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 مقدمه
 می  صورت پول  با  مبادلت و معاملت  اغلب. اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است 

 هزاران آن از استفاده بدون. دارد اي کننده تعين بسيار نقش اقتصادي فعاليتهاي در پول.  پذیرد

 این از  اي پاره.است ممکن هستيم،غير آنها انجام شاهد روز هر که ، بازرگانی گوناگون معامله

 صورت فراوان تاخير و دشواري بانبودن پول، صورت در هستند پذیر امکان  که  معاملت

این ، حذف پول و به دنبال آن به کنار گذاشتن حرفه بانکداري از جوامع بنابر .گرفت خواهد

زیرا در زندگی اقتصادي امروزي بانکها وظایف مهمی را بر . بشري غير ممکن به نظر ميرسد

  توانند می فقط که  مالی موسسات سایر  خلف بر تجاري  بانکهاي  مثل.عهده گرفته اند

 برابر چند تا و کنند ایجاد جدید پول قادرند هند،د قرض را خود نقدي هاي موجودي

توان گفت که  به طورکلی می.بيفزایند جامعه خرید قدرت ميزان بر خود نقدي هاي موجودي

 گونه بدین. دارد عهده بر  را  امروزه حرفه بانکداري ، تامين مالی سایر حرفه ها و کسب کارها

با وجود .است دوانده ریشه جوامع اقتصادي زندگی هاي جنبه تمامی در بانکداري و بانک ،

 . این ، اگر نظام بانکی از کنترل خارج شود خلق و خوي استثماري و تجاوزگر پيدا خواهد کرد

هاي مالی، اطلعات  زیرا از طریق تهيه گزارش. شود خوانده می تجارت زبان حسابداري

 این. دهد می قرار علقه ذي ذینفعو اشخاص اختيار در اقتصادي واحدهايلزم را درباره 

 و دولت اقتصادي و مالی هاي سازمان دهندگان، اعتبار سرمایه، صاحبان مدیران، شامل اشخاص

سيستم اطلعاتی  از منظري دیگر از حسابداري با نام .هستند قبيل این از

پردازش  شود که براي یاد می Accounting Information System حسابداري

ها و واحدهاي تجاري و گزارش اثرات  مالی موثر بر سازمانمربوط به رویدادهاي  اطلعات

طبق بيانيه اساسی تئوري .گيرندگان، طراحی شده است این گونه رویدادها به تصميم

و گزارشگري اطلعات  گيري اندازه حسابداري عبارت است از فرایندشناسایی،: حسابداري

بيانيه در  .هاي آگاهانه به وسيله استفاده کنندگان آن اطلعات اقتصادي براي تصميم گيري

توان  را می« اطلعات حسابداري»تشریح این تعریف آورده است بر اساس دیدگاهی جامع، 

    .تلقی کرد« ادياطلعات اقتص»

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 .تعریف و تبيين بانک و بانکداري اسلمی 1-1

 .بررسی مفهوم بانک و بانکداري 1-1-1

واژه اي که امروزه به یک نهاد،سازمان و عمليات مالی اطلق می شود،یعنی بانک و مشتقات 

آن ریشه اي آلمانی و پيشينه اي ایتاليایی دارد.این واژه در ميان صرافان ایتاليایی براي اطلق 

از قرن نوزدهم به بعد و بتدریج و متناسب با مقتضيات و  1( شایع شد.boncoنيمکت صرافان )

ياز به تنوع خدمات مالی ،این واژه درمفهمومی که امروزه از آن فهميده می شود ،مورد ن

 استفاده قرارگرفت.

در فرهنگ دهخدا بانک به معناي سازمان و دستگاهی که محل ذخيره پول مردم است و 

 بدان داد و ستد کنند یا دادو ستد در آنجا انجام گيرد،نيز بنگاه صرافی و معاملت مهم نقدي

.سازمانی که عمليات آن به طور کلی عبارت کلی عبارت است از :نقل وانتقال وجوه و صدور 

بروات ونگاهداري سرمایه اشخاص و به کارانداختن سرمایه هاي مذکور براي توسعه تجارت 

واعتبارات تجارتی به خصوص از جهت تسهيل عمل مبادلت و نقل و انتقال وجوه و دادن 

دم با ربح کمتر از ميزان عادي بازار و گاه نشر اسکناس رایج کشورتعریف اعتبار و قرض به مر

 2شده است.

