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اهم مشکالت نظام بانکی
 -1ترازنامه منفی و زیان ده
 -2تسهیالت معوق
 -3تسهیالت تکلیفی – اجباری – دستوری
 -4مطالبات از دولت
 -5بدهی به بانک مرکزی
 -6شائبه ربوی بودن عملیات
 -7تداوم اتکای دولت به منابع بانکی
 -8داشتن  3قانون مادر ( قانون پولی و بانکی -فانون اداره امور بانکهای
دولتی -قانون عملیات بانکی بدون ربا)

مشکل اصلی نظام بانکی
 -تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجرای آن در داخل ساختار بانکداری سنتی

راه حل در  2مرحله:
 -1اجرای تمام و کمال قانون بانکداری بدون ربا با همة الزامات آن
 -2تصویب قانون تحول نظام بانکی

« قانون بانکداری بدون ربا »
 -1بانک وکیل سپرده گذاران است .
 -2منابع سپرده های سرمایه گذاری متعلق به بانک نیست .
 -3در حساب های انتظامی باید ثبت شود .
 -4سود حاصل از تسهیالت در قالب وکالت متعلق به موکل است.
 -5تا  %3از سود حاصل از تسهیالت به عنوان حق الوکاله  ،درآمد بانک است .
 -6بانک موظف است سود حاصل از تسهیالت را پس از کسر حق الوکاله به موکل خود
پرداخت نماید .
 -7از محل درآمد حقق الوکالقه  ،هنینقه عملیقات بانقک و سقود سقها داران بانقک را
پرداخت نماید .
 -8سود به سپرده گذاران نه بیشتر و نه کمتر از سود حاصل از تسهیالت .
 -9سود پرداختی به سپرده گذاران و سود دریافتی از مشتریان در حساب سود و زیان
بانک درج نمی شود .

 -10وکیل موظف به اجرای دستور و نظر موکل خود اسقت و هقیف فقرد حیییقی و حیقوقی
نمیتواند وکیل را مجبور کند بر خالف موضوع وکالت  ،روی منابع موکل خقود دخقل و
تصرف کند .
 -11وکیل هم مجاز نیست دستور هیف فرد حیییی یا حیوقی را تبعیت کند .
 -12بانک سود حاصل از تسهیالت را به سپرده گذاران پرداخت می کند .
 -13بانکی که سود بیشتری کسب کند  ،سپرده های بیشتری را جذب می کند .
 -14دولت از ابالغ تسهیالت تکلیفی  ،دستوری و اجباری به بانک ها منع می شود .
 -15سیستم بانکی و دولت ظرف مدت دو سال نسبت به تسویه حساب بدهی های دولت به
نظا بانکی اقدا می کنند .
 -16صورت های مالی بانک براساس حسقابداری تعهقدی تنظقیم مقی شقود .بقدیهی اسقت
حسابهای انتظامی به صورت نیدی ثبت می شود.

 -17در صورت عد تسویه بدهی دولقت  ،آن ارققا در سرفصقل مبالبقات معقو و
مشکول الوصول و الوصول ثبت می شود .
 -18در حساب های قرض الحسنه  ،راببقه بانقک و سقپرده گقذار و راببقه بانقک بقا
مشتریان بر اساس اصل « التظلمون و التظلمون » تنظیم می شود .
 -19بانققک مرکققنی موظققف خواهققد شققد نسققبت بققه تنظققیم ضققواب حیققوقی و
" قرض بدون ربا با پول اعتباار " با کسب نظر مراجع دانشقااهی و مراجقع
دینی اقدا کند .
 -20سود وصولی بانک به عنوان سهم سود دریافت می شود لذا پس از کسر مالیات به
بانک پرداخت می شود

