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مغفول ماندن رتبه بندی شرعی در ايران

روند حركت به سمت رتبه بندی شرعی بانک ها چگونه است؟ 
بحث نظارت شــرعی به طور کلی در سیســتم بانکی کشــورهای 
مختلف مطرح شده است. در برخی کشور ها این بحث در سطح بانک 
مرکزی تعریف شــده به گونه ای که یک شــورای فقهی یا کمیته ای 
شــرعی در بانک مرکزی ایجاد شــده و وظیفه این کمیته ها و شورا ها 
بررسی و تطبیق قرارداد ها و فعالیت بانک ها با موازین و چارچوب های 

شرعی است. 

اما در برخی دیگر از کشــور ها، این بحث در ســطح بانک ها مطرح 
شده است و لذا برخی بانک ها کمیته شرعی داخل خود بانک دارند که 
وظیفه آن تطبیق ضوابط و قرارداد ها با مباحث و چارچوب های شرعی 
است. تعداد دیگری از کشور ها نیز برای بررسی این موارد هم در بانک 

مرکزی و هم در بانک ها کمیته  شرعی دارند. 
در کشور ما نیز این موضوع در سالیان مختلف به شکل غیر رسمی 
در بانک مرکزی به عنوان یک شورای مشورتی فقهی وجود داشت که 
وظیفه این شورا بررسی موارد اعالم شده از سوی بانک مرکزی بود. 

فعالیت این شــورا ادامه داشــت تا اینکه در قانون برنامه ششم این 
موضوع به صورت رسمی در ساختار بانک مرکزی تعریف شد. 

براســاس قانون، شــورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد می شود که 
وظیفه آن بررســی ضوابط، قرارداد ها و تطبیــق آن با چارچوب های 
شــرعی اســت و هرگونه نتیجه ای که از سوی این کمیته صادر شود، 
قطعــی و الزم االجرا اســت و بانک مرکزی موظف بــه اجرای نظرات 
این کمیته اســت. این موارد تمام اتفاق هایی است که تاکنون در این 
زمینه در بازار پول رخ داده و همان طور که گفته شــد این شــورا در 
حال شــکل گیری اســت؛ البته در برخی بانک ها به صورت اختیاری 
کمیته های فقهی برای بررسی این موارد وجود دارد که به نوعی حالت 

خود کنترلی در بانک است. 
اما در بازار سرمایه، وضعیت متفاوت است و کمیته فقهی در سازمان 
بورس از سال ۸۶ تشکیل شــده و تاکنون در حال فعالیت است. این 

رتبه بندی و اعتبارسنجی سالیان زيادی است كه در نظام 
مالی كشورهای گوناگون به منظور شفاف سازی فعالیت ها 
و كمک به افراد برای شناســايی، مقايســه و تصمیم گیری در 
زمینه های مختلف مورد اســتفاده قرار می گیرد. آنچه امروزه 
بیشــتر در نظام مالی و از جمله در رابطه با بانک ها و مؤسسات 
مالی مرسوم است، با عنوان رتبه بندی اعتباری شناخته می شود. 
رتبه بندی اعتباری به منظور ارزيابی وضعیت اعتباری مؤسسات 
مالی و توانمندی و تمايل آن ها برای بازپرداخت تعهدات انجام 

می شود. 
در همین راســتا با علی صالح آبادی، مديرعامل بانک توسعه 

صادرات ايران، گفت وگويی داشتیم كه در زير می خوانید: 
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کمیته براســاس تصویب شــورای عالی بورس تشــکیل و مقررات و 
مصوبات آن در هیأت مدیره سازمان تصویب شده است. وظیفه کمیته 
فقهی ســازمان بورس که  فعالیت آن توسط شورای بورس در ساختار 
سازمان الزامی شــده، بررسی ابزارهای مالی، دستورالعمل ها و ضوابط 

جدید از حیث شرعی است. 