در فرهنگ معين واژه بانک از جمله به معناي بنگاهی اقتصادي ،ملی یا دولتی که مردم 

 3پولهاي خود را در آن به امانت سپارند و در موقع لزوم ....برداشت کنند،آمده است.

که بانکداري به مفهوم ابتدایی آن از زمان مبادله پایاپاي کال هرچند می توان ادعا کرد 

شروع شد،اما عملياتی که امروزه به عنوان بانکداري شناخته می شود،سابقه اي طولنی نداردو 

به طور خاص ،شروع آن به زمان استفاده گسترده از اسکناس و اسناد بانکی در کليه مبادلت و 

ن رو،می توان گفت بانکداري محصول نياز زمان است و وقتی معاملت مربوط می شود.از ای

احتياج به یک وسيله پرداخت و سنجش ارزشها وبالخص وصول مطالبات >به وجود آمدکه 

                                                           
 12و11السان مصطفی.اصول بانکداري.ص 1
 .724-723،)مدخل بانک(،ص 3لغت نامه دهخدا،ج  2
 .469،)مدخل بانک(،ص 1فرهنگ معين،ج  3
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از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرهاي ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این 

 4.<گيردفعل و انفعال توسط موسساتی به نام بانک انجام 

از طریق بانک <بانک >پيش از تاسيس بانک مرکزي و نظام مند شدن بانکداري ،تشخيص 

از طریق بررسی نوع فعاليتهاي انجام می شدکه از سوي اشخاص صورت می گرفت.به طوري 

که اگر شخصی عرفا و به عنوان شغل معمولی به فعاليتهاي صرافی و بانکی می پرداخت ،بانک 

مرور زمان این رویه تثبيت شد که فعاليتهاي بانکی نمی تواند حصري باشد محسوب می شد.به 

و به همين دليل ،در رویه قضایی کامن ل،بانکداري به ارائه تسهيلت و خدماتی که عادتا یک 

 5بانک ارائه می دهد،تعریف گردید.

 امروزه ،تقریبا در تمامی  کشورهاي جهان ،بانکداري یک شغل تجاري محض که هرکس

بتواند بدان اشتغال داشته باشد،نيست.درکشورمان،تشکيل بانک فقط به صورت شرکت سهامی 

ق.پ.ب.ک(یا توسط دولت امکان پذیر بوده و علوه بر  31عام با سهام با نام )بند الف ماده 

 6لزوم اخذ مجور بانک مرکزي ،مستلزم رعایت تشریفات نسبتا مفصلی است.

 رکزي و سایر بانکها.بررسی تفکيک ميان بانک م1-2

در فرهنگ بزرگ سخن،بانک مرکزي،جداي از اصطلح بانک ،در مفهوم عام آن و 

 7بانکی که مجري سياستهاي پولی و اعتباري هر کشور است؛بانک بانکها تعریف شده است.>

مطالعه قانون پولی و بانکی و رویه عملی حاکم بر بانکداري کشورمان نشان می دهد که در 

ک و بانکداري باید ميان بانکداري به عنوان تجارت و بانک مرکزي قائل به تفکيک تعریف بان

شد.بانکداري در مفهوم مصطلح آن اغلب به معناي ارائه خدمات بانکی به مردم است.از این 

حيث یکی از تعاریفی که می توان براي بانک ارائه داد،برمبناي فعاليتی است که این موسسات 

ها اقدام به وصول چک یا دستور پرداختها از سوي مشتریان خود می کنند و انجام ميدهند.بانک

                                                           
 .15)تجهيز منابع پولی(،ص 1بانکداري داخلی 4
5.banbury v. bank of montreal 1918 AC 626 
 33ص.1385نژادو مينامهرنوش ،انتسارات سمت، بانکداري الکترونيکی،حسين عباسی 6
 .815)مدخل بانک مرکزي (،ص 2فرهنگ بزرگ سخن ، ج  7
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در موارد لزوم حساب مشتریان خود می کنند ودر موارد لزوم حساب مشتریان خود را بستانکار 

ميسازند.از طرف دیگر،بانکها اقدام به قبول سپرده می کنندو خدمات دیگري را همچون 

البته تعریف بانک بر 8اي تجاري و اقتصادي ارائه می دهند.پرداخت وام ،مشارکت در فعاليته

