26

کلید سرمایه .فصلنامه اختصاصی چرخه اعتباری تسهیالت
نگاه نو .تحلیلی بر رویدادهای اعتباری

بررسی یک ابزار انگیزشی
برای تقویت نظارت داخلی نظام بانکی کشور:

رتبهبندی بانکها از منظر
مطابقت با اصول شریعت

فرشتهمال کریمی

کارشــناس ارشــد پژوهشــی پژوهشــکده پولــی و بانکــی
بانــک مرکــزی
f.mollakarimi@gmail.com

وهابقلیچ

کارشــناس ارشــد پژوهشــی پژوهشــکده پولــی و بانکــی
بانــک مرکــزی و دانشــجوی دکتــری دانشــکده اقتصــاد
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
vahabghelich@gmail.com

وجــود شــبهات و ســواالت متعــدد در بیــن دغدغهمنــدان جامعــه اعــم از
مراجــع تقلیــد ،اســاتید ،محققــان و عمــوم مشــتریان نســبت بــه رعایــت
کامــل اصــول شــریعت اســامی در فراینــد انعقــاد و اجــرای قراردادهــای
بانکــی ،ضــرورت شفافســازی عملیــات نظــام بانکــداری و ارزیابــی
میــزان انطبــاق قراردادهــای بانکــی بــا اصــول شــریعت را بیــش از پیــش
یــادآور میســازد .مهمتریــن شــبهات در ایــن زمینــه عــدم آ گاهــی از مفــاد
و ماهیــت قراردادهــای بانکــی و در نتیجــه صــوری بــودن معامــات،
معضــل جریمــه دیرکــرد و تغییــر کارکــرد عقــود مشــارکتی بــه عقــود
مبادلــهای اســت.
بدیهــی اســت رفــع ایــن شــبهات از طریــق اصالح حــوزه مقــررات و نظارت
بیرونــی و درونــی بــر عملکــرد بانکهــا بــر اســاس قواعــد و اصــول شــریعت،
ضمــن افزایــش وجاهــت و حســن شــهرت نظــام بانکــی در داخــل کشــور
و نیــز در عرصــه بینالملــل ،میتوانــد موجــب افزایــش اطمینــان خاطــر
مشــتریان نظــام بانکــی در کشــور شــود.
گرچــه اصــاح قوانیــن و مقــررات و تقویــت ابعــاد نظــارت بیرونــی از ســوی
بانــک مرکــزی و ســایر نهادهــای نظارتــی و حسابرســی اقتصــادی در
اصــاح رویههــای بانکــی مثمــر ثمــر اســت ،امــا قدرمســلم آن اســت کــه
بــدون همــت و خواســت شــبکه بانکــی و تقویــت ســازوکارهای نظــارت
درونــی نتایــج اینگونــه اقدامــات کامــل و جامــع نخواهــد بــود .از ای ـنرو
بایســتی تدابیــری اندیشــیده شــود کــه انگیــزه و همــت شــبکه بانکــی در
تقویــت قــوای نظــارت درونــی بــر رعایــت کامــل اصــول شــریعت بهتــر و
بیشــتر از پیــش انجــام پذیــرد.
از ایــنرو در ادامــه ،راهــکار سیاســتی انگیزشــی جهــت تقویــت ســطح
رعایــت اصــول شــریعت در قراردادهــای بانکــی ارائــه شــده و ضمــن معرفــی
شــاخصهای ایــن راهــکار بــه نحــوه اجــرای آن اشــاره میشــود.

همچنیــن مزایــا و فوائــد اجــرای ایــن طــرح و موانــع و محدودیتهــای آن نیــز
مــورد بحــث و بررســی قــرار میگیرنــد.

