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ديدگاه و نظرات ارائه شده در اين مقاله متعلق به نويسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولي و بانکي را منعکس نميكند.



كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به پژوهشکده پولي و بانکي ميباشد ،ليکن استفاده از نتايج اين مقاله با ذكر منبع بالمانع است.
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چکیده
رتبه بندي بانکها از منظر مطابقت با اصول شريعت» يکي از سياستهاي انگيزشي جهت ترغيب هر چه بيشتر نظام بانکي به رعايت
بهتر مقررات و اصول شريعت اسالمي در قراردادهاي بانکي است .رتبهبندي بانکها و اعالن عمومي آن در سطح جامعه ميتواند به افزايش
اهتمام بانکها نسبت به رعاي ت اصول عمليات شريعت در عمليات بانکي خود و در نتيجه كسب تشخص و اعتبار نشانة تجاري (بِرند) خود
و نيز حفظ و جذب مشتريان بانکي بينجامد .با توجه به اينکه در مهمترين گام ،التزام بانکها به اصول شريعت مي بايست در دو ناحيه
«متن قراردادهاي بانکي» و «نحوه اجراي قراردادهاي بانکي» عملياتي شود ،به تبع پيشنهاد مي شود رتبه بندي بانکها نيز بر اساس دو
شاخه مذكور صورت گيرد.
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مقدمه
با توجه به تأكيد رئيس كل بانک مركزي مبني بر نياز نظام بانکي به رتبهبندي و نيز الزام به نظارت و بازرسیي بيشتر و ارائه گزارشهاي
مسیتمر و همننين با توجه به هد گذاري اقتصیاد  0141در بسیترسیازي اجراي اصیول و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه بيانگر
حداقلسیازي تخلفات و افزايش سالمت نظام بانکي بر اساس الگوهاي بومي و اسالمي است ،به نظر ميرسد معرفي و شناسايي ابزارهاي
مو رد نياز براي افزايش سطح رعايت اصول شرعي بانکداري اسالمي در انعقاد قراردادهاي بانکي ضروري باشد.
افزون بر اين ،وجود شییبهاتي بين عموم جامعه اعا از مراجع تقليد ،اسییاتيد ،محققان و عموم مشییتريان نسییبت به رعايت كامل اين
اصول در فرايند انعقاد و اجراي قراردادها ،ضرورت شفا سازي عمليات بانکي و ارزيابي ميزان انطباق قراردادهاي بانکي با اصول شريعت
را بيش از پيش گوشییزد مينمايد .مهاترين شییبهات در اين زمينه عدم آگاهي از مفاد و ماهيت قراردادهاي بانکي و در نتيجه صییوري
بودن معامالت ،معضل جريمه ديركرد و تغيير كاركرد عقود مشاركتي به عقود مبادلهاي است.
بديهي اسیت رفع اين شییبهات از طريق اصیالز حوزه مقررات و نظارت بر عملکرد بانکها بر اسییاس قواعد و اصیول شییريعت ،ضییمن
افزايش وجاهت و حسین شیهرت نظام بانکي در داخل كشور و نيز در عرصه بينالملل ،ميتواند موجب افزايش اطمينان خاطر مشتريان
نظام بانکي در كشور شود.
بنابراين در ادامه راهکار سیياسیتي جهت تقويت سطح رعايت اصول شريعت در قراردادهاي بانکي ارائه شده و ضمن معرفي شاخصهاي
اين راهکار به نحوه اجراي آن اشاره ميشود .مزايا و فوائد اجراي اين طرز و موانع و محدوديتهاي آن نيز مورد بحث و بررسي قرار مي
گيرند.