 فرصت ها و چالش های رتبه بندی شرعی بانک ها چیست؟ 
در حال حاضر رتبه بندی شرعی در سیستم بانکی ایران وجود ندارد 
اما در سایر کشور ها به دلیل اینکه سیستم بانکداری آنها اسالمی و غیر 
اســالمی است، وظیفه این کمیته ها بررسی فعالیت و قراردادهای این 
بانک ها در چارچوب شــرعی و تطبیق با این موازین است. این کمیته 

در پایان سال مالی بانک ها نتیجه بررسی خود را اعالم می کنند. 
اما در کشــور ما به دلیل اینکه قانون بانکــداری، قانون بانکداری 
بدون ربا اســت، هیچ بانکی نمی تواند قــراردادی خارج از چارچوب 
قانــون بانکداری بدون ربا تنظیم و اجرا کنــد و تمامی فعالیت های 
بانکــی ایران در چارچوب شــرع و قانون بانکداری بدون ربا اســت. 
بر همین اســاس تاکنون بحث رتبه بندی شرعی در کشور ما مطرح 

نشده است. 

پیش نیازهای اجرای رتبه بندی شرعی چیست؟ 
 مبنای عملیات بانکداری در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا است 
و لذا رتبه بندی شــرعی هیچ گونه معنا و جایگاهی در سیستم بانکی 
ایران ندارد. بانک های ایرانی را می توان از حیث مباحث عمومی و فنی 
مثل حاکمیت شــرکتی، مطالبات غیر جاری، کفایت سرمایه و... مورد 

بررسی و رتبه بندی قرار داد. 
البتــه می توان بانک هایی که در داخل بانک مشــاور فقهی دارند را 
نسبت به بانک هایی که مشاور و کمیته ای برای بررسی مباحث شرعی 

و فقهی ندارند را رتبه بندی کرد. 

مزيت اجرای اين گونه رتبه بندی ها چیست؟ 
اجــرای رتبه بندی به مردم این اطمینــان را می دهد که فعالیت و 
عملکرد سیستم بانکی مطابق با چارچوب های شرعی است یا خیر. اما 

این موضوع که فعالیت بانک ها بــا آنچه در قوانین وجود دارد مطابق 
اســت و به صورت صد در صد اجرایی می شود یا خیر؟ مربوط به بعد 
نظارتی است و باید مورد بررســی بخش های نظارتی بانک مرکزی و 

سیستم بانکی قرار گیرد. 

برای اجرای كامل قانون بانکداری اســالمی چه شــرايط و 
پیش زمینه هايی الزم است؟ 

اجــرای کامل این قانون نیازمند ســه نکته مهم اســت. مهم ترین 
اقدامی که باید صورت گیرد، اصالح قانون بانکداری بدون ربا اســت، 
زیــرا قانون بانکداری بدون ربا که درحال حاضر در کشــور اســتفاده 
می شــود، مربوط به بیش از ۳۰ سال قبل است و از آنجایی که ابزار ها 
و رویه های بانکداری و تجارت متنوع و پیشرفته شده، نیازمند اصالح 

و تغییر قانون هستیم. 
نکته مهم دیگر، ایجاد کمیته فقهی اســت زیرا تشکیل این کمیته 
باعث اطمینان بخشــی به تمامی ذینفعان سیستم بانکی اعم از مردم، 
علما، مســئولین و... خواهد بود و وجود این کمیته این اطمینان را به 
مشــتریان می دهد که تمامی فعالیت های بانکی در چارچوب شرع و 

فقه است. 
ســومین نکته مهم در این زمینه آموزش پرســنل سیستم بانکی 
است. زیرا تمامی پرسنل بانکی در قسمت های مختلف با مشتریان در 
ارتباط هســتند، باید آموزش های الزم را در زمینه بانکداری اسالمی 
ببینند. با توجه به آنکــه ضعف در حوزه آموزش کاماًل محرز و جدی 
اســت، باید آموزش های کاربردی و ضمن خدمت به پرســنلی که در 

سیستم بانکی در حال فعالیت هستند، داده شود. 

نهاد متولــی در زمینــه رتبه بندی مباحث شــرعی چه 
بخش هايی هستند؟ 

به نظر من نهاد متولی رتبه بندی شرعی بانک ها، کمیته های شرعی 
در بانــک مرکزی و بانک ها اســت. همچنین انجمن هــای مردم نهاد 
)NGO( زیر نظر مؤسســه آموزش عالــی بانکداری می تواند در زمینه 

آموزش مسائل شرعی بانکداری نقش مؤثری داشته باشد.