راهکار سیاستی
بدیهــی اســت بانکهــا ،چــه در حــوزه ســپردهگذاری و چــه در زمینــه اعطــای
تســهیالت ،بــا مشــتریان وارد قــرارداد میشــوند .طراحــی قــرارداد در اختیــار
خــود بانکهاســت و بانکهــا در چارچــوب قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا
و قانــون مدنــی و بــا اســتفاده از آییننامــه اجرایــی بانــک مرکــزی بــه طراحــی
قــرارداد مبــادرت میورزنــد.
بــا نگاهــی آسیبشناســانه نســبت بــه عملکــرد نظــام بانکــی کشــور در مییابیــم
کــه بخشــی از مشــکالت موجــود در التــزام عملــی بانکهــا بــه اصــول شــریعت
اســامی از دو ناحیــه «متــن قراردادهــای بانکــی» و «نحــوه اجــرای قراردادهــای
بانکــی» ناشــی میشــود .از ایــن جهــت ،رتبهبنــدی بانکهــای کشــور در
میــزان التــزام بــه اصــول شــریعت در دو شــاخه فــوق قابــل طر حریــزی اســت.
در همیــن راســتا ابتــدا بــه معرفــی شــاخصهای مهــم رتبهبنــدی بانکهــا از
حیــث التــزام بــه شــریعت در متــن قراردادهــا و اجــرای آن پرداختــه و ســپس
محدودیتهــا و چالشهــای موجــود در اجــرای ایــن راهــکار سیاســتی مــورد
اشــاره قــرار میگیــرد.

شاخصهای رتبهبندی
بــه منظــور ســنجش میــزان انطبــاق بــا شــر ع ضــروری اســت قراردادهــای
بانکــی را از دو منظــر احــکام و قواعــد اختصاصــی هــر عقــد و قواعــد و احــکام
عمومــی بــاب معامــات مــورد ســنجش قــرار داد .در توصیــف احــکام و قواعــد
اختصاصــی عقــود بایــد بیــان داشــت کــه هــر یــک از معامــات در فقــه اســامی
تعریــف و احــکام خــاص خــود را دارد .ا گــر هنــگام انعقــاد قــرارداد ،معاملــه بــا
تعریــف و ضوابطــی کــه مــورد نظــر شــر ع اســت ،مخالفــت داشــته باشــد قطعــا

چنیــن قــراردادی فاقــد مشــروعیت الزم اســت .افــزون برایــن ،عقــود اســامی در
جهــت تامیــن نیازهــای اقتصــادی افــراد دارای کارکردهــا و آثــار ویــژهای اســت
کــه احــکام قــرارداد نیــز بــا هــدف تضمیــن آن مقــرر گردیــده اســت .برخــی دیگــر
از قراردادهــا نیــز بــرای افــراد خطرپذیــر طراحــی شــده اســت .در واقــع در اســام
گســترهای از قراردادهــا بــرای انــواع گزینههــا و افــراد ریسـکپذیر و ریسـکگریز و
قابلاعتمــاد و غیرقابــل اعتمــاد بــه چشــم میخــورد .یــک بانــک اســامی بایــد
در تدویــن و انعقــاد قراردادهــا ضمــن تأمیــن نیازهــای افــراد و ســایق مختلــف
از طریــق رعایــت احــکام اختصاصــی عقــود کارکــرد و آثــار ویــژه هــر عقــد را حفــظ
کنــد .امــا یکــی دیگــر از معیارهــای ارزیابــی ،میــزان انطبــاق قراردادهــای بانکــی
بــا مبانــی و احــکام عمومــی قواعــد فقهــی اســت .قواعــد فقهــی ،ضوابــط و
چارچــوب هــای كلــی هســتند كــه منشــأ اســتنباط قوانیــن محدودتــر مىشــوند
و بــه یــك مــورد ویــژه اختصــاص نــدارد ،بلكــه مبنــاى قوانیــن مختلــف و متعــدد
قــرار مىگیــرد .بــه عبــارت دیگــر قواعــد فقهــی دســتورهاى كلــى فقهــى اســت كــه
در بابهــا و بخشهــای گونا گــون را ه دارنــد و فقیــه بــا نظــر بــه ایــن قواعــد بــه
اســتنباط احــکام میپــردازد .در فقــه اســامی برخــی از قواعــد فقهــی بــه حــوزه
معامــات مربــوط میشــود بــه گون ـهای کــه فقیــه بــا مالحظــه ایــن قواعــد در
مــورد احــکام شــرعی معامــات نظــر میدهــد و حکــم بــه صحــت یــا بطــان یــک
قــرارداد میکنــد .توجــه بــه ایــن قواعــد و رعایــت آن در تدویــن قراردادهــای
بانکــی بــه ویــژه قراردادهــای جدیــد در احــراز مشــروعیت قــرارداد نقــش بســزایی
دارد .بــا توجــه بــه اهمیــت دو حــوزه معرفــی شــده در زمینــه صحــت شــرعی
معامــات ،الزم اســت اســتخراج و ارائــه شــاخصهای رتبهبنــدی ناظــر بــه
ایــن دو حــوزه باشــد .بــر همیــن اســاس مهــم تریــن شــاخصهایی کــه رعایــت
آن بــرای تحقــق یــک قــرارداد مشــروع بانکــی الزم اســت ،در ادامــه تشــریح
میشــود.

