail ،Telephone ،Telexي توزیع مانند اتمامی تراکنشهاي مالی پرداخت را از طریق تمامی کاناله
 ذن اخو سایر تجهیزات موبایل با حداقل دخالت عملیات دستی و کمترین خطا و با حفظ تمامی جوانب امنیتی و همچنی

هاي پردازش پیامهاي پرداخت و ردگیري و همچنین بازرسی این  قابلیت نماید. و فیلترهاي مختلف مدیریت  4ییدیهأت
سایر ویژگیهاي این سیستم بطور خالصه بشرح ذیل  از جمله خصوصیات این سیستم باشد. WFMپیامها از طریق 

  باشد: می

  

                                                 
1 Transformation Management 
2 Real Time Gross Settlement 
3 Automatic Clearing House  
4 Confirmation 
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، امنیت جامع در رمزنگاري پیامهاي پرداخت و از راه دور تشامل بازیابی اختالال Fault-tolerantعملیات  •
 هاي کارتهاي هوشمند و همچنین احراز هویت کاربر. پایانه

جهت ارائه زمانبندي، مسیریابی و بهینه نمودن روش  )WFM( ابزارهاي جامع سیستمی مدیریت گردشکار •
 پرداخت.

، SWIFT ،Faxراي مشتریان و شرکاي تجاري از طریق حسابها و تایید آن ب و صورت ها ارائه اتوماتیک اعالمیه •
E-mail .و سایر کانالهاي توزیع  

در فرآینــدهاي تســویه  1MICRدر حوزهــاي پــردازش تصــویر چــک و  اســتفاده از ســایر اســتانداردها •
 الزامی است. )RTGSناخالص آنی (

  
  SQL Serverدر  بانکداري نوین غیر ربويدر  Databaseاز  2طراحی مدل نمونه

 BPR، ERP ،CRM ،SCM ،MEX، HRM، WFM از قبیل ITبر  هاي مبتنی طراحی و معماري سیستمجهت  •
هاي  . مهمترین سیستمباشد می Client/server، و بانکهاي اطالعاتی از نوع Datacenterهاي عامل  نیازمند سیستم

 Client/serverاي اطالعاتی مهمترین بانکهو  datacenter Windowsxp server، Sun OS ،UNIX، Linux ،عامل
   نام برد. Oracleو  MS SQL Serverتوان از  نیز می

رود و فلسفه آن  هاي یکپارچه بشمار می ) اولین گام در جهت طراحی بانک اطالعاتی سیستمDI(  3یکپارچگی داده •
ی یک سیستم جهت طراح .است که در بانک اطالعاتی ذخیره شدهاست هائی  داده 5و صحت 4مربوط به سازگاري
، 8، یکپارچگی ارجاعی7، یکپارچگی موجودیت6یکپارچگی دامنه: وجود دارد که عبارتنداز DI یکپارچه چهار نوع

  .  9يکاربرارائه مجوز یکپارچگی در 

  

  

                                                 
1 Magnetic Ink Character Recognition (MICR)  
2 Prototype 
3 Types of Data Integrity 
4 Consistency 
5 Accuracy 
6 Domain Integrity 
7 Entity Integrity 
8 Referential Integrity 
9 User-defined Integrity 
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  دهد.  نحوه ارتباط یکپارچگی دامنه، موجودیت و ارجاعی با یکدیگر را نشان می در شکل باال

ها را بر اساس جنس فیلد اطالعاتی  یکپارچگی دامنه (و یا ستون) حوزه و محدودیت پذیرش دادهدامنه: یکپارچگی •
  گیرد. در نظر می

عنوان ببفرد باشد و این فیلد  یکپارچگی موجودیت: این خاصیت موجب خواهد شد که تمامی رکوردها منحصر •
primary key شود. شناخته می  

جدول پدر) در ( primary key بین ارتباط برقراري کننده تضمین همواره ،یکپارچگی ارجاعی عی:یکپارچگی ارجا •
  بهمراه خواهد داشت: را نتایج زیرکه این ارتباط مداوم  جدول بچه) است در( Foreign keyو 

 foreignدي در جدول دارايروکراست تا مادامیکه  primary keyفیلد  که دارايی هیچ رکوردي در جدول •

key باشد منتسب به آن شود قابل تغییر یا حذف نمی. 

