
6/10/2014

1
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»فهرست مطالب«

کلیات و مفاهیم:  فصل اول
ویژگـی هـاي بانکـداري اسـالمی و ضـرورت نظـارت شـرعی بـر         : فصل دوم

فعالیت هاي موسسات مالی اسالمی
تجربه نظارت شرعی بر بانک  هـا و موسسـات مـالی اسـالمی در     : فصل سوم

کشورهاي مختلف
مقایسه الگو هاي مختلف نظارت شرعی: فصل چهارم
الگوي مطلوب نظارت شرعی براي نظـام بـانکی کشـور از نظـر     : فصل پنجم

خبرگان
پیش نیازها و الزامات اجرایی شدن مدل نظارت شرعی در نظام : فصل ششم
بانکی کشور
نتیجه گیري، توصیه هاي سیاستی و چشم انداز تحقیقات آینده: فصل هفتم

اولین ،)1362 مصوب( کشور رباي بدون بانکی عملیات قانون یک ماده اول بند اساس بر 
 )اسالمی ضوابط با( عدل و حق مبناي بر اعتباري و پولی نظام استقرار« :بانکی نظام هدف

 »کشور اقتصاد رشد و سالمت جهت در اعتبار و پول صحیح گردش تنظیم منظور به
  .می باشد

بوده مرکزي بانک عهده بر اول وهله در هدفی چنین تحقّق زمینه هاي نمودن فراهم مسلما 
 .نماید فراهم را قانون این صحیح اجراي بر نظارت زمینه هاي بانک این است الزم و

ایران اسالمی جمهوري گرچه شود توجه که می گردد درك بهتر زمانی موضوع این اهمیت 
  رسیده تصویب به ربا بدون بانکی عملیات قانون آن در که است کشورهایی معدود جمله از
 و می شود اجرا کشور کل در اسالمی بانکداري نظام کشورها، از بسیاري خالف بر و

 مسئله اما هستند، فعالیت به مشغول کشور این در نیز اسالم جهان بانک هاي بزرگترین
  .نمی شود و نشده انجام می رود، انتظار که طور آن بانکی عملیات بودن شرعی بر نظارت

برخی هم هنوز قانون، تصویب از دهه سه حدود گذشت از بعد که است واقعیت یک این لذا  
 تردید شرعی تعالیم با بانکی فعالیت هاي انطباق با رابطه در مردم عامه و نخبگان علما، از

  .دارند
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  به نظر می رسد الزم باشد با استفاده از تجارب بانک هاي اسالمی در سایر کشـورها در

، مـدل نظـارتی مناسـب    »نظارت شرعی«زمینه راه اندازي و استفاده از الگوهاي مختلف 

جهت پایش اسالمی بودن عملکرد بانک هاي کشور ارائه شده و به منظور اجرا در اختیار 

.بانک مرکزي قرار گیرد

  در این راستا، تحقیق حاضر تالش می کند تا ضمن تعریف نظارت شرعی و شناسـائی

مـدل مناسـب بـراي    الگوهاي اجرا شده آن در سایر کشورهاي اسالمی و غیـر اسـالمی،   

نظام بانکی کشور را بر اساس نظر خبرگان استخراج نموده و ویژگی هایی که الزم اسـت  

. در این مدل وجود داشته باشد را تبیین نماید

         عالوه بر این، سعی می نمایـد تـا ضـمن بررسـی اسـتانداردهاي تهیـه شـده توسـط

و سـازمان  ) IFSB(موسسات بین المللی فعـال، ماننـد هیـأت خـدمات مـالی اسـالمی       

 ، در حوزه نظـارت شـرعی،  )AAOIFI(حسابداري و حسابرسی موسسات مالی اسالمی 

پیش نیازها و الزامات اجرایی شدن نظارت شرعی در نظام بـانکی کشـور را مـورد بحـث     

.قرار دهد
5

 و لذا نیازهـاي نظـارتی  (بانک هاي اسالمی نیز مانند بانک هاي متعارف با انواعی از ریسک ها (

مواجه می باشند که راه حل هاي مطرح شده در بانکداري متعارف اکثرا براي این دسته از بانـک هـا   

از این رو در رابطه با برخی مباحث مرتبط با نظارت و مدیریت ریسک، . نیز قابل استفاده می باشد

. تفاوتی بین بانک هاي اسالمی و غیر اسالمی وجود ندارد
ابعاد دارند که ماهیتی دلیل به اسالمی، بانک هاي بر نظارت مسئله موارد برخی در حال هر به  

 مسئله موارد این از یکی .می ماند دور به محقّقین نظر و قلم از بعضا که می کند پیدا خاصی
  .است »شرعی نظارت« ضرورت و »شریعت ریسک«
»الیت هایش انطباق عدم دلیل به اسالمی بانک که است خطري شریعت، ریسکو اصول با فع 

  .»شود مواجه آن با است ممکن اسالم، مقدس شریعت قوانین
است تعریف قابل صورت این به نیز شرعی نظارت شریعت، ریسک از تبیین این با متناسب:
»فعالیت هاي انطباق از اطمینان منظور به نظارتی و احتیاطی اقدامات کلیه شرعی نظارت 

 این از هدف .می باشد اسالم مقدس شریعت قوانین و اصول با اسالمی مالی موسسه یا بانک
 وسیله به که است روش هایی و اصول تدابیر، فعالیت ها، اقدامات، به دست یابی نهایت در نظارت

 اسالمی بانک یا و مالی موسسه یک یا و )عام طور به( بانکی نظام در شریعت ریسک بتوان آن ها
.»داد کاهش یا و نمود حداقل  را )خاص طور به( 6
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روش تحقیق

    بررسی تجربه سایر کشـورها (روش تحقیق در بخش هاي ابتدایی این پژوهش( ،

امـا در بخـش   . مرور گسترده ادبیات، تحلیل محتوا و روش  کتابخانه اي مـی باشـد  

، از روش )ارائه الگوي مناسب براي ایران با استفاده از نظر خبرگان(بعدي تحقیق 

جهت گردآوري نظر خبرگان استفاده شده و جهت تحلیل نیز دلفی سه مرحله اي 

.  از آزمون هاي آماري مرتبط استفاده می شود

7

مقدمه -2-1

کلیات و ماهیت نظارت بانکی -2-2

تعریف نظارت -2-2-1

ویژگی هاي اختصاصی بانک  -2-2-2

اهداف نظارت بانکی  -2-2-3

شیوه هاي نظارت بانکی   -2-2-4

انواع نظارت بانکی -2-2-5

تعریف و ویژگی هاي اصلی بانکداري اسالمی -2-3

تعریف بانکداري اسالمی -2-3-1

ویژگی هاي اصلی بانکداري اسالمی -2-3-2

ضوابط فقهی عمومی -1-ج

ضوابط فقهی اختصاصی -2-ج
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چالش هاي فعلی اجراي بانکداري بدون ربا در کشور   -2-4
و ضرورت نظارت شرعی 

غلبه نگاه صرفا فقهی به بانکداري اسالمی -2-4-1
توجه ناکافی به گروه هاي پائین درآمدي -2-4-2
صوري  بودن برخی فعالیت ها -2-4-3
ضعف هاي قانونی  -2-4-4
عدم درك صحیح روابط و عقود اسالمی -2-4-5
نرخ سود علی الحساب -2-4-6
عدم وجود استانداردهاي حسابداري و حسابرسی خاص  -2-4-7

