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لزوم اجرای رتبه بندی بانکداری اسالمی

با توجه به اينکه بانکداری اسالمی يک موضوع خاص است، 
درباره عملیات اين نوع بانکداری توضیح دهید.

بانک های اســالمی در نظام بانکی برخی کشــورها در حال فعالیت 
هســتند و این ادعــا را دارند که همه عملیات خــود را طبق موازین 
شرعی انجام می دهند. زیرا اگر تشکیکی در عملیات بانک های اسالمی 
نســبت به عدم تطابق با موازین شــرعی وجود داشته باشد، می تواند 
منجر به ریسک و خدشه دار شدن شهرت این بانک ها از حیث اسالمی 

بودن عملکرد آن ها باشد.
اگر بانکی از نظر اســالمی بودن زیر سوال برود مردم متدینی که به 

این بانک ها و عملکرد اسالمی آن ها اعتماد کرده و مشتری این بانک ها 
شــده اند، ممکن است نسبت به خروج منابع خود از این بانک ها اقدام 

کنند که تبعات زیادی برای آن بانک خواهد داشت.
ایــن موضوع از این جهت برای ما اهمیت دارد که آیا بانک ها برپایه 
موازین شرعی و طبق قانون بانکداری اسالمی عمل می کنند یا خیر؟
بانک های اسالمی از نظر اجرای موازین شرعی، درجه بندی دارند؟

همه بانک ها از حیث انطباق عملیات با شــرع، یکســان نیستند و 
یک بانک از درجه بیشــتر و بانکی از درجه کمتر برخوردار است. این 
درجه بندی بستگی دارد به این که این بانک ها تا چه حد با معیارهای 
موازین شــرعی تطبیق دارد، پس بانک ها را می توان از نظر تئوریک و 
نظری دســته بندی کرد که آیا با موازین شرعی انطباق دارند یا خیر؟ 

بر همین اساس بانک های اسالمی یکسان نیستند.

با توجه به اين تفاســیر اين سوال مطرح می شود كه چگونه 
می توان بانک ها را از نظر انطباق با شرع تطبیق داد؟

برای بررســی انطباق عملیات بانک های اســالمی با شرع، نیازمند 
یک روش شناسی هستیم که با استفاده از آن میزان انطباق بانک های 
اسالمی با شرع را بســنجیم. اما پیش از این اقدام رتبه بندی بانک ها، 
ضروری اســت. ضــرورت این رتبه بنــدی از این جهت اســت که به 
مشــتریان، خصوصا مشــتریان متدین بانک ها این اعتماد را می دهد 
که بانک مــورد نظر آن ها، منطبق با معیارها و ضوابط شــرعی عمل 

نظام بانکداری بدون ربا، ريشه در ايدئولوژی و ارزش های 
اقتصاد اسالمی دارد و تحقق آن، مستلزم استقرار عدالت 
اقتصادی، اجتماعی و نیز توزيع عادالنه درآمد و ثروت در جامعه 
اســت. بنابراين، منظور از بانکداری اســالمی نوعی سیستم 
بانکداری اســت كــه مبتنی بــر قوانین اســالمی و نظريات 

اقتصاددانان و كارشناسان علوم بانکی و علمای اسالم است.
در همین راســتا با كامران ندری، مدير گروه بانکداری اسالمی 
پژوهشــکده پولی و بانکــی، گفتگويی داشــتیم كه در زير 

می خوانید: 
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می کند یا خیر.
به طبع هنگامی که چنین رتبه بندی وجود داشــته باشــد، رقابتی 
هم بین خود بانک ها ایجاد می شــود و بانکی که براساس بررسی ها در 
رتبه پایینی قرار دارد، برای جذب مشتری بیشتر و افزایش رتبه خود، 
تالش می کند. پس رتبه بندی شــرعی به دلیل جلب اعتماد مشتریان 
و ایجاد رقابت میــان بانک ها و حرکت در جهت اجرای دقیق تر عقود 
اســالمی حائز اهمیت اســت، اگرچه تاکنون چنین رتبه بندی اتفاق 

نیفتاده است.

ساز و كار رتبه بندی شرعی بانک ها به چه شکل بايد باشد؟
این رتبه بندی مســتلزم این است که برای عملیات بانکی مبتنی بر 
عقود شرعی استانداردهایی تعریف شود و میزان فاصله عملیات بانک ها 
با این استاندارد ها را با یک روش شناسی قابل قبول اندازه گیری کنیم. 
بر همین اســاس بانک هایی که زیر اســتاندارد تعیین شــده در حال 
فعالیت هســتند و عملیات آن ها با شــرع هم خوانی ندارد، مشخص و 
درجه بندی می شــود. همچنین؛ اســتانداردهای تعیین شده در این 
زمینه هم دســته بندی می شود تا اســتانداردها ربوی نباشد و تطابق 
کامل با شرع داشته باشــد و بر اساس اینکه هریک از بانک ها در چه 

رتبه ای قرار دارند، رتبه ای به آن ها اعطا می شود.

چالش ها و موانع پیش روی اين رتبه بندی چیست؟
الزمه رتبه بندی بانک ها تعیین و تدوین اســتانداردهای الزم است 
که این اقدام هم کار آســانی نیســت. زیرا به دلیل اختالف نظر میان 

فقها در زمینه معیارهای اســالمی، باید حداکثــر توافق ممکن میان 
علما ایجاد شود و این حرکت یک کار مطالعاتی و پژوهشی و در عین 
حال یک نوع تعامل با علما و صاحب نظران بانکداری اســالمی را هم 

نیاز دارد.

نهادهای متولی در اين زمینه، چه بخش هايی هستند؟
به طور حتــم نهادهای دولتــی نخواهند بود زیرا ایــن نهادها باید 
مســتقل، بی طرف و حرفه ای باشــند که این رتبه بندی شرعی تحت 

تأثیر فشارهای سیاسی انجام نشود.
مراکز مســتقل علمی این پتانســیل را دارند که ایــن کار را انجام 

بدهند؛ اما باید انگیزه الزم را هم برای آن ها ایجاد کرد.

اين انگیزه چگونه ايجاد می شود؟
این انگیزه باید از سوی حاکمیت ایجاد شود و قدم اول باید از سوی 
حاکمیت برداشــته و چارچوب های الزم ایجاد شــود و پس از تأیید 
صالحیت این مراکز، برای ادامه کار و شروع رتبه بندی، به مراکز علمی 

و پژوهشی مراجعه شود.

تجربه بین المللی هم در اين زمینه وجود دارد؟ 
تجارب بین المللی در وضع اســتانداردها، قرار دادها، بحث حاکمیت 
شــرکتی یا مباحث حسابرســی و حســابداری وجود دارد اما اینکه 
رتبه بندی بانک های اســالمی وجود داشــته باشد، خیر؛ من از چنین 

تجربه ای در عرصه بین الملل مطلع نیستم.