اضافه نخواهد شد مگر اینکه مقدار موجود در این فیلد با  foreign keyهیچ رکوردي به جدول داراي فیلد  •
 تطابق داشته باشد.  Primary keyجدول داراي فیلد 

قررات و قوانین سازمانی است و مانع از کننده امنیت م یکپارچگی تضمین نای یکپارچگی در ارائه مجوز کاربري: •
همه بر  Constraints1،Stored procedures2، Triggers1 .خواهد شد نقض آن توسط یک فرد یا گروه کاربري

                                                 
1 Constraints      ارائـه مجـوز ایجـاد روش اتومـاتیکی اسـت در :Microsoft® SQL Server™ 2000    از یکپـارچگی بانـک    بمنظـور حمایـت

  اطالعاتی، و آن شامل مقررات و سازوکارهاي استاندارد بمنظور تاکید بر یکپارچگی است.
Stored procedures -2  کنترل کننده بانک اطالعاتی است و همچنین نمایش دهنده اطالعات مورد نیاز بر حسب پارامترهاي ارائه شده توسـط :

شود و کاربر گزارشهاي مورد نیاز را از بانک اطالعاتی استخراج  نوشته می SQLجوهائی است که به زبان و  باشد. بعبارت دیگر پرس  کاربر می
  نماید. می

      
    

  
  

Domain Integrity (Columns)  

Entity Integrity (Rows) 

Referential Integrity (between tables) 
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  باشند. قابل دسترس می، یکپارچگی در ارائه مجوزکاربريسازوکار اساس 
طریق جدول اصلی مشتریان و  ، ازنظرت مورد سازي در بانک اطالعا با استفاده از مکانیزمهاي یکپارچه بنابراین

توان  می در جداول Foreign Keyو  Primary Keyارتباط فیلدهاي با و  Primary Keyشماره حساب آنها بعنوان فیلد 
    د.نمودر سطح جامعه الکترونیک ردگیري مشتریان را کلیه مبادالت  ERPبراحتی در سیستم 

  
  غیرربويربوي و انکداري نوین ب آوري اطالعات فن مقایسه تطبیقی

جهت تحقق و موفقیت بانکداري نوین ضروري است، و این بسترها نه تنها ابعاد فنی و  مناسبایجاد بسترهاي 
هر چند ضرورت ایجاد بسترهاي  را نیز در بر خواهد گرفت.و همچنین حقوقی آموزشی  ،بلکه ابعاد فرهنگیمخابراتی 

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات  با این وجود ،چه ربوي و چه غیرربوي یکسان است مناسب در انواع بانکداري نوین،
 گذاري در بخش حقیقی اقتصاد، ایجاد یک جامعه اطالعاتی یکپارچه، سرمایهدر بانکداري نوین غیرربوي حیاتی است. 

 بمنظورها  سیستمو تعامل در اهنگی هاي مالی، هم ایجاد تعادل در بازار، FSFثبات و سالمت مالی مطابق با استانداردهاي 
افزاري مشترك بعنوان یک رویکرد در تحقق بانکداري غیرربوي  افزاري و نرم تبادل اطالعات و استفاده از منابع سخت
آوري اطالعات و ارتباطات در بانکداري نوین غیرربوي نه تنها پیامدها و  نوین الزامی است. بنابراین استفاده از فن

مراه خواهد داشت بلکه آثار ماهیت وجودي بانکداري ه را بهاطالعات آوري  کسب و کار مبتنی بر فنفرصتهاي هر 
در سطح کالن جامعه نه تنها موجب  ERPسازد. براي مثال ایجاد یک سیستم  غیرربوي را نیز براي جامعه متبلور می

سازد از اطالعات و آمارهاي  زمانها را قادر میشود بلکه تمامی کاربران و نیازمندان اطالعات در سا ها می کاهش هزینه
هاي اطالعاتی تحت نظارت سیستم واحدي قرار گیرد  مند شوند. حال اگر مخازن اطالعاتی در مدیریت سیستم دقیق بهره