بانک هاي اسالمی
عدم وجود ناظران شرعی  -2-4-8

حلی جامع در مسئله تاخیر تادیه  فقدان راه -2-4-9
چالش هاي نهادي، ساختاري و سازمانی -2-4-10
وضع موجود نظارت بر اسالمی بودن عملکرد بانک ها و  -2-5 

موسسات مالی کشور و ضرورت ارائه الگویی جدید 

9

خالصه و نتیجه گیري -2-6

   فصل حاضر تالش نمود تا مبانی نظري الزم براي الگوي نظـارت شـرعی
.  که در فصول بعد مورد بحث قرار می گیرد را ارائه نماید

  در واقع تالش کرد تا ضمن تعریف بانکداري اسالمی، ضرورت نظارت بـر
اجراي صحیح این نوع بانکداري را به طـور مشـخص مـورد بحـث قـرار      

.  دهد

    اتی از مفهوم نظارت بانکی و انواع و ابعـاد مختلـف آن ارائـهدر ابتدا کلی
نمود و در ادامه مهمترین ویژگی هایی که الزم است در فعالیت بانک هـا  

.  و موسسات مالی اسالمی موجود باشد را مورد بحث قرار داد

  پس از آن اصلی ترین چالش هایی که نظام بانکی کشور در طول فعالیـت
خود از منظر بانکداري اسالمی با آن مواجه بوده است را برجسته نمـوده  
و در نهایت وضع موجود نظارت متعارف و همچنین نظارت بـر اسـالمی   

.بودن عملکرد بانک ها و موسسات مالی کشور را مطرح نمود
10
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3-1- مقدمه

         در سطح بین المللی، به دلیل آنکـه بانـک هـاي اسـالمی معمـوال در فضـایی رقـابتی بـا
بانک هاي متعارف به فعالیـت مشـغول انـد، در عمـل مجبـور بـه اثبـات اسـالمی بـودن          

. فعالیت هاي خود به مخاطبان و ذینفعان مرتبط می باشند

    شیوه اي که بدین منظور استفاده می شود نیز تشکیل شوراي نظـارت شـرعی در بانـک و
. موسسه مالی با هدف ارزیابی اسالمی بودن فعالیت هاي بانک در طول سال می باشد

 در دوره اخیر از یک طرف فعالیت ناظران شرعی بر بانک هاي اسالمی توسعه پیدا نمود و
اکثر بانک ها و موسسات مالی اسالمی در کشورهاي مختلف، اقدام به راه انـدازي شـوراي   
نظارت شرعی کردند و از طرف دیگـر، برخـی نهادهـاي بـین المللـی بـه منظـور تـدوین         

حاصل فعالیت هاي این نهادها تاکنون، تدوین . استانداردهاي نظارت شرعی تشکیل شدند
. اصول و دستورالعمل هاي نظارت شرعی بوده است

   این فصل از تحقیق تالش می کند تا در حد امکان، شناخت جـامعی از تجـارب
نظارت شرعی در سایر کشورها و همچنین استانداردها و اصـول آن در سـطح   

.  بین المللی ایجاد نماید
11

کشورهاي اسالمی -3-2
عربستان سعودي -3-2-1
مالزي -3-2-2
اندونزي -3-2-3
بحرین -3-2-4
امارات متحده عربی -3-2-5
کویت -3-2-6
قطر -3-2-7
کشورهاي غیر اسالمی -3-3
انگلستان  -3-3-1
ایاالت متحده آمریکا -3-3-2

ایران -3-4
شوراي فقهی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -3-4-1

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار -3-4-2
تجربه تدوین استانداردها و اصول احتیاطی نظارت شرعی در  -3-5

سطح بین المللی

12
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خالصه و نتیجه گیري -3-6

 شامل عربستان سعودي، مـالزي، انـدونزي،   (بررسی تجربه کشورهاي اسالمی
که اقـدام بـه تاسـیس بانـک هـا و      ) بحرین، امارات متحده عربی، کویت و قطر

موسسات مالی اسالمی نموده اند، به وضوح نشان می دهد که تقریبا در تمـامی  

. کشورهاي اسالمی مقوله نظارت شرعی بر موسسات مالی اسالمی وجود دارد

     هر چند کشورهاي مختلف الگوها و مدل هـاي مختلـف و متفـاوتی از نظـارت
به ندرت می توان در کشـورهاي مـورد بررسـی،    شرعی را به کار گرفته اند، اما 

یک بانک یا موسسه مالی اسالمی را یافت که اقدام به تاسیس شـوراي فقهـی   
. ننموده باشد

 نیـز نتـایج   ) شامل انگلسـتان و آمریکـا  (بررسی تجربه کشورهاي غیر اسالمی
در این دسته از کشورها نیز تقریبا تمامی بانـک هـا یـا    . مشابهی به همراه دارد

موسسات مالی اسالمی یا اقدام به تاسیس شوراي فقهی نموده اند و یـا اینکـه   
از شوراهاي فقهی سایر موسسات مالی اسالمی درخواست نموده اند که مقولـه  

.نظارت شرعی بر فعالیت هاي آن ها را بر عهده بگیرد 13

    گرچه کشور جمهوري اسالمی ایران از جمله معدود کشـورهایی اسـت کـه در
آن قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصـویب رسـیده، امـا مسـئله نظـارت بـر       

.  شرعی بودن عملیات بانکی آن طور که انتظار می رود انجام نشده و نمی شود

  هـیچ  1362درکشور ایران، پس از تصویب قانون بانکداري بدون ربا در سـال ،
نهاد، سازمان یا بخشی، خود را متعهد به پیگیري و نظارت بر اجـراي صـحیح   

.  قانون ندانسته است

    به نظر می رسد این پیش فرض در ذهن مسئولین و مجریان شـکل گرفتـه کـه
تایید قانون عملیات بـانکی بـدون ربـا توسـط شـوراي نگهبـان و اثبـات عـدم         
مغایرت آن با تعالیم شرع و قانون اساسی، خود تضمین کننده اجـراي صـحیح   

.  آن نیز می باشد

      در چند سال اخیر بانک مرکزي و سازمان بـورس، اقـدام بـه تاسـیس شـوراي
فقهی نمود ه اند که ثمرات مثبتی براي بازار پـول و سـرمایه کشـور بـه همـراه      

کمیتـه تخصصـی فقهـی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار جایگـاه        . داشته است
مشخص مشورتی و نظارتی در ساختار سازمان بورس دارد، اما شـوراي فقهـی   

. بانک مرکزي تنها جنبه مشورتی دارد
14
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       ارزیابی فعالیت هاي دو موسسـه بـین المللـی اصـلی، یعنـی هیـأت

و سازمان حسابداري و حسابرسی ) IFSB(خدمات مالی اسالمی 
نشــان مــی دهــد اصــول ) AAOIFI(موسســات مــالی اســالمی 

احتیاطی و شیوه تاسیس شوراي فقهی، شیوه مدیریت شورا، نحوه 
تهیه گزارش شریعت، شیوه ارائه گزارش، مخاطبان گزارش، شـیوه  
استخدام و اخراج اعضا، نحوه تعامل بانک مرکزي و سایر نهادهـاي  
نظارتی با شـوراهاي فقهـی موسسـات و بایـدها و نبایـدهایی کـه       
اعضاي شوراي فقهی باید رعایت کنند و غیـره بـه خـوبی در ایـن     

