
تطبيق  )IFSB(خدمات مالي اسالمي  ئتيهي ها گزارشاستانداردهاي شرعي بانكداري اسالمي 

 يافته با فقه اماميه

موجب شد كه ايران اولين كشوري در  1361تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 

تعميم داده است. همچنين ي خود ها بانكدنيا باشد كه عمليات بانكداري اسالمي را بر تمامي 

 ايران اولين كشوري بود كه اقدام به انتشار اوراق مالي اسالمي نمود و اوراق مشاركت

ي ايران الگويي براي توسعه ابزارهاي نوين مالي اسالمي در سطح دنيا ها بانكمنتشره از سوي 

با رخوت همراه شد،  كم كمي بانكداري اسالمي در ايران كه ها تيفعالشد. گسترش كمي 

نتوانست به سرعت به رشد خود ادامه دهد و حتي عمق كافي بيابد. در اين راستا جمهوري 

هاي بانكداري اسالمي خود را به جهان معرفي نمايد  اسالمي ايران از يك طرف نتوانست اقدام

را بنمايد. اين در و از طرف ديگر نتوانست از تحوالت بانكداري اسالمي در جهان استفاده الزم 

اماميه  ي متنوع فقهها استداللحالي بود كه حاكميت مبتني بر فقه در ايران و گنجينه پر بهاي 

ي مالي در نظام ها ينوآورپشتوانه و موتور محركه  توانست يم(فقه شيعه) در حوزه معامالت 

بعدها نيز  بانكداري اسالمي در ايران باشد. به موازات ايران ساير كشورهاي اسالمي و

ي خود ادامه ها ينوآوري بزرگ متعارف ديگر كشورها به ها بانكدپارتمان بانكداري اسالمي 

دادند و ايران از اين كاروان اندكي عقب ماند. در داخل كشور نيز بعضاً بر صحت عمليات 

بانكي از بعد شرعي تشكيك شد. بر اين اساس الزم بود دغدغه مردم و متشرعين، از حيث 

 اق عمليات بانكي با شرع رفع شود.انطب

را مرتفع  ها ينگرانامور، بسياري از اينگونه مشكالت و  استانداردكردندر دنياي امروزي 

ي متنوع، با يكديگر همكاري اقتصادي دارند ها فرهنگو  ها زبان. در جهاني كه مردم با دينما يم

الي به حداقل ممكن برسد. بايد زبان مشترك تخصصي نيز داشته باشند تا اختالفات احتم

اقدام براي پيشگيري از اختالفات احتمالي در  نيتر مهمفعاالن اقتصادي به تجربه دريافتند كه 

كه فارغ از زبان، مليت، دين و مذهب، همه فهم  معامالت خود، تدوين استانداردهاست. بطوري

استانداردها باعث  تدوين حال  نيدرعو برداشت مشترك از موضوع مورد نظر داشته باشند. 



و  ريپذ نظارتو اگر عملياتي كمي شد اين عمليات،  شود يمها  دقيق و كمي شدن اقدام

 به حداقل خواهد رسيد.  ها سوءظنشد اختالفات و  گونه اينو اگر  شود يم ريپذ محاسبه

ي بازرگاني دنيا در قالب مقررات اينكوترمز ها اتاقبر پايه همين استدالل بود كه 

ي تدوين نمودند و حسابداران نيز الملل نيباستانداردهاي اعتبارات اسنادي را در سطح 

ي مديدي است كه با ها مدتدنيا نيز  داران بانكاستانداردهاي حسابداري را تدوين كردند. 

 ساله  همهو  اند كردهاستاندارد ي تخصصي مانند كميته بال عمليات بانكي را ها تهيكمتشكيل 

ي مركزي ها بانكتعدادي از  ها تالشبا اين  راستا هم. ندينما يم تر قيدقاين استانداردها را 

كشورهاي اسالمي از جمله بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با تشكيل سازماني به نام هيئت 

ستانداردهاي شرعي بانكداري در كشور مالزي اقدام به تدوين ا) IFSB(خدمات مالي اسالمي 

 اسالمي نمودند. 

نگارنده مدتي به عنوان نماينده بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در جلسات هيئت خدمات 

ي از قافله افتادگ عقب. با اغتنام از فرصت  براي جبران بخشي از نمود يممالي اسالمي شركت 

ين شده توسط هيئت مورد اشاره را پيشرفت در مسير بانكداري اسالمي، استانداردهاي تدو

به ي تحقيقات و مطالعات بانكداري اسالمي صدر و الملل نيبمؤسسه  همت بابه كشور آورده  و 

 -با اهتمام مديريت ارجمند جناب آقاي دكتر غالمرضا تاجگردون و با تشكيل شوراي علمي ژهيو

فقهي  -فقهي در موسسه، ابتدا اقدام به ترجمه اين استانداردها شد. سپس شوراي علمي

 -اقدام به انطباق مفاد استانداردها با فقه اماميه كرد. بخش هايي از توضيحات شوراي علمي

كشي مشخص  د خوانندگان محترم توجه بيشتري به آن مبذول نمايند با خطفقهي كه الزم بو

 شده است. 

ها، عمليات بانكداري اسالمي يكسان و  ي از مفاد اين گزارشمند بهرهاميد است كه با  

به حداقل رسيده و امكان نظارت بر عمليات بانكي بر مبناي شرع  ها ينگران، شده استاندارد

ت متوليان امر بويژه مسئوالن محترم  بانك مركزي جمهوري اسالمي فراهم تر شود و با هم

 ايران زمينه تدوين ساير استانداردها نيز مهيا شود.
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