شفافیت و  باشد و در نتیجه گیري می در آن زمان بازدهی حقیقی پورتفولیوي سپرده هر مشتري بطور کامل قابل رد
  سیستم اقتصادي افزایش خواهد یافت. کارآمدي
) امکان معماري یک سیستم  IT )BPR، SCM، ERP، MES، HRM، WFM،CRM طریق سیستمهاي از

گذاران و شرکاي تجاري و همچنین بازار  گذاران، شرکتهاي بیمه، سرمایه یکپارچه جامع براي متصل کردن بانک، سپرده
آوري  استفاده از سیستمهاي فنبا . آورد میوجود ب 2»نک غیرربويشرکت سهامی با«از طریق باالخص را سرمایه 

گذاران  هاي یک زنجیر به یگدیگر مرتبط شده و سپرده مانند حلقه غیرربويمنابع سازمانی بانک اطالعات و ارتباطات 
ت است مشارک بانکداري غیرربويگذاري که غایت  مانند سهامداران یک شرکت سهامی در سود حاصل از سرمایه

ول اجد به اشکال مختلف و یا ترکیبی از روشها باشد.تواند  و شرکاي تجاري می ربوي غیرتعامل بین بانک . خواهند نمود
آوري را در ابعاد مختلف نشان داده شده  زیر بطور خالصه بررسی تطبیقی بین بانکداري غیرربوي سنتی و مبتنی بر فن

  است.

                                                                                                                                                        
Triggers -1 یک نوع خاصی از :Stored procedures هاي آن در  اي در یک جدول اطالعاتی که داده شوند که داده باشند و زمانی اجرا می می

   باشد. براي حمایت از یکپارچگی ارجاعی در روابط بین جداول نیز مفید می Triggers تغییر یابد. جداول دیگر استفاده شده است
شرکت سهامی بانک غیرربـوي و بـازبینی   « )،1383جهت اطالع بیشتر از شرکت سهامی بانک غیرربوي به بیدآباد، بیژن، عبدالرضا هرسینی ،( 2

  راجعه نمائید.م» ماهیت ربوي و غیرربوي عملیات بانکی متداول
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  آوري اطالعات) (مبتنی بر فن یرربوي نوینبانکداري غ  بانکداري غیرربوي متعارف  

زم 
کانی
ق م
حق
در ت

ت 
فافی
ش

PL
S

  

عدم امکان برقراري ارتباط سیستمی و شفاف بین  - 1
 گذاران. گذاران و سرمایه سپرده

به میزان  انعدم امکان ایجاد پورتفولیوي سهام مشتری - 2
 هاسپرده آن

  تعیین تعدد نرخهاي متعدد بازدهی برحسب مدت زمان - 3
 گذاري دهمختلف سپر

حداکثر نمودن سود بانک از طریق افزایش فاصله بین  - 4
 سود دریافتی و پرداختی

اي عام و عقد  هاي مضاربهاداستفاده از عقود و قرارد - 5
 کفالت و تعیین و تضمین حداقل سود.

رقابت غیرشرعی و غیراخالقی در تعیین نرخ بازدهی در  - 6
 بین بانکها بمنظور افزایش حقوق صاحبان سهام

یندهاي عملیاتی آفاهم و توافق در نحوه اجراي فرعدم ت - 7
  و معامالت

گذاران و  امکان برقراري ارتباط سیستمی و شفاف بین سپرده - 1
 گذاران سرمایه

 امکان ایجاد پورتفولیوي سهام مشتریان به میزان سپرده آنها - 2

گذاري،  عدم وجود تعدد نرخ برحسب مدت زمان سپرده - 3
 گذاري. مشارکت واقعی در سرمایه

گذاران، بانک و شرکاي  ستفاده همه بخشها اعم از سپردها - 4
تجاري و دیگر بخشهاي اقتصادي از بازدهی حاصل از 

 گذاري سرمایه

ر آن حاکم ب ااستفاده از هر نوع عقد بشرط آنکه شرایط رب - 5
 باشد.ن

ه گذاریها در بخش حقیقی اقتصاد ب افزایش رقابت در سرمایه - 6
 گذاریها یهگیري و نظارت سرما پی یتدلیل قابل

ایجاد تفاهم، تعامل و ایجاد استانداردها در اجراي  - 7
  فرآیندهاي عملیاتی و معامالتی

دي
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ت در انوسان ازایجاد نوسانات در بازارهاي مالی ناشی  - 1
 بازار پول