. استانداردها مطرح شده اند

    مهمترین هدفی که ارائه کنندگان این اسـتانداردها و اصـول بـراي
خود در نظر گرفته اند، یکسان سازي و یا حداقل  مشابه سازي تجربه 
نظـارت شـرعی در موسسـات مــالی اسـالمی و اسـتخراج بهتــرین      

. می باشد )Best Practices( تجارب
15

مقدمه -4-1

       در فصل  پیش تجارب تشـکیل شـوراي فقهـی در کشـورهاي مختلـف اسـالمی و
همچنین غیر اسالمی بررسی گردید و تجارب موسسات بین المللی استاندارد گـذار  

در آن فصل هدف تنها بیان تجـارب بـود، امـا در ایـن فصـل هـدف       . برجسته شد
. دسته بندي، مقایسه و تحلیل تجارب می باشد

 دلیل ضرورت تحلیل این تجارب آن است که درك دقیق مشابهت ها و تفاوت هاي
مدل هاي مختلف نظارت شرعی، زمینه الزم براي استخراج مـدل مناسـب نظـارت    

. شرعی براي نظام بانکی کشور در فصول بعد را آماده می نماید

        همچنین بررسی اسـتانداردها و اصـول احتیـاطی مطـرح شـده توسـط موسسـات
بین المللی در زمینه نظـارت شـرعی، مقـدمات الزم جهـت تـدوین اسـتانداردها و       

کـه یکـی از اهـداف ایـن     (اصول مناسب نظارت شرعی براي نظـام بـانکی کشـور    

. را فراهم می کند) پژوهش است 16
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طبقه بندي الگوهاي مختلف نظارت شرعی -4-2

    بررسی جامع تجربه نظارت بر شرعی بودن عملکرد موسسـات مـالی اسـالمی در
کشورهاي اسالمی و غیر اسالمی، نشان می دهد که می توان تمامی مدل هـا و یـا   

تجربه ها را در سه گروه کلی جاي داد که عبارت اند از

نهادهاي قانون گذار در برخی کشورها در زمینه نظارت : رویکرد حداقلی -الف
بدین معنا کـه معتقدنـد هـر چنـد وجـود نظـارت       . شرعی رویکرد حداقلی دارند

شرعی بر بانک ها و موسسات مالی اسالمی ضروري است، اما این نظارت بایـد در  
.  حداقل هاي ممکن باشد

در برخی دیگر از کشـورها، رویکـرد غالـب در نظـارت     : رویکرد حداکثري -ب
منظـور از رویکــرد حـداکثري آن اســت کــه    .شـرعی، رویکــرد حـداکثري اســت  

نهادهاي قانون گذار معتقد باشند که الزم است حداکثر نظارت بـر شـرعی بـودن    
.  فعالیت موسسات مالی اسالمی انجام شود

این رویکرد در واقع حدفاصل دو رویکرد قبلی مـی باشـد و    :رویکرد میانی -ج
.    در برخی از کشورها مورد استفاده واقع شده است

17

انواع رویکردهاي موجود در مسئله نظارت شرعی

شاخص هاي کشف رویکرد کشورهاي متعلق به هر رویکرد انواع رویکردها

عدم وجود قانون واحد

اختیاري بودن نظارت شرعی

عدم وجود نهاد نظارتی مرجع در مسئله نظارت شرعی

عربستان، انگلستان، آمریکا رویکردهاي حداقلی

وجود قانون واحد

اجباري بودن نظارت شرعی

عدم وجود نهاد نظارتی مرجع در مسئله نظارت شرعی

کویت و قطر رویکردهاي میانی

وجود قانون واحد

اجباري بودن نظارت شرعی

وجود نهاد نظارتی مرجع در مسئله نظارت شرعی

مالزي، اندونزي، بحرین و امارات  رویکردهاي حداکثري
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تحلیل نقاط اشتراك و افتراق الگو  هاي مختلف نظارت   -4-3

شرعی

          همان طـور کـه در فصـل قبـل مالحظـه شـد، اختالفـات زیـادي بـین
. کشورهاي مختلف در رابطه با مسئله نظارت شرعی وجود دارد

      جدول صفحه بعد تالش می کند تا ضـمن مطـرح نمـودن هفـت محـور
. ، به مقایسه این تجارب با یکدیگر بپردازد)شاخص(

19

وجود 

قانون  

واحد 

مرجع عالی حل 

اختالف 

اجباري یا 

اختیاري بودن 

نظارت  

مرجع انتخاب کننده  
اختیارات ناظرین  

شرعی مرجع  

ناظرین  اختیارات 

شرعی مؤسسه  ها
سطح نظارت  

هاشاخص            

کشور نام  

خیر کمیته حل اختالفات  اختیاري مجمع عمومی موسسه مالی -
مشورتی، نظارتی و  

اجرایی
مؤسسه هاي مالی عربستان. 1

بله
شوراي ملی مشورتی 

شریعت  
اجباري هیئت مدیره موسسه مالی 

مشورتی، نظارتی و  

اجرایی

مشورتی، نظارتی و  

اجرایی

بانک مرکزي و  

مؤسسه  ها
مالزي. 2

بله هیئت مالی شریعت   اجباري هیئت مدیره موسسه مالی 
مشورتی، نظارتی و  

اجرایی

مشورتی، نظارتی و  

اجرایی

بانک مرکزي و  

مؤسسه  ها
اندونزي. 3

بله
هیئت ملّی مشورتی  

شریعت  
اجباري هیئت مدیره موسسه مالی  مشورتی و نظارتی

مشورتی، نظارتی و  

اجرایی

بانک مرکزي و  

مؤسسه  ها
بحرین. 4

بله مرجع عالی شریعت   اجباري هیئت مدیره  
مشورتی، نظارتی و  

اجرایی

مشورتی، نظارتی و  

اجرایی
دولت و مؤسسه  ها

امارات متحده  . 5

عربی

بله
وزارت  (کمیته فتاوا 

)اوقاف
اجباري مجمع عمومی -

مشورتی، نظارتی و  

اجرایی
مؤسسه  هاي مالی کویت. 6

بله شوراي عالی شریعت   اجباري هیئت مدیره   -
مشورتی، نظارتی و  

اجرایی
مؤسسه  هاي مالی قطر. 7

خیر - اختیاري هیئت مدیره   - مشورتی و نظارتی مؤسسه  هاي مالی انگلستان. 8

خیر - اختیاري هیئت مدیره   - مشورتی و نظارتی مؤسسه  هاي مالی آمریکا. 9

خیر - - - مشورتی - بانک مرکزي ایران. 10
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خالصه و نتیجه گیري -4-4

این فصل از تحقیق تالش کرد تا به تحلیل و مقایسه تجارب نظارت شـرعی  
در ایـن  . بر بانک ها و موسسات مالی اسالمی در کشورهاي مخلتف بپردازد

راستا ابتدا به طبقه بندي کشورهاي مختلف در زمینه نظارت شرعی اقـدام  
نمود و در ادامه، با در نظر گرفتن هفت محور، به مقایسه تجـارب نظـارت   