 راهکار سیاستی
با عنايت به اهدا و سیياسیتها ي كلي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و قانون عمليات بانکي بدون ربا ،اتخاذ راهکارهاي سياستي به
منظور ترغيب و التزام بيشیتر شیبکه بانکي كشیور به اجراي كامل مقررات و اصول شريعت اسالمي ذيل قراردادهاي بانکي ،از مهاترين
برنامههاي سياستي نظام اقتصادي كشور به شمار ميآيد.
از اينرو ،جهت ترغيب هرچه بيشیتر نظام بانکي به رعايت بهتر اين اصیول ،ميتوان از سياست انگيزشي «رتبهبندي بانکها از منظر
مطابقت با اصییول شییريعت» اسییتفاده نمود .انجام اين رتبهبندي بانکها و اعالن عمومي آن به ذينفعان ،اين انگيزه را در بين بانکها به
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وجود مي آورد تا به منظور ارتقاي تشیخص و اعتبار نشانة تجاري (بِرند) خود و نيز حفظ و جذب مشتريان بانکي ،اهتمام بيشتري نسبت
به رعايت اصول شريعت در عمليات بانکي خود داشته باشند.
بديهي اسیت بانکها ،چه در حوزه سیرردهگذاري و چه در زمينه اعطاي تسهيالت ،با مشتريان وارد قرارداد ميشوند .طراحي قرارداد
در اختيار خود بانکهاسییت و بانکها در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و قانون مدني و با اسییتفاده از آييننامه اجرايي ذي ربط
بانک مركزي به طراحي قرارداد مبادرت ميورزند .با نگاهي آسیيبشناسانه نسبت به عملکرد نظام بانکي كشور در مييابيا كه بخشي از
مشییکالت موجود در التزام عملي بانکها به اصییول شییريعت اسییالمي از دو ناحيه «متن قراردادهاي بانکي» و «نحوه اجراي قراردادهاي
بانکي» ناشي ميشود .از اين جهت ،رتبهبندي بانکهاي كشور در ميزان التزام به اصول شريعت در دو شاخه فوق قابل طرزريزي است.
در همين راسیتا ابتدا به معرفي شاخصهاي مها رتبهبندي بانکها از حيث التزام به شريعت در متن قراردادها و اجراي آن پرداخته،
سرس روش اجراي راهکار سياستي را همراه با چکليست سؤاالت پيشنهادي ارائه نموده و در انتها به محدوديتها و چالشهاي موجود
در اجراي اين راهکار سياستي اشاره مينماييا.