مبناي فعاليتهاي آن نباید به قصد شمارش تمامی خدماتی باشدکه بانکها ارائه می کنند 

زیرا،براي مثال امروزه یکی از مهمترین فعاليتهاي بانکی در حوزه سرمایه گذاري و تعاملهاي 

 9آن را به طوردقيق برشمرد. مالی بين المللی است که نمی توان مصادیق

در مقایسه با بانکهایی که به طور مستقيم با مردم در ارتباط اند ،بانک مرکزي وظایف نسبتا 

متمایزي را برعهده دارد که در اکثر موارد نه تنها جنبه تجاري نداردو در نتيجه قابل واگذاري 

سنجش اقتدار اقتدار به بخش خصوصی نيست ،بلکه ميزان تحقق آن معيار مطمئنی براي 

ق.پ.ب.ک بانک مرکزي به عنوان  11اقتصادي هرکشور است.در کشورمان ،به موجب ماده 

تنظيم کننده نظام پولی و اعتباري کشور وظایفی همچون انتشار اسکناس و سکه هاي فلزي 

 رایج ،نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري تنظيم مقررات مربوط به معاملت ارزي ،نظارت بر

معاملت طل و نظارت بر صادرات و واردات ارز و پول رایج ایران را بر عهده دارد.به طور 

بانک مرکز ي رابط ميان بانکها ،نهاد منتخب دولت براي تنظيم 10خلصه ،چنان که گفته اند،

 11بازار پول وارز و ناظر بر عمليات پولی ،بانکی وارزي درمفهوم کلن آن به شمار می آید.

 سی و تبيين پيشينه بانکداري در ایران و جهان .برر1-3

مطابق با قسمت یکم اصل چهارم قانون اساسی جمهوري اسلمی ایران کليه قوانين و 

مالی،اقتصادي،اداري،فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير اینها باید براساس  مقررات مدنی،جزایی،

موازین اسلمی باشد.نيز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عمليات بانکی بدون ربا)بهره( 

                                                           
 .4عمليات البنوک من الوجهه القانونيه ،ص  8
 19)تجهيز منابع پولی(،ص 1بانکداري داخلی 9

 14و 13السياسه النقدیه ،ص –المصرفيه السلميه  10
 27.ص1384فاري ،تهران:موسسه عالی بانکداري ایران،اصول بانکداري،محمود بهمنی و مهدي غ 11
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تنها نوع بانکداري در کشورمان پذیرفته شده ،بانکداري اسلمی )بانکداري بدون ربا(است.با 12

اید پيش از بررسی پيشينه بانکداري در ایران ،تاریخچه این فعاليت ،به این حال ،به دو دليل ب

 طور مختصر در سطح جهانی موردبررسی قرار گيرد.

الف(بانک و بانکداري ،به لحاظ تشکيلت اداري ،بازرسی و نظارت ،تاسيسی وارداتی 

دارد و از است.به طوري که اندیشه بانک مرکزي و ساختار سازمانی بانکها سابقه اي غربی 

 کشورهاي دیگر تقليد شده است.

ب(پيش از انقلب اسلمی ایران ،نظام و قوانين و مقررات حاکم بر بانکداري کشورمان 

اسلمی نبود و برمبناي بانکداري ربوي استوار شده بود.از این حيث نيز مطالعه سير تحول 

 13بانکداري در دنيا ضروري به نظر می رسد.

 بانکداري در جهان .بررسی پيشينه 1-3-1

در ونيز )ایتاليا(تاسيس 1170نخستين بانکی که به بانکهاي امروزي شباهت داشت ،در دهه 

شد.پيش زمينه اندیشه تاسيس بانک ،ابداع ورقه حواله پول بودکه دربرخی مواردجایگزین پول 

براي می شد.وقتی که پول براي انتقال به شهر یا کشوري دیگر تحویل صرافان می شد،آنان 

مصون ماندن از مخاطراتی همچون سرقت ،جعل یا تقلب ،که پول آن زمان را بيشتر تهدیدمی 

کرد،به جا ي آن حواله هایی مشابه برات امروزي صادر می کرند؛به نحوي که صراف دیگري 

 14در شهر یا کشور مقصد،آن حوالجات را قبول وبه پول رایج تبدیل می کرد.