نهایتا تجربـه نظـام بـانکی کشـور در     . شرعی در سطح بین المللی پرداخت
با توجـه بـه   . زمینه نظارت شرعی را با سایر کشورها مورد مقایسه قرار داد

:تحلیل هاي ارائه شده در این فصل، می توان به نتایج ذیل دست یافت

 می توان تمامی مدل ها و الگوهاي نظارت شرعی را در سه گروه کلی جاي
.  رویکردهاي حداقلی، میانی و حداکثري: داد که عبارت اند از

   هر چند اصول کلّی نظارت شرعی در تمامی موارد یکسان است، امـا هـیچ
مدل یا الگوي عملیاتی واحدي از نظارت شرعی که براي تمـامی کشـورها   
مناسب باشد وجود نداشته و کشورهاي مختلف با توجه به شـرایط خـاص   

.  خود، مدلی خاصی را به اجرا گذاشته اند 21

        می توان با مطرح نمودن هفت محور به مقایسـه مـدل هـاي مختلـف نظـارت شـرعی بـا
سـطح نظـارت شـرعی، اختیـارات     : ایـن هفـت محـور عبـارت انـد از     . یکدیگر اقدام نمود

کمیته هاي فقهی، اختیارات کمیته هـاي فقهـی مرجـع، مرجـع انتخـاب کننـده اعضـاي        
اختیاري و یا اجباري بودن وجود نظارت شـرعی، مرجـع عـالی حـل     هیئت هاي شرعی، 

و نهایتـا وجـود قـانون واحـد در زمینـه نظـارت        اختالف میان اعضاي کمیته هاي فقهی
. شرعی

      ـیتجربه نظارت شرعی بر اجراي بانکداري بدون ربـا در ایـران داراي ویژگـی هـاي خاص
اول آنکه بانک ها و موسسات مالی ملزم به تاسیس کمیته فقهی نیسـتند؛ دوم  . می باشد

آنکه شوراي فقهی بانک مرکزي به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداري اسالمی، 
جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشـورتی دارد؛ سـوم آنکـه هیچگونـه قـانونی در      

چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزي و یـا  . رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد
در داخل موسسات مالی مسئولیت شرعی بودن عقود مـورد اسـتفاده در موسسـه، فهـم     
صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضـاء مـی کننـد و    
غیره، که همگی جزو ابتدایی ترین پیش فرض هاي اجراي صحیح قانون بانکـداري بـدون   

. ربا در کشور هستند، را بر عهده ندارد

   عی بود الگوي فعلی نظارت شرعی در کشـور در گـروهبا توجه به این نکات، می توان مد

.  قرار می گیرد) و حتّی در سطحی پائین تر از گروه(رویکردهاي حداقلی در نظارت شرعی  22
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 ایــن در حــالی اســت کــه رویکــرد حــداقلی در نظــارت شــرعی مخصــوص
کشورهایی می باشد کـه حجـم عملیـات بانکـداري اسـالمی بخـش بسـیار        
کوچکی از کل فعالیت هاي بـانکی را بـه خـود اختصـاص مـی دهـد؛ ماننـد        

.  انگلستان و آمریکا
      و (اما در کشوري مانند ایران، که کل عملیـات بـانکی بایـد اسـالمی باشـد

و از طرفی هر یک از بانک هـا داراي  ) بانک هاي متعارف در آن جایی ندارند
هزاران شعبه در شهرها و روسـتاهاي مختلـف هسـتند، بـه نظـر مـی رسـد        
رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسـب نبـوده و الزم اسـت    

.    به سمت سایر رویکردها جهت گیري شود
       در کشورهایی که نظام بانکـداري اسـالمی را بـه صـورت عمـومی اجرایـی

و بانک هاي متعارف در آن ها جایی ندارنـد،  ) مانند ایران و سودان(می کنند 
فضاي رقابتی بین بانک هاي اسالمی و متعارف موجود نبـوده و لـذا انگیـزه     

. کافی براي اثبات اسالمی بودن عملکرد به ذینفعان وجود ندارد
   در این دسته از کشورها، بانک مرکزي به عنوان مرجع نظارتی بـازار پـول و

نماینده حاکمیت در شبکه بانکی، موظف اسـت بـا در نظـر گـرفتن تـدابیر      
تشویقی و تنبیهی مناسب، انگیزه بانک ها در مقوله نظارت شرعی را تقویت 

. نماید 23

مقدمه -5-1
   پس از شناخت وضع موجود در فصول قبل، هدف از فصل حاضر شناسائی الگوي مطلـوب نظـارت

. شرعی براي نظام بانکی کشور می باشد

   در واقع هدف از این فصل پاسخ به این سوال است که ویژگی ها الگوي مطلوب نظـارت شـرعی در
نظام بانکی کشور چیست؟ 

     اهمیت این سوال زمانی بهتر درك می گردد که توجه شود یافته هاي فصـول قبـل نشـان داد کـه
در واقع هر چنـد  . کشورهاي مختلف اسالمی و غیر اسالمی الگوي واحدي از نظارت شرعی ندارند

بانک هاي اسالمی تقریبا در تمامی کشورهایی که در آن ها به فعالیت مشغول هستند، الگویی براي 
با توجه به (نظارت شرعی دارند، اما این مدل ها یگانه و واحد نبوده و الگوي نظارت در هر کشوري 

هدف از این فصل نیز کشف این ویژگی ها بـراي  . ، ویژگی هاي خاصی دارد)شرایط خاص آن کشور
.  نظام بانکی کشور ایران است

 به منظور کشف مشخّصه هاي الگوي مطلوب نظارت شرعی براي شبکه بانکی کشور ایران، به ناچار
باید به نظرات صاحب نظرانی مراجعه نمود که اوال در حوزه بانکـداري اسـالمی متخصـص بـوده و     

به لحاظ روش تحقیق، کشف ویژگی هاي الگوي . ثانیا، با نظام بانکی نیز آشنائی کافی داشته باشند
مطلوب نیازمند هم اندیشی، توافق و اجماع خبرگان است که بهترین روش تحقیق براي این هدف 

. روش دلفی است) بر اساس مطالعه محققین و مشورت با صاحب نظران(
24
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کلیات روش دلفی -5-2
 دلفی، یکی از روش هاي تحقیق کیفی ) تکنیک(روش یا فن

می باشد که به منظور کسـب دانـش گروهـی در موضـوعی     
. خاص مورد استفاده قرار می گیرد

   روش دلفی فرآیندي است که داراي ساختار پـیش بینـی و
) رانـدهاي (کمک به تصمیم گیري بـوده و در طـی مراحـل    

پیمایشی، در راستاي جمع آوري نظـرات خبرگـان و ایجـاد    
. اجماع میان آنان حرکت می نماید

  چـه  «در حالی که اکثر پیمایش ها سعی در پاسخ به سـؤال
پاسـخ  » چـه بایـد باشـد؟   «دارند، دلفی به سـؤال  » هست؟
25 .می دهد

فرآیند دلفی در این پژوهش -5-3

    در واقـع  . دومین گام در اجراي روش دلفی، تعیین شاخص هاي انتخاب خبرگان اسـت
الزم است معیارها و مشخّصه هایی ارائه شود تا خبرگان بر اساس این مـالك هـا انتخـاب    