 شاخصهای رتبهبندی
به منظور سینجش ميزان انطباق با شیر  ،ضیروري اسیت قراردادهاي بانکي را از دو منظر احکام و قواعد اختصیاصي هر عقد و قواعد و
احکام عمومي باب معامالت مورد سییینجش قرار داد .هر يک از معامالت در فقه اسیییالمي تعريف و احکام خاص خود را دارد .اگر هنگام
انعقاد قرارداد خاص ،معامله با تعريف و ضیوابطي كه مورد نظر شیر اسیت مخالفت داشیته باشد ،قطعاً چنين قراردادي فاقد مشروعيت
الزم اسییت .افزون بر اين ،عقود اسییالمي هر كدام جهت تأمين نيازهاي اقتصییادي افراد ،داراي كاركردها و آثار ويژهاي اسییت كه احکام
قرارداد نيز با هد تضمين آن مقرر گرديده است .توضيح اين كه برخي از معامالت اسالمي براي كساني طراحي شده كه قادر به تحمل
ريسیک نيسیتند و متمايل به انعقاد قرارداد با افراد قابل اطمينان هستند .برخي ديگر از قراردادها نيز براي افراد خطرپذير طراحي شده
اسییت .در واقع در اسییالم گسییترهاي از قراردادهاي مالي براي انوا گزينهها و افراد -ريسییکپذير و ريسییکگريز ،و قابلاعتماد و غيرقابل
اعتماد -به چشا ميخورد .گرچه بازار سرمايه عموماً جذبكننده افراد ريسکپذير است ،وليکن يک بانک اسالمي ها ميتواند در تدوين
و انعقاد قراردادها ضییمن تأمين نيازهاي افراد و سییاليق مختلف ،از طريق رعايت احکام اختصییاصییي عقود ،كاركرد و آثار ويژه هر عقد را
حفظ نمايد.
يکي ديگر از معيیارهاي ارزيابي ،ميزان انطباق قراردادهاي بانکي با مباني و احکام عمومي شیییريعت اسیییت .قواعد فقهي ضیییوابط و
چارچوبهاي كلي هسیتند كه منشیأ استنباق قوانين جزئيتر بوده و به يک مورد خاص و ويژه اختصاص ندارند؛ بلکه اين قواعد عمومي
مبناى قوانين مختلف و متعدد قرار مىگيرند .به عبارت ديگر ،قواعد فقهي دسیییتورهاى كلى فقهىاند كه در بابها و بخشهاي گوناگون
راه دارند و فقيه با نظر به اين قواعد به استنباق احکام ميپردازد .در فقه اسالمي برخي از قواعد فقهي به حوزه معامالت مربوق ميشود،
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به گونهاي كه فقيه با مالحظه اين قواعد در مورد احکام شییرعي معامالت ،نظر و حکا به صییحت يا بطالن يک قرارداد ميدهد .توجه به
اين قواعد و رعايت آن در تدوين قراردادهاي بانکي ،به ويژه قراردادهاي جديد ،در احراز مشروعيت قرارداد نقش بسزايي دارد.
با توجه به اهميت دو حوزه معرفيشیده در زمينه صیحت شرعي معامالت ،الزم است استخراو و ارائه شاخصهاي رتبهبندي ناظر به
اين دو حوزه باشید .بر همين اسیاس در اين قسمت ،مهاترين شاخصهايي كه رعايت آن چه در متن قراردادهاي بانکي و چه در مرحله
اجرا از ضرورت برخوردار است ،ارائه ميشود .اين شاخصها عبارتند از:
واقعيبودن قرارداد؛ به گونهاي كه مشیتري و بانک با يک مفهوم مشترك آننه را كه در عالا واقع در پي آن هستند ،قصد نمايند .اگر
انعقاد قراردادها به نحوي باشد كه قصد طرفين قرارداد با آننه در حقيقت اتفاق ميافتد ،متفاوت باشد و صورت قرارداد تنها ابزاري براي
انتقال تسیهيالت و كسیب سیود باشید ،بيآنکه متعاملين نسیبت به موضو قرارداد و احکام و ضوابط آن پايبند باشند ،قرارداد به شکل
واقعي و در مسیير صیحيح خود صیورت نرذيرفته و مصیداق اين قاعده فقهي ميگردد كه «ما وقع لا يقصید و ما قصد لا يقع» .در واقع
بدون آگاهي طرفين از ماهيت قرارداد ،اثري كه بر ايجاب و قبول صورتگرفته ،مترتب نيست و مالکيت طرفين نسبت به عوضين معامله
دچار اشیکال ميگردد .احراز قصید واقعي متعاملين از طريق سنجش ميزان آگاهي آنها ميسر است ،به نحوي كه بدانيا متعاملين تا چه
حد در خصوص قرارداد ،توجيه شده يا هنگام انعقاد معامله ،قرارداد را مطالعه نمودهاند.
شیروق ضیمن عقد نيز نشیانه د يگري براي كشیف قصید متعاملين اسیت .گنجاندن شروطي كه قرارداد را از ماهيت و كاركرد واقعي
خويش خارو سیازد ،حاكي از عدم قصد جدي طرفين معامله است .اين شروق شايد به صورت مستقل منع شرعي نداشته باشند ،اما در
صورتي كه منجر به تغيير ماهيت قرارداد شوند صحيح نخواهند بود.
توجه به آثار و كاركردهاي واقعي قرارداد؛ در بسیییياري از موارد در تنظيا و انعقاد قراردادهاي بانکي تنها با رويکرد صیییر فقهي به