ول اضافی خود به صرافان قابل اعتمادافتادند.این کار در ابتدابا کم کم تجار به فکر سپردن پ

هدف حفظ پول در مکان امن انجام می گرفت ؛اما وقتی که صرافان از این پولها براي دادن 

وام به تجار دیگر یا افراد نيازمند،در قبال دریافت بهره استفاده کردند،سپرده گذاران نيز عمل 

                                                           
 ،با اصلحات بعدي.8/6/1362مصوب  12
 28ص.1385بانکداري الکترونيکی،حسين عباسی نژادو مينامهرنوش ،انتسارات سمت، 13
14 The Early History of Banking law Quarterly Review.p11  
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ه شدندو بدین وسيله نوعی گردش تجاري پول از طریق یک مستحق سهمی از بهره شناخت

 15واسطه قابل اعتماد یعنی صراف ، شکل گرفت.

در اروپا،مذهب مسيح مانع عمده اي در راه بانکداري محسوب می شدچرا که به نظر 

اسقفهاي مسيحی ،گرفتن گرفتن یا دادن هر گونه بهره اي نامشروع به شمار می آمد..همين امر 

اسبی براي یهودیان فراهم ساخته بود که بازار پر رونق صرافی و مبادله پول اروپا را ،فرصت من

دراختيار بگيرند.بعدها ،ایتاليایيها به تدریج جاي یهودیان را گرفتند و حتی در انگليس به 

پادشاهاناین کشور)ادوارد اول ودوم (وام دادند.در ادامه این روند تاریخی ،ادوارد سوم با پس 

 پولهایی که وام گرفته بود،باعث ورشکستگی دوبانک ایتاليایی شد. ندادن

ميلدي ،در ونيز دولت براي حمایت ازحقوق صرافان در مقابل تجار یا وام 1270به سال 

م.قانونی را براي به رسميت شناختن  1318سپتامبر24گيرندگان متخلف وارد عمل شد و در

ال سپرده گذاران به تصویب رسانيد.در همين فاصله رویه عملی صرافان و امنيت بيشتر براي امو

م.(بود که می توان ادعا کرد نخستين بانکداري سازمان یافته که در واقع همان  1270-1318)

 16صرافيهاي مشهور بودند،تاسيس شد.

فعاليت گسترده بانکها و در نتيجه تسهيل تجارت ،کاهش مخاطرات و دادن وام براي 

سوي آنها باعث اهميت سياسی بانکها شدو به همين دليل بانکهاووامهاي فعاليتهاي سود آور از 

دولتی پدیدارشدند. دولتی شدن بانکها این امکان را فراهم کرد که براي جلب رضایت مقامات 

مذهبی،فعاليتهاي خيریه بانکها با اقداماتی همچون پرداخت وام بلعوض یا کم بهره به فقرا 

 17توسعه یابد.

تا قرن شانزدهم ،این حد از فعاليتهاي بانکی تنها در ایتاليا )به ویژه ونيز(و در حد محدوده ي 

هلند،آلمان و انگليس ارائه می شد.در ونيز در قرن شانزدهم ،براي ضابطه مند کردن بانکداري 

مقرر شد که بانکها نمی توانند در حوزه هاي خاصی سرمایه گذاري کنند.همچنين بحث 
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بانکها تعيين شرایط براي مشتریان متقاضی وام و جرم انگاري عدم پرداخت وام در بازرسی 

 18سررسيد در همان قرن صورت گرفت.

در قرن شانزدهم توان مالی و اختيارات خاص دولت )همچون مصادرهو ضبط و توقيف 

ر اموال (،عمل بانکهاي خصوصی را به حاشيه راند.این وضعيت اگرچه از نظر صرافانی که د

طول زمان به بانکدار تبدیل و اکنون ورشکست شده بودند،محل انتقاد شدید بود ؛اما این امتياز 

را در پی داشت که اصول و قواعدمنسجمی بر بانکداري حاکم گردید.چرا که دولتی شدن 

بانکها امکان ارتباط آنها با یکدیگر را آسان تر و گاه ضروري می ساخت .تحت تاثير همين 

ر قرون بعدي هر شخصی که متقاضی تاسيس بانک بود باید از دولت مجوز می تحولت ،د

 19گرفت.