. گردند

نظارت شرعی بر اجراي بانکداري بدون ربا در شـبکه  «: مسلما با توجه به موضوع پژوهش
بـه لحـاظ نظـري و    » بانکـداري اسـالمی  «خبرگان تحقیق باید صاحب نظر » بانکی کشور
. عملی باشند

   در واقع باید از دو معیار کلی برخوردار باشند؛ یکی صاحب نظر بودن در حـوزه بانکـداري
. اسالمی به عنوان حوزه اي علمی و دیگري آشنائی عملی با شبکه بانکی کشور

   به منظور کاربردي نمودن معیارها، الزم است شاخص هاي عملیاتی براي هر معیـار ارائـه
این شاخص ها با مطالعه ادبیات و همچنین مشـورت بـا برخـی از اسـاتید برجسـته      . شود

.  ارائه شده استصفحه بعد  بانکداري اسالمی در کشور انتخاب و در جدول

 فردي است که در هر معیار، واجد حداقل یـک  » خبره بانکداري اسالمی«تحقیق این در

.  ، حداقل داراي یک مورد باشد)صفحه بعد از ستون هاي جدول(شاخص باشد 
26
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شماره
)Criteria(معیارها 

آشنائی با شبکه بانکی کشورصاحب نظر بودن در حوزه بانکداري اسالمی

شاخص ها 

)Indices(

چاپ حداقل یک کتاب تالیفی در حوزه بانکداري اسالمی1
سابقه کار در بانک مرکزي در هر سطحی 

)با حداقل سه سال سابقه کار(

چاپ حداقل یک کتاب ترجمه اي در حوزه بانکداري اسالمی2
سابقه کار در یکی از بانک هاي کشور در 

)با حداقل سه سال سابقه کار(هر سطحی 

پژوهشی در حوزه بانکداري اسالمی-چاپ حداقل دو مقاله علمی3
سابقه کار در یکی از موسسات اعتباري 

با حداقل سه (غیربانکی در هر سطحی 
)سال سابقه کار

انجام حداقل یک پروژه در حوزه بانکداري اسالمی4
عضو شوراي فقهی بانک مرکزي و یا یکی 

با حداقل یک سال (از بانک هاي کشور 
)سابقه

5
تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و یا دکتري در حوزه بانکداري 

اسالمی

در اختیار داشتن جایگاه مشورتی در بانک 
مرکزي و یا یکی از بانک ها و موسسات 

با حداقل یک (اعتباري غیر بانکی کشور 
)سال سابقه

6
تدوین رساله سطح چهار حوزه علمیه در موضوع بانکداري اسالمی 

و یا فقه االقتصاد

سابقه کار به مدت حداقل سه سال در 
وزارتخانه ها، موسسات و سازمان هاي 

اقتصادي که به صورت غیرمستقیم با نظام 
مانند سازمان بورس، (بانکی در ارتباط اند 

)وزارت اقتصاد، بیمه مرکزي و غیره

نتایج دورهاي دلفی  -5-4

       ،در این تحقیق جامعه خبرگان بانکداري اسالمی بـر اسـاس شـاخص هـاي تعریـف شـده
مجموعه اي چهل نفره در نظر گرفته شد و تالش شد تا با تمامی آن ها ارتباط برقرار شود؛ 

 32پس از تماس با چهل خبره و توضیح کـار، در نهایـت   . در واقع نمونه برابر جامعه بود
. نفر حاضر به مشارکت در پانل دلفی شدند

 به لحاظ تحصیالت دو نفر داراي تحصیالت کارشناسی، پنج نفر کارشناسی ارشد و بیست
در ) نفـر  26(عالوه بر این، اکثر ایـن خبرگـان   . و پنج نفر داراي مدرك دکتري می باشند

نیز برخـوردار  ) سطح یک، دو و یا خارج(کنار تحصیالت دانشگاهی از تحصیالت حوزوي 
بوده اند و یا در دانشگاه هایی تحصیل کرده اند که دروس حـوزوي نیـز در آن هـا تـدریس     

). مانند دانشگاه مفید(می شود 

   در کنـار توانمنــدي و آشــنائی علمــی بــا بانکـداري اســالمی، ســوابق اجرائــی نیــز جــزو
 13در این رابطه هفت نفر از خبرگان زیـر پـنج سـال،    . شاخص هاي انتخاب خبرگان بود

نفر بین پنج تا ده سال، نه نفر بین ده تا پانزده سال و سه نفر نیز داراي بـیش از بیسـت   
.بوده اند) و یا بخش هاي مرتبط(سال سابقه اجرائی در نظام بانکی 

  آزمـون دوجملـه اي و   (نتایج دورهاي دلفی که با استفاده از آزمون هاي آماري مـرتبط
.  بدست آمده اند، در ادامه ارائه می شود) تحلیل واریانس فریدمن

28
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)وضع موجود و مطلوب نظارت شرعی(نتایج دور اول  -الف

رت شرعی خبرگان در مورد اجراي قانون عملیات بانکی بدون ربا و وضع موجود نظانظرات 

گویهشماره
سطح  

معنی داري

سطح  

خطا

درصد  

موافقت

تایید یا  

H0رد 

1
به صورت صحیحی اجرائی ) که سه دهه از تصویب آن می گذرد(در حال حاضر قانون عملیات بانکی بدون ربا 

.نشده است
رد000/00/0595

2
در حال حاضر در بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی کشور، تعداد زیادي از عقود اسالمی به 

.انجام می شود) غیرواقعی(صورت صوري و ظاهري 
رد000/00/0587

3
در سپرده هاي (در حال حاضر، بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی کشور به حقوق سپرده گذاران 

.که بانک را وکیل خود نموده اند، توجه کافی نمی کنند) سرمایه گذاري
رد0/0360/0565

4
در حال حاضر، بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی کشور به حقوق سرمایه گذاران که در عقود 

.مختلف اسالمی وجود دارد، توجه کافی نمی کنند
رد0/0880/0564

5
در حال حاضر متصدیان نظام بانکی این طور می پندارند که تایید قانون عملیات بانکی بدون ربا 
توسط شوراي نگهبان، اجراي صحیح آن را نیز تضمین می کند و لذا نیازي به نظارت بر انطباق 

.فعالیت ها با شریعت وجود ندارد
رد000/00/0589

6
در حال حاضر هیچ نهاد قانونی و رسمی در کشور، وظیفه نظارت بر اجراي صحیح قانون عملیات بانکی بدون 

رد0/0180/0567.در بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی را بر عهده ندارد) انطباق فعالیت ها با شریعت(ربا 

7
در حال حاضر در اکثر بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی کشور، هیچ بخشی رسمی به منظور  

شامل شرعی بودن قراردادها، پاسخ به سواالت شرعی مشتریان،  (تضمین انطباق با شریعت فعالیت ها 

.وجود ندارد) مشورت به ذینفعان مرتبط و نظارت بر اجراي صحیح عقود اسالمی
رد0/0080/0569

8
بانک مرکزي به عنوان متولّی اصلی اجراي قانون عملیات بانکی بدون ربا، تا کنون نظارت بر انطباق 

.فعالیت ها با شریعت را به خوبی اجرائی ننموده است
رد000/00/0579

) وضع موجود و مطلوب نظارت شرعی(نتایج دور اول  -ب
نظرات خبرگان در مورد الگوي ایده آل و مطلوب نظارت شرعی 