تبيين موضیو  ،احکام و شیروق قرارداد توجه ميشیود .چه بسا اين شروق از جهت فقهي به صورت مجزا بالاشکال باشند ،ولي در كنار
سیاير شروق و در بعد كالن ،نتايجي را در پي بياورند كه قرارداد را از ماهيت و كاركرد واقعي خود خارو ساخته و مجموعه اين شروق با
ذات ،ماهيت و مقاصدي كه قرارداد در پي آن است در تناقض باشد.
به بيان ديگر ،ممکن اسیت يک شیرق در سیطح خرد مطابق با شیريعت تلقي شیود ،اما همان شرق از منظر كالن ،تطابق چنداني با
شريعت نداشته باشد .به عنوان مثال در برخي موارد در عقود مشاركتي شروطي گنجانده ميشود كه با دفع هرگونه ضرري از بانک ،عقد
را از حالت مشاركتي خارو ساخته و كامالً به عقود مبادلهاي با نرخ سود ثابت و از پيش تعيينشده تبديل مينمايد .اين مسئله اگرچه از
لحاظ خرد در فقه اسیالمي بالمشیکل است ،وليکن ضمن مغايرت با روز عقود مشاركتي ،در ابعاد كالن موجب ميشود تا اقتصاد جامعه
از مزاياي اين عقود محروم شود.
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دوطرفهبودن معامله و پرهيز از تحميل يکطرفه در شروق و مفاد قرارداد ؛ در بسياري از موارد شروق ضمن عقد در قراردادهاي بانکي
صیرفاً با هد تضمين منفعت بانک صورت ميپذيرد .در مقابل ،اين شروق حق هر گونه چانه زني از مشتري را سلب نموده و مشتري را
در شرايطي قرار ميدهد كه براي دريافت تسهيالت مجبور به پذيرش مفاد قرارداد گردد ،در حالي كه بار سنگين مسئوليتها و خسارات
احتمالي نيز بر عهده وي قرار دارد .به طور قطع چنين معاملهاي مخالف قاعده عدل و انصییا اسییت .گرچه اين بدان معني نيسییت كه
هرگونه ادعايي از مشیتريان در مورد تحقق خسارت را بايد پذيرفت؛ بلکه مقصود اين است كه بايد سازوكاري تنظيا نمود كه در صورت
اثبات خسارت واقعي ،بانک نيز در تحمل خسارت شريک باشد و از سوي مقابل ،در صورت اثبات كذببودن ادعا ،مدعي با جريمه مواجه
گردد.
البته شییروق ضییمن عقد ،افزون بر ماهيت تحميلي در برخي موارد ،خال فقه نيز هسییتند؛ مثل تضییمين پرداخت سییود در قرارداد
مشییاركتي كه در نهايت كار به سییود نيانجاميده باشیید .شییروق تحميلي حاكي از آناند كه برخي از بانکها ميخواهند از امتياز عقود
مشاركتي برخوردار شوند بدون اينکه مسئوليتي داشته باشند.
به نظر ميرسید مهاترين عامل اين مسیئله ،عدم دسترسي بانکها به اطالعات مشتري است .وقتي بانک در يک فعاليت اقتصادي با
يک مشیتري شیريک ميشیود ،ولي دسیترسي به اطالعات ندارد و نميداند هزينههاي توليد ،ميزان آن و قيمت فروش و در نهايت سود
انتظاري اين فعاليت و سیها بانک از سیود اين فعاليت اقتصادي چقدر است ،به هيچ وجه نميتواند اعتماد نمايد .لذا در اين گونه موارد
بانک به دنبال راهکاري اسیت كه خود را مصیون بدارد و به همين دليل ،در برخي از موارد هر طور شیده ميخواهد ريسک را به شريک
منتقل كند.
رعايت ضیوابط اختصیاصي قراردادهاي بانکي؛ هر يک از عقود بانکي در فقه اسالمي داراي احکام و ضوابط خاصي است كه رعايت آن
موجب مشیروعيت آن ميگردد .به عنوان مثال براى صحت اجاره بايد انتفا از عين مستأجره با بقاي اصل آن ممکن باشد ،به اين معنى
كه مالى كه منفعت آن مورد اجاره قرار ميگيرد بايد از اشیییيايى باشییید كه در اثر انتفا از آن عين مال معدوم نگردد يا در بيع سیییلا،
ميبايسییت مبيع مؤجل و اجل معلوم باشیید .در صییورتي كه فروشیینده در تسییليا مبيع تأخير نمايد ،خريدار اختيار فسیی بيع را دارد.
همننين مقدار و وصیف مبيع ،قابل تعيين باشید و در سررسيد كمياب نباشد ،بلکه به طور معمولي موجود باشد .فروشنده و خريدار نيز
بايد بدانند كه مبيع در موعد مقرر وجود خواهد داشیت .در اين نو بيع الزم اسیت كه ثمن در هنگام انعقاد بيع به فروشینده داده شود.
در صیورتي كه تنها بخشیي از ثمن داده شود ،بيع سلا فقط نسبت به همان بخش صحيح است و نسبت به بخشي كه ثمن آن پرداخت
نگرديده باطل خواهد بود.
بديهي اسیت رعايت ضیوابط اختصیاصیي عقود ها در حوزه قوانين و مقررات و تدوين قراردادهاي بانکي الزامي است و ها در مرحله