 عدم وجود وحدت رویه تعدد روشها و - 2

 بانکیافزایش بهاي تمام شده خدمات و محصوالت  - 3

هاي جهانی و محدود بودن بازار و ارم رقابت در بازعد - 4
 مشتریان 

اتیک راز کاغذبازي و بروک منتجعدم رضایت مشتریان  - 5
 محصوالت و خدمات بودن فرآیندها در ارائه 

هاي پولی و مالی غیررسمی و شیوع معامالت ارایجاد باز - 6
 ربوي در جامعه

گذاري و کاهش تولید  افزایش قیمت تمام شده سرمایه - 7
 جامعه بدلیل افزایش هزینه منابع پولی در

ایجاد فعالیتهاي پولشوئی بدلیل عدم توان نظارت بر  - 8
 و معامالت گیري وجوه فرآیندها وپی

گذاران از بازدهی بخش حقیقی  مندي سپرده عدم بهره - 9
 اقتصاد

ایجاد و گسترش ناعدالتی در توزیع منابع و ثروت در  - 10
  جامعه

 پول هايثبات در بازارثبات در بازارهاي مالی ناشی از  - 1
 FSFمطابق با استانداردهاي 

استاندارد سازي فرآیندهاي عملیاتی، نظارتی و مدیریتی و  - 2
 وجود وحدت رویه 

 بانکی هاي تمام شده خدماتبکاهش  - 3

المللی به دلیل سازگاري و  دسترسی به بازارهاي بین - 4
 یکپارچگی

رضایت مشتریان و آسودگی در دریافت خدمات و  - 5
 کیمحصوالت بان

 عدم شکل گیري بازارهاي غیررسمی و ربوي - 6

کاهش هزینه عرضه منابع پولی و افزایش بهاي تمام شده  - 7
 در تولید محصوالت و خدمات 

 کاهش فعالیتهاي پولشوئی  - 8

گذارن از بازدهی بخش حقیقی اقتصاد و  مندي سپرده بهره - 9
 ثبات و ضعیت اقتصادي آنها

ف گسترش عدالت اجتماعی در جامعه و کاهش اختال - 10
  از طریق تخصیص بهتر منابع طبقاتی



 27

  آوري اطالعات) (مبتنی بر فن یرربوي نوینبانکداري غ  بانکداري غیرربوي متعارف  

ک
ریس

ت 
یری
مد

  

 باال بودن ریسک عملیاتی - 1

 عدم قابلیت حسابرسی و نظارت مداوم - 2

 ها واستانداردها  تنوع روشها و عدم رویه - 3

عدم قابلیت نظارت بر شرکا و مضارب و بررسی توان  - 4
 مدیریتی آنها تا زمان انقضاء پروژه

مبنی بر زیان  آمدتندات الزم و کارسعدم توان ارائه م - 5
گذار جهت طرح دعاوي حقوقی بمنظور تنفیذ  سپرده

 اي قراردادهاي مشارکتی و یا مضاربه

 باال بودن ریسک نقدینگی - 6

بندي میزان نقدینگی  بینی و زمان ارزیابی، پیشکم توان  - 7
 بانک

بالاستفاده ماندن بخشی از منابع جهت پوشش ریسک و  - 8
 گذاري  کاهش بازدهی حاصل از سرمایه

عدم وجود بازارهاي پولی و بین بانکی و بازار اوراق  - 9
عدم دسترسی به  بهادار و ابزارهاي مشتقه تکامل یافته، و

اطالعات دقیق بانکی بمنظور استفاده از خطوط اعتباري بین 
 بانکی. 