گویهشماره
سطح 

معنی داري
سطح 
خطا

درصد 
موافقت

تایید 
یا رد 

H0

1
ارائه الگوي نظارت شرعی براي نظام بانکی کشور، اقدامی ضروري بوده و 

می تواند میزان اسالمی بودن عملکرد نظام بانکی کشور و اجراي صحیح قانون 
.عملیات بانکی بدون را تقویت کند

رد000/00/0592

2
نهادي است که می تواند با همکاري خود مناسب ترین مرکزي بانک 

بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی، مسئله نظارت بر اجراي صحیح 
.  بانکداري بدون ربا در کشور را عملیاتی کند

رد000/00/0589

3

با توجه به اینکه کشور جمهوري اسالمی ایران از جمله معدود کشورهایی 
است که در آن قانون بانکداري بـدون ربـا بـه تصـویب رسـیده، تمـامی       

بانکـداري  (مؤسسات بر اساس بانکداري اسالمی به فعالیـت مشـغول انـد    
و از طرفی بزرگترین  بانک هاي جهان اسالم ) متعارف در آن جایی نداشته

نیز در این کشور قـرار دارنـد، الگـوي مطلـوب نظـارت شـرعی، الگـویی        
ک مرکـزي و بانـک هـا و          حداکثري است که بایـد بـا تعامـل سـازنده باـن

. موسسات اعتباري غیر بانکی اجرائی شود

رد000/00/0590

4

الگوي نظارت شرعی فقط زمانی قابلیت اجرا در نظام بانکی کشور را پیدا 
می کند که ویژگی هاي خاصی که در نظام بانکی کشور وجود دارد را در 

خود لحاظ نموده و در تعامل سازنده بین بانک مرکزي از یک سو و 
.  بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی از سمت دیگر اجرائی گردد

رد000/00/0596
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)ویژگی هاي مدل مطلوب نظارت شرعی(نتایج دور دوم  -ج
نظرات خبرگان در مورد ویژگی هاي الگوي مطلوب نظارت شرعی 

)شرعیقبل از راه اندازي نظارت (ویژگی هاي پیشا وقوع شماره
سطح  

معنی داري

سطح  

خطا

درصد  

موافقت

تایید یا رد  

H0

رد000/00/0584رسمی و قانونی شدن جایگاه شوراي فقهی بانک مرکزي1

رد000/00/0581افزایش اختیارات شوراي فقهی بانک مرکزي2

رد0/0080/0569ارتباط موثر و نظام مند شوراي فقهی بانک مرکزي با شوراي نگهبان3

رد0/0010/0573ارتباط موثر و نظام مند شوراي فقهی بانک مرکزي با دفتر رهبري4

رد000/00/0578ارتباط موثر و نظام مند شوراي فقهی بانک مرکزي با مراجع تقلید5

رد000/00/0589اختیاري بودن نظارت شرعی در بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی6

رد000/00/0587تشویقی بودن نظارت شرعی در بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی7

رد000/00/0592وجود آئین نامه و دستورالعمل مشخص براي نظارت شرعی8

رد000/00/0598شایستگی9

رد000/00/0595مشورت گیري از صاحب نظران10

)شرعیبعد از راه اندازي نظارت (ویژگی هاي پسا وقوع شماره
سطح  

معنی داري

سطح  

خطا

درصد  

موافقت

تایید 
یا رد 

H0

رد000/00/0578اطمینان از اجراي صحیح و واقعی عقود مورد استفاده توسط بانک یا موسسه اعتباري1

رد000/00/0588ارائه خدمات مشورتی در زمینه انطباق با شریعت2

رد000/00/0585تعامل سازنده میان شوراي فقهی بانک با سایر بخش ها و ادارات مرتبط3

رد000/00/0590توسعه دانش حرفه اي اعضاي شوراي فقهی4

رد0/0080/0569موسسات اعتبارينظارت پیوسته شوراي فقهی بانک مرکزي بر عملکرد شوراي فقهی 5
رد000/00/0587استقالل6

رد000/00/0575گزارش دهی شوراي فقهی بانک ها به مجمع عمومی7

رد000/00/0574عمومی بانکمجمع بهگزارش دهی شوراي فقهی بانک مرکزي 8

9
انتخاب اعضاي شوراي فقهی بانک مرکزي توسط مجمع عمومی بانک مرکزي با مشورت  

مراجع تقلید
رد000/00/0596

رد000/00/0583حضور نمایندگان مراجع تقلید در شوراي فقهی بانک مرکزي10

رد000/00/0594اختصاص وقت کافی  11

12
رصد تحوالت بانکداري اسالمی در جهان توسط شوراي فقهی بانک مرکزي و تالش در  

رد0/0360/0565راستاي ایجاد تعامل سازنده با بانک هاي اسالمی در سایر کشورها

رد0/0180/0567گزارش دهی شوراي فقهی بانک ها به سپرده گذاران13

14
گزارش دهی شوراي فقهی بانک ها در رابطه با فعالیت هاي ناصحیح همراه با شیوه هاي  

رد0/0360/0565اصالحی به هیئت مدیره

رد000/00/0593سازگاري15

رد0/0010/0573در اختیار داشتن اطالعات16

رد000/00/0581رازداري17
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1شایستگی

2وجود آئین نامه و دستورالعمل مشخص براي نظارت شرعی

3اختیاري بودن نظارت شرعی در بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی

4تشویقی بودن نظارت شرعی در بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی

5مشورت گیري از صاحب نظران

6رسمی و قانونی شدن جایگاه شوراي فقهی بانک مرکزي

7افزایش اختیارات شوراي فقهی بانک مرکزي

8ارتباط موثر و نظام مند شوراي فقهی بانک مرکزي با مراجع تقلید

9ارتباط موثر و نظام مند شوراي فقهی بانک مرکزي با دفتر رهبري

10ارتباط موثر و نظام مند شوراي فقهی بانک مرکزي با شوراي نگهبان

)رتبه بندي ویژگی هاي مدل مطلوب نظارت شرعی(نتایج دور سوم  -د

)نتایج آزمون فریدمن(در رابطه با الگوي مطلوب نظارت شرعی ویژگی هاي پیشاوقوع رتبه بندي 

1اختصاص وقت کافی  

2سازگاري

3توسعه دانش حرفه اي اعضاي شوراي فقهی

4ارائه خدمات مشورتی در زمینه انطباق با شریعت

5استقالل

6تعامل سازنده میان شوراي فقهی بانک با سایر بخش ها و ادارات مرتبط

7حضور نمایندگان مراجع تقلید در شوراي فقهی بانک مرکزي

8رازداري

9اطمینان از اجراي صحیح و واقعی عقود مورد استفاده توسط بانک یا موسسه اعتباري

10گزارش دهی شوراي فقهی بانک ها به مجمع عمومی

11انتخاب اعضاي شوراي فقهی بانک مرکزي توسط مجمع عمومی بانک مرکزي با مشورت مراجع تقلید

12گزارش دهی شوراي فقهی بانک مرکزي به مجمع عمومی بانک

13در اختیار داشتن اطالعات

14نظارت پیوسته شوراي فقهی بانک مرکزي بر عملکرد شوراي فقهی بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی

15گزارش دهی شوراي فقهی بانک ها به سپرده گذاران

16گزارش دهی شوراي فقهی بانک ها در رابطه با فعالیت هاي ناصحیح همراه با شیوه هاي اصالحی به هیئت مدیره

رصد تحوالت بانکداري اسالمی در جهان توسط شوراي فقهی بانک مرکزي و تالش در راستاي ایجاد تعامل سازنده با بانک هاي  

اسالمی در سایر کشورها
17

)رتبه بندي ویژگی هاي مدل مطلوب نظارت شرعی(نتایج دور سوم  -د

)نتایج آزمون فریدمن(در رابطه با الگوي مطلوب نظارت شرعی ویژگی هاي پساوقوع رتبه بندي 
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مقدمه -6-1
  پــس از شــناخت وضــع موجــود و اســتخراج الگــوي

مطلوب نظارت شرعی براي نظام بانکی کشور، در ایـن  
فصل تالش می شود تا الزامات و پیش نیازهاي عملیاتی 
شدن نظارت شرعی در شبکه بانکی کشور مورد توجـه  

. قرار گیرد

      دلیل اهمیت این مسئله آن اسـت کـه نظـام بـانکی
ایران داراي مختصات و نیازمندي هاي خاصی می باشد 
که در عملیاتی سازي نظارت شرعی حتما باید به آن ها 

. توجه گردد

35

پیش نیازها و الزامات اجرائی  -6-2
اهتمام و جدیت بانک مرکزي -6-2-1 
مشارکت فعاالنه بانک ها و موسسات اعتباري  غیر بانکی  -6-2-2
شکل گیري هماهنگی درونی در بانک ها و موسسات اعتباري  غیر بانکی  -6-2-3
شکل گیري مطالبه عمومی و مردمی -6-2-4
تدریجی بودن -6-2-5
منافع و چالش ها -6-3
منافع  -6-3-1

درون زا نمودن نظارت شرعی -الف
تنظیم قراردادها و دستورالعمل هاي اجرایی   -ب
ارائه خدمات آموزشی به مدیران و کارکنان  -ج
ارائه مشورت شرعی به مشتریان   -د
)  مدیران، کارکنان و مشتریان(پاسخ به سواالت شرعی ذینفعان  -ه
مشاوره هاي موردي به مدیران ارشد -و
ارائه مشاوره انتخاب عقد به تسهیالت گیرندگان -ز
انجام بازرسی هاي شرعی در راستاي تنظیم اجراي صحیح عقود   -ح
تدوین گزارش ساالنه انطباق با شریعت    -ط
تقویت برند و جایگاه موسسه در زمینه بانکداري اسالمی   -ي
تقویت فرهنگ بانکداري اسالمی در کشور -ك
چالش ها -6-3-2

هزینه بر بودن -الف
کمبود متخصصین  -ب
تداخل نظارت شرعی با سایر فعالیت هاي موسسه -ج
کیفی بودن مقوله انطباق با شریعت و امکان اعمال سلیقه -د
اختالف فتواهاي فقهی -ه

36
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نمونه اي از اصول احتیاطی، دستورالعمل هاي  (مقرّرات مورد نیاز  -6-4

)  مورد نیاز و چک لیست هاي پیشنهادي جهت انجام نظارت شرعی

      یکی از پیش نیازهاي اصلی اجرائی سـازي نظـارت شـرعی در شـبکه بـانکی

.  وجود قوانین مورد نیاز است

      هر چند تدوین این قوانین جزو وظیفه ذاتـی بانـک مرکـزي و بخـش هـاي

نظارتی آن می باشد، اما در این قسمت از پژوهش جهت بـاال بـردن امکـان    

) کـه در ایـن تحقیـق برجسـته گردیـد     (عملیاتی سازي ایده نظارت شـرعی  

تالش می شود تا الگویی اولیه از قـوانین پیشـنهادي جهـت انجـام نظـارت      

.  شرعی ارائه شود

        مسلما قوانین پیشـنهادي صـرفا یـک پیشـنهاد بـوده و الزم اسـت توسـط

کارشناسان بانک مرکزي مورد جرح و تعدیل الزم قرار گرفتـه و در نهایـت   

.به بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی ابالغ گردند
37

اصول اساسی براي نظارت شرعی موثر در نظام  «نمونه پیشنهادي  -6-4-1

»  بانکی
دستورالعمل تاسیس، فعالیت و انحالل شوراي  «نمونه پیشنهادي  -6-4-2

» فقهی بانک مرکزي
دستورالعمل تاسیس، فعالیت و انحالل شوراي  «نمونه پیشنهادي  -6-4-3

»  فقهی بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی
چک  لیست هاي نظارت شرعی جهت استفاده  «نمونه پیشنهادي  -6-4-4

» ناظران شریعت
چک لیست نظارت شرعی از کلیات شعبه: بخش اول
چک لیست نظارت شرعی از پرونده هاي سپرده هاي جاري، پس انداز و : بخش دوم

سرمایه گذاري
چک لیست نظارت شرعی از موارد عمومی پرونده هاي تسهیالت اعطائی: بخش سوم

چک لیست نظارت شرعی از موارد اختصاصی در پرونده هاي تسهیالت : بخش چهارم
اعطائی

موارد اختصاصی در تسهیالت اعطائی از طریق عقد مشارکت مدنی  -الف
موارد اختصاصی در تسهیالت اعطائی از طریق عقد اجاره به شرط تملیک -ب
موارد اختصاصی در تسهیالت اعطائی از طریق عقد فروش اقساطی -ج
موارد اختصاصی در تسهیالت اعطائی از طریق عقد خرید دین -د
موارد اختصاصی در تسهیالت اعطائی از طریق عقد جعاله -ه
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نتیجه گیري -7-1

توصیه هاي سیاستی -7-2

با توجه به تحلیل هاي ارائه شده و با توجه به نظرات دریافت شـده از خبرگـان بانکـداري اسـالمی در کشـور،      
:می توان توصیه هاي سیاستی ذیل را ارائه نمود

   باید پذیرفت که اجراي صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا، نیازمند اصالح ساختار نظارتی فعلـی بانـک
مرکزي و تقویت آن به نحوي است که نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی هم در کنـار سـایر مقولـه هـا     

. مورد توجه قرار گیرد

    ،وجود شوراي نگهبان در ساختار حاکمیتی کشور و تائید قانون عملیات بانکی بدون ربا توسـط ایـن نهـاد
اهداف . تضمین کننده اسالمی بودن عملکرد شبکه بانکی نبوده و نیاز به نظارت شرعی همچنان وجود دارد

و کارویژه هاي شوراي فقهی بانک مرکزي و یا شوراي فقهی بانک ها و موسسات اعتباري، کامال متفـاوت از  
. اهداف و کارویژه هاي شوراي نگهبان است

     بر اساس تحلیل هاي ارائه شده در فصول مختلف این تحقیق، پیشنهاد می شـود بانـک مرکـزي جمهـوري
نسبت به تدوین دسـتورالعملی مشـخص   ) ضمن استفاده از نمونه پیشنهادي در این تحقیق(اسالمی ایران 

الزم است در این دسـتورالعمل بـراي شـوراي    . جهت ارتقاي جایگاه شوراي فقهی بانک مرکزي اقدام ورزد