اجرا ميبايست مورد توجه قرار گيرد.
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تعهد و پايبندي طرفين قرارداد؛ وفاي به عهد و عمل به تعهدات پذيرفتهشییده از واجبات ديني اسییت .اين اصییل مسییلا در قراردادهاي
بانکي هنگامي قابل اجراست كه طرفين تا انتهاي مدت قرارداد ،نسبت به موضو قرارداد و ضوابط و آثار آن ،تعهد خود را به اجرا برسانند.
ممنوعيت ربا :جهت جلوگيري از بروز ربا در قراردادهاي بانکي مي بايست به دو نکته توجه نمود .نخست اينکه متعاملين ميبايست
نسیبت به ماهيت و حقيقت عقد آگاهي ،قصد و رضايت حقيقي داشته باشند تا يک معامله واقعي با همه لوازم و آثارش محقق شود؛
نه اينکه تنها مقداري پول به انگيزه كسییب سییود و دريافت اضییافه رد و بدل گردد .دوم اينکه متعاملين افزون بر آگاهي و تراضییي
حقيقي ،بیايد در تنظيا قرارداد به گونه اي عمل نمايند كه خود را در ورطه ربا نيندازند .به عنوان نمونه ،اگر قرارداد بانکي مربوق به
عقد قرض بود ميبايست از شرق كردن هر گونه زياده و منفع ت پرهيز نمايند تا از تحقق رباي قرضي جلوگيري گردد .در ساير عقود
بانکي نيز مي بايسییت از رباي جاهلي پرهيز شییود .رباي جاهلي عبارت اسییت از افزايش بدهي در مقابل تمديد مهلت و زماني اتفاق
مي افتد كه مشیتري از بازپرداخت تسهيالت در موعد مقرر در قرارداد سرباز زند و بانک در مقابل اجازه تأ خير در بدهي مبلغ مازادي
را دريافت دارد.
ممنوعيت اكل مال به باطل :طبق اين اصیل از نظر اسیالم ،معامالتي مانند :خريد و فروش ،اجاره ،صلح بر اشيائي كه منفعت عقاليي
ندارند ،معامالت مدتداري كه به ديد عقال توان پرداخت آنها نيسیییت و بالوجه هسیییتند ،همگي اكل مال به باطل و حرام ميباشیییند.
همننين در بسیياري از معامالت ممکن اسیت براي رهايي از محذوريت هاي شیرعي از عقد خارو الزم و صلح استفاده شود كه چناننه
منفعت عقاليي بر اين قراردادها مترتب نباشیید ،مصییداق اكل مال به باطل بوده و غيرمشییرو تلقي ميگردد .به عنوان مثال در قرارداد
مشیاركت مدني ،مشیتري به عنوان شريک حق رجو و فس قرارداد را در ضمن عقد خارو الزم از خود سلب و اسقاق مينمايد .بديهي
است كه اسقاق اين حق تنها با تحقق عقد خارو الزم به صورت واقعي و معقول و با دريافت عوضي متناسب ،ميسر است.
ممنوعيت ضیرر و ضیرار :به مقتضیاي اين قاعده ،شر مقدس اسالم تنها آن گروه از معامالت را تأييد ميكند كه اصل معامله ،اطالق
معامله و يا شییرايط معامله ،باعث ضییرر و ضییرار نشییود .بر اين اسییاس بانک مركزي و بانکهاي اسییالمي وظيفه دارند در وضییع قوانين و
ضوابط ،تنظيا قراردادها و انجام فعاليتهاي بانکي ،افزون بر مصالح بانک به رعايت حقوق مشتريان به ويژه جامعه توجه كنند.
اصیل شفافيت و نهي غرر :بر اساس حديث معرو «نهي النبي عن بيع الغرر» ،آن گروه از معامالت كه در اثر خدعه ،غفلت و جهالت
در ميزان عوضیين و شیرايط و ضوابط و يا هر عامل ديگري صفت غرري پيدا مي كند و مال يکي از طرفين معامله يا هر دو را در معرض
نابودي قرار مي دهد ،از دايرۀ قراردادهاي مجاز خارو و محکوم به فسییاد اسییت .مطابق اين قاعده واجب اسییت معامالت بانکي بدون هيچ
نو ابهام و جهالتي نسبت به حقوق بانک و مشتريان انجام شوند .وجود هر گونه ابهام قرارداد را از مشروعيت خارو مينمايد.
توجه به داليل تخلف مشیتريان :مطابق اصیل فقهي انظار معسر ،اگر فرد بدهکار به دليل اعسار و عدم تمکن مالي قادر به بازپرداخت
بدهي خويش نبود ،بر طلبکار واجب است تا زمان بهدستآوردن توانايي مالي به وي مهلت دهد .بديهي است كه برخي از مشتريان نظام
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بانکي نيز بدون داشتن قصد تخلف و تنها به داليلي همنون اعسار و ورشکستگي قادر به بازپرداخت ديون خويش نيستند .بر اساس اين
اصیل فقهي ضیروري اسیت بانک به ايشان در تأديه اصل بدهي مهلت دهد و از تحميل جريمه تأخير به ايشان خودداري نمايد .برخورد
يکسیان با مشیترياني كه در پرداخت اقسیاق خويش تأخير نمودهاند ،نه تنها ناقض اصیل انظار معسرين است ،بلکه مخالف قاعده عدل و
انصا نيز ميباشد.