اما اندیشه تاسيس بانک ملی)عمومی(ارتباط مستقيمی با وضعيت سياسی و نوع حکومت 

کشورهاي مختلف داشته است.چنان که درانگليس ،نخستين پيشنهاد در این خصوص را درسال 

ی تبار وي تقدیم ملکه کردند.در قرن هفدهم و شریک ایتاليای20یک انگليسی 1581

پيشنهادهاي دیگري نيز ارائه  شدکه گاه عجيب و غریب به نظر می رسيد.با وجود این ،امکان 

امکان پذیر نشد.حکومتهاي پادشاهی از ترس اینکه مبادا 1694تاسيس چنين بانکی تا سال 

ض خطر قرار دهد،مخالف افزایش توان مالی بانکهاي عمومی ،موجودیت آنها را در معر

تاسيس چنين بانکهایی بودند.بازرگانان و مردم نيز از ناتوانی چنين بانکهایی در مقابل سوء 

استفاده و عدم اجراي تعهدات از سوي حکومت که در گذشته تجربه شده بود واهمه 

بود،توقيف داشتند.چنان که در انگليس ،چارلز اول پول بازرگانان را که به او امانت سپرده شده 

کردو چالرز دوم دیوان محاسبات را بست و پرداخت بدهيهاي خود به بانکها را به حالت تعليق 

 در آورد.
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اندیشه بانک عمومی و نظارت یا مدیریت دولت ،به همراه اهميت روز افزون بانکداري 

،زمينه تاسيس بانک مرکزي را فراهم ساخت.این بانک می توانست علوه بر نظارت عالی 

نسبت به بانکها ،نشراسکناس ،ضرب سکهو کنترل بازارپول و ارز را بر عهده داشته 

باشد.تحولت بعدي ،ظهور اندیشه هایی براي همکاري هاي وسيع بين المللی در حوزه امور 

 21بانکی و تشکيل بانک اسلمی در کشورهاي اسلمی مسلمان نشين بود .

 .بررسی پيشينه بانکداري در ایران 1-3-2

عتقاد براین است که اولين سکه در ایران به نام )داریک(در زمان حکومت داریوش ا

ضرب سکه و رایج شدن آن در ميان مردم روش مبادله کال به 22هخامنشی ضرب شده است.

کال را به شيوه تبادل کال در مقابل سکه تغيير داد.در سلسله هاي بعدي نيز سکه هایی ضرب 

 ا اعتبار حکومت و امنيت کشورارتباط مستقيم داشت.شد که البته رواج آنها ب

از زمان ضرب و رواج سکه ،صرافی به شکل ابتدایی آن به وجود آمد؛ اما این کار در 

صرافيها اگرچه در قرون بعدي در اکثر 23انحصار اشراف زادگان وابسته به دربار قرار داشت.

دندو به هيچ وجه قابل مقایسه به شهرهاي کشورهاي ایجاد شدند،اماخدمات خاصی را ارائه کر

بانکهاي امروزي نبودند.با توجه به تاخير در نشر اسکناس در ایران ،در مقایسه با 

دیگرکشورها،صرافيها در اوایل قرن سيزدهم به معامله بروات و صدور )بيجک(به عنوان سندي 

می کردند،که  اقدام نمودند که در کوتاه مدت یا عندالمطالبه پرداخت وجه آن را تعهد  

 24قدرت رواج آن برحسب ميزان معروفيت و اعتبار طرف صادر کننده )متعهد(بوده است.

با توسعه تجارت خارجی در اواخر حکومت صفویه ،نياز به داشتن بانک و پول کاغذي بيشتر 

شمسی که  )بانک جدید شرق (در 1266احساس شد.با این همه ،تاسيس بانک درایران تا سال 

ع به فعاليت کرد،به تاخير افتاد.مرکز این بانک در لندن بودو بدون دریافت هيچ تهران شرو
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گونه امتيازي اقدام به جلب پس اندازها و اندوخته هاي مردم و آشنا نمودن آنان با نظام بانکی 

ش. مجبور شد کليه شعب و  1267جدید می کرد.این بانک پس از مدت اندکی ،یعنی در سال 

 25قبال  بيست هزار لير به بانک شاهنشاهی ایران بفروشد.اموال خود را در 

بانک شاهنشاهی همان بانکی بود که به موجب امتياز واگذارشده به بارون جوليوس دو رویتر 

امتيازنامه ،این بانک حق 3ش.(تاسيس شد.مطابق با ماده  1267ميلدي )1889انگليسی در سال 

 ت آورد و از پرداخت هرگونه مالياتی معاف بود.انحصاري انتشار اسکناس در ایران را به دس