. فقهی بانک مرکزي وظایف نظارتی، مشورتی و آموزشی تعریف گردد
39

توصیه هاي سیاستی -7-2

  با توجه به اینکه تمامی بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی کشور اسـالمی
هستند، لذا امکان نظارت شوراي فقهی بانک مرکزي بر تمـامی آن هـا وجـود    

. ندارد و از این رو الزم است خود موسسات نیز در این فرآیند مشارکت نمایند

   ضـمن  (در این راستا پیشنهاد می شود بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران
نسبت بـه تـدوین دسـتورالعملی    ) استفاده از نمونه پیشنهادي در این تحقیق

مشخص در جهت زمینه سازي تشکیل شوراهاي فقهی در بانک ها و موسسـات  
الزم است در این دستورالعمل براي شـوراي  . اعتباري غیر بانکی حرکت نماید

.فقهی بانک مرکزي وظایف نظارتی، مشورتی و آموزشی تعریف گردد

  با توجه به جدید بودن نظارت شرعی در شبکه بانکی کشور، الزم است از هـر
در ایـن راسـتا پیشـنهاد مـی شـود      . گونه شتاب در این رابطه خودداري شـود 

تشکیل شوراهاي فقهی در بانک ها و موسسات اعتبـاري غیـر بـانکی در ابتـدا     
بوده و موسساتی که در ایـن فرآینـد وارد شـده و نسـبت بـه      کامال اختیاري 

ارزیابی شرعی بودن فعالیت هاي خود اقـدام مـی ورزنـد، مـورد تشـویق بانـک       
. مرکزي قرار گیرند 40
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   در ایـن  . مسلما انجام نظارت شرعی نیازمند وجود چک لیست هاي نظـارتی مـرتبط اسـت
راستا پیشنهاد می شود بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران ضـمن اسـتفاده از نمونـه        

مشـابه چـک   (پیشنهادي در این تحقیق، نسبت به طراحی چک لیست هاي نظارت شرعی 

. اقدام ورزد) لیست هایی که براي سایر مقوله هاي نظارتی وجود دارد

 بـه موسسـات اعتبـاري    ) مشابه اصول نظـارتی بـازل  (وجود اصول احتیاطی نظارت شرعی
در ایـن راسـتا   . کشور در جهت اجراي صحیح و کم هزینه نظارت شـرعی کمـک مـی کنـد    

پیشنهاد می شود بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ضمن استفاده از نمونـه پیشـنهادي   
مشـابه اسـتانداردهاي   (در این تحقیق، نسبت به طراحی اصول اساسی نظارت شرعی موثر 

.  اقدام ورزد) کمیته بازل در زمینه اصول اساسی نظارت بانکی موثر

 بـه منظـور بـاال بـردن امکـان      (پیشنهاد شوراي فقهی بانک یا موسسه اعتباري غیر بانکی
و یـا  (در تمـامی شـعب   » رابط شوراي فقهـی «، نسبت به تعیـین  )ارتباط خود با شعب

اقدام ورزد؛ مشابه آنچه که در رابطه با مبارزه با پول شـوئی  ) حداقل سرپرستی هاي مناطق
رابط شوراي فقهی، با حفظ سمت قبلی خـود،  . در نظام بانکی کشور قبال انجام شده است

نماینده شوراي فقهی در شعبه بوده و در جهت ایجاد رابطه بـین شـوراي فقهـی و شـعبه     

. حرکت می کند 41

 و همچنین موسسات اعتبـاري (مسلما موفقیت شوراي فقهی بانک مرکزي (
در ایـن راسـتا   . در گرو ارتباط موثر با دانش علمی بانکداري اسـالمی اسـت  

» اتـاق فکـر  «پیشنهاد می شود شوراي فقهی بانک مرکزي نسبت به تشکیل 
اقـدام  ) ماننـد پژوهشـکده پـولی و بـانکی    (در مجموعه هاي پژوهشی مرتبط 

این اتاق وظیفه دارد جدیدترین تحوالت بانکـداري اسـالمی از لحـاظ    . ورزد
ابزارها، شیوه ها و روش ها را رصد نموده و پیشنهاداتی جهت تصـمیم گیـري   

. در اختیار شوراي فقهی بانک مرکزي قرار دهد

     مسلما یکی از پیش نیازهاي موفقیت نظـارت شـرعی، آمـوزش کارکنـان در
در این راستا پیشنهاد مـی شـود   . رابطه با مباحث بانکداري اسالمی می باشد

بانک مرکزي از تجربه سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده نمـوده و ضـمن   
طراحی آزمون هایی مشخص، ورود کارمندان در شبکه بانکی را مشـروط بـه   

مسلما الزم است یکی از محورهـاي مهـم   . کسب مدارك این آزمون ها نماید
باشـد؛ مشـابه آزمـونی کـه در      »اصول بازار پولی اسالمی«این آزمون هـا،  

برگـزار  » اصول بازار سرمایه اسـالمی «سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان 

. می گردد
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        به منظور تقویـت اهمیـت نظـارت شـرعی در شـبکه بـانکی، پیشـنهاد
می شود بانک مرکزي با کمک شوراي فقهی، شاخص هایی کمی جهـت  

ارائـه  رتبه بندي موسسات اعتباري از منظر انطبـاق بـا شـریعت    
. نموده و به صورت ساالنه رتبه موسسات را از ایـن منظـر اعـالم نمایـد    

مسلما انجام چنین اقدامی انگیزه موسسـات در بـاال بـردن مشـروعیت     

.  فعالیت هایشان را افزایش خواهد داد

     ،در حال حاضر با پیشرفت شیوه هـاي حسـابداري، حسابرسـی، نظـارت
رتبه بندي، بانکـداري الکترونیـک و غیـره، بسـیاري از مسـائلی کـه در       
گذشته از چالش هاي اصلی اجراي بانکداري بدون ربا بودنـد و راه حلـی   

در ایـن راسـتا پیشـنهاد    . نداشتند، امروزه قابل حل به نظـر مـی رسـند   
می شود بانک مرکزي با کمک موسسات اعتباري، از ظرفیت هاي جدیـد  
به وجود آمده در راستاي تحقـق بانکـداري بـدون ربـا بـه طـور عـام و        

.  نظارت شرعی به طور خاص استفاده کنند
43

ضمائم
اصول «: عنوان؛IFSBترجمه دستورالعمل نظارت شرعی : ضمیمه شماره یک

»  راهنماي نظارت شرعی براي موسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسالمی

استاندارد  ؛AAOIFIترجمه دستورالعمل نظارت شرعی  :ضمیمه شماره دو
»تاسیس، ترکیب و گزارش دهی: هیئت نظارتی شریعت«: شماره یک؛ عنوان

استاندارد  ؛AAOIFIترجمه دستورالعمل نظارت شرعی : ضمیمه شماره سه
»شیوه انجام نظارت شرعی«: شماره دو؛ عنوان

)پرسش نامه باز(پرسش نامه دور اول دلفی : ضمیمه شماره چهار
)پرسش نامه بسته(پرسش نامه دور دوم دلفی : ضمیمه شماره پنج

پرسش نامه بسته جهت  (پرسش نامه دور سوم دلفی : ضمیمه شماره شش
)رتبه بندي

گزارش نظارت شرعی برخی بانک هاي اسالمی در سایر  : ضمیمه شماره هفت

کشورها
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با تشکر از صبر و حوصله شما