حال پس از معرفي شاخصهاي رتبهبندي به روش اجراسازي اين راهکار سياستي پرداخته مي شود.

اجرای راهکار سیاستی
«رتبهبندي بانکها از منظر مطابقت با اصول شريعت» به شرز ذيل پيشنهاد ميگردد:


تشیکيل كميتهاي مركب از اساتيد متخصص و مجرب در علا حقوق و قراردادهاي بانکي و مباحث بانکداري اسالمي با عنوان
كميته رتبهبندي مطابقت با اصول شريعت .حضور توأمان كارشناسان حقوقي ،اقتصادي و بانکي در اين كميته ضرورت دارد.



تدوين چکليسیت در دو حوزه «بررسیي متن قراردادهاي بانکي» و «بررسي اجراي قراردادهاي بانکي» با ضرايب متفاوت كه
بر حسب ميزان اهميت شاخصها و محورهاي چکليستها تعيين ميگردد.



تدوين دامنههايي براي ميزان انطباق با هر محور



تنظيا ضريب اهميت هر محور در رتبهبندي نهايي و نحوه محاسبه امتياز كلي



تشکيل كادر همياران از نيروهاي آشنا به مباحث حقوقي و بانکي ،جهت اخذ اطالعات بانکها اعا از جمعآوري متن قراردادها،
كسب اطالعات از نحوه اجراي قراردادها به روشهاي مصاحبه ،گزارش ،بازرسي و غيره .پيشنهاد ميشود ،اين طرز ابتدا در
يک بانک يا مؤسسه اعتباري به صورت آزمايشي اجرا شود.



بررسي و پااليش اطالعات جمعآوري شده توسط كميته و اعطاي امتياز به بانکها بر اساس آن.



تلفيق رتبه بانک در دو محور فوق و رتبهبندي بانکها بر اساس روش تلفيقي طراحي شده.



تشويق و تقدير از بانکهاي با رتبههاي برتر و اعالم اخطار به بانکهاي با رتبه پايين.



تکرار ساالنه رتبهبندي.
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بررسی متن قراردادهای بانکی
كميتیه رتبیهبندي مطابقت با اصیییول شیییريعت با كمک كادر همياران ،به منظور بررسیییي متن قراردادهاي بانکي ،پس از اعالم عمومي ،متن
قراردادهاي عقود مختلف هر بانک را جمعآوري نموده و مطابق با شیاخصهاي معين به قراردادهاي بانکي امتياز ميدهد .جدول امتيازي توسط
كارشیناسییان فقهي ،حقوقي و اقتصییادي كميته رتبهبندي مطابقت با اصییول شیريعت براي هر يک از قراردادهاي بانک مدنظر تکميل ميشییود.
جدول ( ،)0يک نمونه پيشنهادي از اين جداول امتيازي را نشان ميدهد.

جدول  – 1نمونه پیشنهادی امتیازدهی متن قراردادها
شماره

محور

شاخصهای رتبهبندی

0

واقعي بودن قرارداد

در قراردادها از متعاملين خواسته شده متن قراردادها را به صورت كامل و دقيق
مطالعه و با آگاهي از ماهيت آن ،قصد نمايند.

2

اصل شفافيت و نهي غرر

اصطالحات تخصصي قراردادها داراي توضيح و تفسير مکفي براي مشتريان بوده
و متن قراردادها عاري از ابهام است.