شمسی ،ژاک پولياکف روسی  1268در رقابت ميان روسها و انگليسيها در ایران به سال 

امتياز تاسيس بانک استقراضی روس را ازناصرالدین شاه گرفت واین بانک در سال 

به پولياکف به بانک بيشتردرقسمتهاي شمالی ایران شروع به فعاليت کرد.امتياز اعطایی 1269

استقراضی اجازه فعاليتهایی همچون تحصيل امتياز کشيدن راه آهن و تلگراف را می داد.این 

خود نشاندهنده عدم توجه به منافع ملی ازسوي بانکداران خارجی بودکه به تدریج عصبانيت 

نک ملی مردم و صرافان مشهور را به ویژه در پایتخت ،در پی داشت و درنتيجه به تاسيس با

 26ایران انجاميد.

شمسی از سوي 1258پيشنهاد تاسيس بانک ایرانی،اگرچه پيش از بانک شاهی و در سال 

یکی از صرافان مشهور به نام حاج محمد حسن امين دارالضرب ارائه شد،اما مورد پذیرش 

ی ش.نمایندگان مجلس شوراي مل 1285دولت قرارنگرفت .تا اینکه سالها بعد،یعنی در آذر ماه 

ضمن مخالفت با استقراض خارجی ،تاسيس یک بانک ملی را خواستار شدند.بنابراین،پس از 

به نام )بانک پهلوي قشون(براي سامان 1304استقرار مشروطيت ،اولين بانک ایرانی در سال 

دادن به امورمالی ارتش به وجود آمدوسپس نام آن بانک )بانک سپه (تغييرکرد.همچنين 

ون اجازه تاسيس بانک ملی ایران را در چهاردهم اردیبهشت ماه تقدیم دولت قان1306درسال 
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شروع به 1307مجلس ششم قانون گذاري کرد ودر نتيجه بانک ملی ایران در هفدهم شهریور

 این بانک سه سال بعد،حق انحصاري انتشاراسکناس در کشور را نيز به دست آورد.  27کار نمود.

ت و نظارت عاي بر امور بانکی ،صرافی و پول و ارز علرغم نيازي که به یک نهاد مدیری

وجود داشت تا سالها وضعيت ناهماهمگی بربانکداري کشورمان حاکم بود.به طوري که 

هرکشورخارجی بارابطه یا زور،امتياز بانکی رادرکشور)به ویژه مناطق همجوار خود(اخذ می 

کرد و بانک ایران و روس که به  کرد.بانک عثمانی که بيشتر در همدان و کرمانشاه فعاليت می

تاسيس شد،در زمره این بانکها بودند.این وضعيت ادامه داشت تا اینکه در هجدهم 1305سال 

 بانک مرکزي ایران ایجادشد.1339مردادماه 

پس ازانقلب اسلمی سه اتفاق مهم در بانکداري ایران روي داد.اتفاق اول ملی کردن بانکها 

انجام گرفت و خودبه رویداد دوم یعنی ادغام بانکها منجرشد.امر اخير بودکه به موجب قانون 

ل.ق.ا.ا.ب و تصویب مجمع عمومی بانکها محقق گردید.سومين تحول  17مطابق با ماده 

،حذف بهره از نظام بانکی ایران و شناسایی بانکداري بدون ربابه عنوان تنها شيوه بانکداري در 

 28ایران بود.

 حقوقی بانکداري اسلمی  .مفهوم و اوصاف1-4

بانکداري در مفهومی که امروزه رواج دارد،در صدر اسلم وجود نداشته است.به عبارت 

دیگر،درکشورهاي اسلمی ،بانکداري نوین یکی از دستاوردها و درعين حال لوازم 

اقتصادمدرن محسوب می شود.با این حال بحث )ربا (و مباحث اطراف آن از قرنها پيش مطرح 

ه است.باید توجه داشت که ربا،بدین معنا که صرف قرض دادن،در هنگام بازگرداندن آن با بود

اضافه اي از سود وام گيرنده همراه باشد،در ميان تمامی ملل و اقوام گذشته و حال امري قبيح 

محسوب می شده است.در مذهب مسيح رباخواري به شدت ممنوع بوده است ودر مذهب 

 تنها به ممنوع بودن دریافت آن از هم کيشان )یهودیان(تفسيرمی گردد.یهود،منع گرفتن بهره 
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