از دست دادن مشتریان بدلیل ضرر و زیان ناشی از  - 10
   اي. قراردادهاي مشارکتی و مضاربه

 ک بازارباال بودن ریس - 11

 نوسان قیمت کاال در آینده در عقود سلم یا بیع سلف - 12

 افزایش نرخ تورم ناشی از نوسانات در بازارهاي مالی  - 13

ریسک اخالقی: عدم تقارن اطالعات در قراردادهاي  - 14
ممکن است موجب شود تا ماهیت اخالقی 1 مضاربه عام

  گذاري جهت افزایش سود بانکها صحیح نباشد.  سرمایه

 ملیاتیکاهش ریسک ع -1
قابلیت حسابرسی و نظارت مداوم بر قراردادهاي مشارکتی  - 2

  اي بصورت دیجیتالی و مضاربه
استانداردسازي و وحدت رویه در فرآیندهاي عملیاتی،  - 3

  نظارتی و مدیریتی
  قابلیت نظارت بر شرکا و نحوه مدیریت آنها - 4
قابلیت ارائه مستندات الزم و مانیتور کردن شرایط و  - 5

  و زیان  ع نمودن مشتري مبنی بر ضرروضعیت پروژه و قان
 کاهش ریسک نقدینگی - 6

ندي میزان نقدینگی مورد بو زمان یبین قابلیت ارزیابی و پیش - 7
  نیاز بانک بدلیل صحت و در دسترس بودن اطالعات

ات در عحداکثر استفاده از منابع پولی و عدم تاثیر شای - 8
  خروج منابع و ورشکستگی حاصل از ریسک نقدینگی

مالی و همچنین  وضعیت استحکام و توانائیشفاف بودن  - 9
نسبت کفایت سرمایه واقعی جهت پوشش دیون و قابلیت استفاده 

  از خطوط اعتباري بانکهاي غیر ربوي.
جذب مشتریان و گسترش بازار بدلیل ثبات در بازارهاي  - 10

مندي مشتریان از نرخ بازدهی بخش  پولی و مالی بدلیل بهره
  حقیقی اقتصاد.

 زارکاهش ریسک با - 11

  ثبات در بازارهاي پولی و مالی و قیمت کاال در آینده - 12
  ثبات در نرخ تورم و حفط موقعیت اقتصادي مشتریان - 13
اي و  کاهش ریسک اخالقی: تقارن در قراردادهاي مضاربه - 14

  PLSگذاري و تحقق واقعی  مشارکتی و مانیتور کردن سرمایه

  
  

  

  

                                                 
1 Unrestricted Mudarabah رسـند کـه بنـا بـه تشـخیص بانـک منـابع پـولی مشـتریان،           گذاران با بانکها به توافق مـی  در این نوع قرارداد سپرده

  گذاري و در بازدهی آن سهیم باشند. سرمایه
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  هاي سیاستی گیري و توصیه نتیجه
 ددي که در راستاي اجرائی شدن بانکداري غیرربوي از سوي کشورهاي اسالمی و حتیبه رغم تالشهاي متع

رسیدن به یک تفاهم کلی در ارتباط با تعریف غیرربوي معامالت و استانداردهاي مربوط  بمنظورغیراسالمی شده است  
ارائه ق بانکداري غیرربوي هاي که در راستاي تحق نظریه حاصل نشده است. یکی از بزرگی موفقیت به آن تا به امروز

گذاران بعنوان  سپرده تعریفبراساس این  .است »رربويیشرکت سهامی بانک غ«نماید  میشده و این تفاهم را ایجاد 
دهند  شرکت را تشکیل می  سهامداران خود که در حقیقت منابع و سرمایه سودسهامداران شرکت تلقی و بانک بر اساس 

و در مجموع گذاریها  سرمایه بازدهی ناشی از معامالت و .گذاران باشد سود سپرده بایست بدنبال حداکثرسازي می
 -ها یعنی میزان و مدت سپرده نسبت به میزان و مدت کل سپرده -یک  بین سهامداران بر حسب سهم هرعملکرد بانک 

بسیار شفاف است وع بانک مدیریت ریسک این ن فرآیندهاي عملیاتی، نظارتی و مدیریتی و همچنین تقسیم خواهد شد.
ریسک  ،ها دسترسی به اطالعات بروز و واقعی و نظارت بر معامالت و نحوه مدیریت پروژهبا این بانک شفافیت تحقق و 

  گردد.  میگذاران  و از سوي دیگر موجب حداکثرسازي سود سپرده هعملیاتی را کاهش داد
انداردسازي جهت رقابت با سایر بانکها و جهانی ارائه خدمات و محصوالت مبتنی برفناوري اطالعات و است