1

 واقعي بودن قرارداد -ممنوعيت ربا

9

اصل شفافيت و نهي غرر

1

دوطرفیهبودن معیامله و پرهيز از تحميل
متن قراردادها به صورت يکطرفه و تنها به نفع بانک نيست.
يکطرفه در شروق و مفاد قرارداد
ممنوعيت ضرر و ضرار

شروق ويژه در قراردادها از جمله وجهالتزام جريمه تأخير تأديه ،در متن قرارداد
به مشتري تفهيا ميشود.
عوضين قرارداد براي مشتريان معلوم و معين است.

شروق ضمن عقد موجود در قراردادهاي مشاركتي حاكي از آن است كه بانک و
مشتري حقيقتاً قصد مشاركت در فعاليت اقتصادي را دارند.
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واقعي بودن قرارداد
ممنوعيت ربا

4

دوطرفیهبودن معامله و پرهيز از تحميل در عقود مشییاركتي ،سییها بانک و مشییتري از زيان و خسییارات احتمالي تعيينشده و از تحميل كل ضرر به مشتري پرهيز شده است.
يکطرفه در شروق و مفاد قرارداد

8

واقعي بودن قرارداد
ممنوعيت اكل مال به باطل

عقود خارو الزم در قراردادها ،صورت واقعي و عقاليي دارد.

4

ممنوعيت ربا

در قراردادهاي بانکي ،شبهه ربا وجود ندارد.

01

توجه به آثار و كاركردهاي واقعي قرارداد

در تنظيا قراردادهیا بیا نگاهي واقع بينانه به كاركرد ،آثار و نتايج حقيقي معامله
توجه شده است.

8

 بررسی اجرای قراردادهای بانکی
كميته رتبهبندي مطابقت با اصییول شییريعت با كمک كادر همياران ،ميتواند براي بررسییي عمليات بانکي و سیینجش ميزان تطابق آن با
شیاخصهاي مدنظر ،جدول امتيازي در قالب چکليسیتهايي را تهيه و به صیورت تصیادفي از طريق مصاحبه ،مشاهده و نظرخواهي از
مشتريان و كاركنان بانکي ،آنان را تکميل نمايد .جدول ( )2يک نمونه پيشنهادي از اين جداول امتيازدهي را نشان ميدهد.
جدول  - 2نمونه پیشنهادی امتیازدهی اجرای قراردادها

شماره

محور

شاخصهاي رتبهبندي

0

واقعي بودن قرارداد

گيشیه آموزش در شیعب بانکها براي پاسیخگويي به سیؤاالت فقهي ،حقوقي و
اقتصادي مشتريان از آمادگي الزم برخوردار است.

2

 واقعي بودن قرارداد -اصل شفافيت و نهي غرر

متن قراردادها به آساني در دسترس مشتريان قرار دارد تا قبل از امضاي آن ،در
وقیت كافي آن را مطالعه كرده و با آگاهي كامل از مفاد قرارداد كه به صیییورت
كامل و شفا و بدون هرگونه ابهامي توضيح داده شده ،آن را امضا نمايند.

 واقعي بودن قرارداد -اصل شفافيت و نهي غرر

مشتريان پس از انعقاد قراردادها ،يک نسخه از قرارداد را در اختيار ميگيرند.

1

واقعي بودن قرارداد

9

كارمندان بانک ،به مشتريان پيشنهاد تحويل فاكتور صوري نميدهند.

1

واقعي بودن قرارداد

فاكتورهاي دريافتشده از مشتريان ،واقعي و غيرصوري هستند.

6

واقعي بودن قرارداد

بانک داراي سازوكار نظارتي مبني بر نظارت بر نحوه هزينهكرد تسهيالت توسط
مشتريان است.

4

 تعهد و پايبندي طرفين قرارداد -ممنوعيت اكل مال به باطل

نظارت بانک به صیییورت صیییحيح انجامشیییده و موجب گرديده تا مشیییتريان،
تسیهيالت دريافتي را در موضیو قرارداد ،مصر نمايند و اطالعات نادرست در
اختيار بانک قرار ندهند.

8

 ممنوعيت ربا -توجه به داليل تخلف مشتريان

بانک داراي سیییازوكار مناسیییب دريافت مطالبات معوق اسیییت و رفتار بانک در
اسیتفاده از جريمه تأخير تأديه و مهلت دادن به بدهکاران ،نشاندهنده جواز در
تاخير بازپرداخت تسهيالت به ازاي مبلغ بيشتر نميباشد.