 يبکارگیربا  »شرکت سهامی بانک غیرربوي«تحقق مکانیزم مشارکت در سود زیان و ایجاد  . از طرفیشدن الزامی است
تر و کارآمدتر  بسیار واقعی BPR، ERP،CRM ،  SCM، MES،HRM ،WFM ، K-Mسیستمهاي فناوري اطالعات 

یک سیستم یکپارچه جامع اعضاي می این سیستمها از یکپارچگی اطالعات برخوردارند و بعنوان ، تمازیرا ،خواهد بود
اي خاص هستند. این سیستمها نه تنها فرآیندهاي درون سازمانی را در قالب تراکنشها و رکوردها  دار وظیفه هریک عهده

اي و چند  ند الیهتعامل چتجاري را در قالب بلکه تمامی تراکنشهاي مالی و غیرمالی شرکاي  نمایند، ثبت و مدیریت می
با حفظ تمامی موارد امنیتی و یکپارچگی  RTGSو  Gatewayمستلزم دارا بودن یک سیستم و این  دهند سویه پوشش می
با بعبارت دیگر  ترین اطالعات مورد نیاز دسترسی و نظارت داشت. توان به جزئی میکه در اینصورت  ،باشد اطالعات می

یا همان  »شرکت سهامی بانک غیرربوي«تمامی منابع اطالعاتی مورد نیاز توان  هاي فناوري اطالعات می از سیستم استفاده
  . باشد که تحقق مشارکت واقعی در سود و زیان می بانک غیرربوي نوین را پوشش داد

ل کانالهاي توزیع تواند شام لهاي توزیع میاکان ،هاي بانکداري نوین در این نوع بانک مانند سایر سیستم
نوین غیرربوي، فرصتهائی را در ابعاد مختلف جهانی شدن،  ياجرائی شدن بانکدار دیجیتالی و غیردیجیتالی باشد.

از بازدهی بخش  آنها گذاران و برخورداري  هگسترش بازار، رقابت با سایر بانکهاي متعارف به جهت تامین منافع سپرد
اي  و شیوه بانکی در کشورهاي اسالمی و غیراسالمی  عی، روان نمودن تعامل بینمین عدالت اجتماأی اقتصاد و تقیقح

که در تحقق این نوع بانکداري  یکی از مواردي نماید. فراهم میرا نیز  و پولشوئی و... یبراي مبارزه با ریسکهاي اخالق
بایست  ارتی و مدیریتی است که میهاي عملیاتی، نظ ضروري است ایجاد استانداردها در تمامی ابعاد فرآیندها و رویه

            پذیرد. انجام یتوسط سازمانی مستقل
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Abstract 

 In this paper, we are going to introduce a new IT master solution to improve the non-usury banking 
performance. All divine religions emphasize on usury prohibition. It is concluded that with some IT 
solutions, it may be possible to fulfill worldly requirement by use of IT systems without any 
incredulity. Since depositors are  shareholders of Non-Usury Bank Corporation (NUBankCo), 
therefore integrated information systems can provide suitable infrastructure for transactions recording 
and management done by all participants' chains; and the end of process the yields of investment 
capital of depositors that invest in real economy can be distributed by safe delivery channels such as 
branches, ATM, WEB, Meaningful WEB. IT (as BPR, ERP, CRM, SCM, MES, MEX, HRM, WFM) 
that use single and integrated data warehouses) accompanying with standardization in all processes 
not only prepare PLS mechanism as main difference between conventional and non-usury banking but 
also simplify risk management and decline operational risk in comparison with conventional non-
usury banking. Foundation of real non-usury banking can be based on an integrated IT system that 
links depositors, NUBankCo, business partners, investors, stock exchange agencies, social security 
organization, certificate authorities (CA). Therefore, all related sectors may access the working flow 
of capital, IT processes, investment returns and this causes stability in financial markets and achieve 
social justice establishment.  

In this paper, we are going to find a solution to this question: is it possible to connect 
depositors, bank, and investors in an integrated IT system to bring out PLS mechanism? Accordingly, 
we use a new kind of bank named by "Non-Usury Bank Corporation (NubankCo)" to fulfill PLS 
criterion. This kind of non-usury bank will be capable to be established in different commercial law 
systems around the world. Thus, it will provide suitable environment to automate non-usury banking 
operations that connect profits of depositors, bank, and loaners all together by using financial 
automatic communication channels. 
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