توجه به آثار و كاركردهاي
واقعي قرارداد
ممنوعيت ربا
-

4
01

 -تعهد و پايبندي طرفين قرارداد

00

-

02

توجه به داليل تخلف مشتريان

ممنوعيت ضرر و ضرار
ممنوعيت ربا

بانک به لوازم و شیییرايط اجراي قراردادهاي مشیییاركتي متعهد بوده و آن را در
واقعيت ،تبديل به قراردادهاي مبادلهاي نميسازد.
بانک مفاد قراردادها را به طور كامل ،اجرا ميكند.
مابهالتفاوت سود واقعي و عليالحساب به سرردهگذاران پرداخت ميشود.
بانکها با مشیتريان معسییر و ورشیکسییته مطابق قانون ورشیکسییتگي رفتار و از
تحميل جريمه تأخيري به ايشان خودداري مينمايند.
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شماره
01

شاخصهاي رتبهبندي
ممنوعيت ربا

محور
قرعهكشییي بانکها به منظور تشییويق مشییتريان در قراردادهاي قرضالحسیینه،
منجر به شرق زيادت و شبهه ربا نميشود.

گرچه امکان ارزيابي دقيق محورهاي چکليسیتهاي پيشینهادي در فوق ،اندكي دشیواري به نظر ميرسد ،وليکن اين پيشنهاد براي
شرو كار و تکميل در دورههاي آتي مفيدفايده به نظر ميآيد.

 مزایا و فواید اجرای طرح
جمع امتيازات بانکها در دو حوزه فوق ،محاسبه رتبه تركيبي و اعالم رتبه بانکها در التزام به اصول شريعت (كه با تقدير از آنان همراه
اسیت) ،به افزايش انگيزش نظام بانکي در رعايت موازين شرعي و تقويت نظام كنترل و نظارت داخلي كمک ميرساند .بانکها ميتوانند
از دو حيث به اين جريان كمک برسیانند .اول بررسي مجدد و بازبيني قراردادهاي بانکي بر حسب شاخصهاي اسالمي و رفع نواقص آن
و دوم ايجاد و تقويت نهاد نظارتي بر حسن اجراي قراردادها.
گرچه نمي توان توقع داشییت كه اجراي اين سییياسییت بتواند به طور كامل رفع مشییکالت قراردادهاي بانکي و اجراي صییحيح آن را
تضیییمين نمايد ،اما مطمئناً انجام رتبهبندي و اعالن عمومي نتايج آن ميتواند انگيزهاي باشییید براي فعاالن نظام بانکي تا قدمي هرچند
كوچک در اين مسير بردارند.
همننين انجام سياست رتبهبندي بانکها بر حسب التزام به شريعت در حيطه قراردادها و اجراي آن ،منافي انجام ساير سياستهاي
نظارتي و ابالغ دسیتورالعملهاي الزماالجرا نيسیت .بلکه اين توأمان شدن سياستهاي تشويقي در كنار التزامات قانوني و اجباري است
كه ميتواند نظام بانکي را در مسير عملکردهاي بهتر و صحيحتر راهنمايي سازد.

 موانع و محدودیتهای اجرای طرح
از جمله موانع و محدوديتهاي اجراي اين راهکار سياستي ميتوان به موارد ذيل اشاره داشت:


افزايش بروكراسییي و حجا فعاليتهاي دولتي با تشییکيل كميته مركزي رتبهبندي بانکها بر حسییب التزام به شییريعت (در
صورتي كه نهاد دولتي ،متولي اين امر باشد).



فقدان شیفافيت كافي عمليات بانکي جهت ارزيابي التزام به اصول شريعت شبکه بانکي كشور و افزايش احتمال ارائه اطالعات
نادرست



آگاهي اندك عموم مشتريان بانکي از قراردادهاي بانکداري اسالمي
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آگاهي ناكافي كارمندان و مسئوالن بانکي از قراردادهاي بانکداري اسالمي



كمبود نيروهاي متخصص جهت جمعآوري اطالعات و گزارشهاي الزم از نظام بانکي

وابستگي شديد رتبه به امتياز درنظر گرفته شده براي هر محور و دشواري كاهش شدت نسبي بودن روش لحاظ امتياز در هر محور.
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