واقعی بودن قرارداد
واقعــی بــودن قراردادهــا زمانــی محقــق میشــود کــه مشــتری و بانــک بــا یــک
مفاهمــه مشــترک آنچــه را کــه در عالــم واقــع در پــی آن هســتند ،قصــد کننــد.
ا گــر انعقــاد قراردادهــا بــه نحــوی باشــد کــه قصــد طرفیــن قــرارداد بــا آنچــه کــه
در حقیقــت اتفــاق میافتــد ،متفــاوت باشــد و صــورت قــرارداد تنهــا ابــزاری
بــرای انتقــال تســهیالت و کســب ســود باشــد ،بیآنکــه متعاملیــن نســبت
بــه موضــوع قــرارداد و احــکام و ضوابــط آن پایبنــد باشــند ،قــرارداد بــه شــکل
واقعــی و در مســیر صحیــح خــود صــورت نپذیرفتــه و مصــداق ایــن قاعــده فقهــی
میگردد«:مــا وقــع لــم یقصــد ،و مــا قصــد لــم یقــع» .در واقــع بــدون آ گاهــی
طرفیــن از ماهیــت قــرارداد ،اثــری بــر ایجــاب و قبــول صــورت گرفتــه مترتــب
نیســت و مالکیــت طرفیــن نســبت بــه عوضیــن معاملــه دچــار اشــکال میگــردد.
احــراز قصــد واقعــی متعاملیــن تنهــا از طریــق ســنجش میــزان آ گاهــی آنهــا
میســر اســت و یــا اینکــه تــا چــه حــد توجیــه شــدهاند و یــا هنــگام انعقــاد معاملــه،
قــرارداد را مطالعــه کردهانــد .ضــرورت برخــورداری از قصــد واقعــی ریشــه در ایــن
اصــل دارد کــه ماهیــت حقوقــی رابطــه بانــک و مشــتری از عنــوان عقــد خــارج

بخشی از مشکالت موجود در التزام
عملی بانکها به اصول شریعت اسالمی
از دو ناحیه «متن قراردادهای بانکی» و
«نحوه اجرای قراردادهای بانکی» ناشی
میشود

نیســت و بــر اســاس قاعــده فقهــی «العقــود تابعــه للقصــود» ،مهمتریــن رکــن هــر
ّ
عقــد ،قصــد و اراده باطنــی اســت (حلــى1408 ،ق ،ج ،3ص4؛ نجفــی1415 ،ق،
ج ،22ص265؛ انصــاری1415 ،ق،ج ،3ص .)29طبــق ایــن قاعــده بانــک و
مشــتری میبایســت موضــوع هــر قــراردادی را بــه صــورت صحیــح قصــد کننــد
تــا احــکام و آثــار ویــژه آن عقــد محقــق شــود .لــذا ضــروری اســت کــه نســبت بــه
معنــا و مفهــوم قراردادهــای بانکــی آ گاهــی و توجــه داشــته باشــند.
بــه طــور قطــع مالحظــه قاعــده تبعیــت عقــد از قصــد و اهمیــت انشــاء صحیــح
و واقعــی عقــود بانکــی ،گامــی مهــم در اجــرای بانکــداری اســامی بــه شــمار
میآیــد و نقشــی بســزا در کاهــش معامــات صــوری عقــود بــه معنــای معامالتــی
کــه طرفیــن قصــد جــدی بــرای بــه وجــود آوردن آثــار حقوقــی آن نداشــته
باشــند ،ایفــا مینمایــد .معامــات صــوری هــم در شــریعت مقــدس بــه موجــب
قاعــده «العقــود تابعــه للقصــود» باطــل شــمرده اســت و در قانــون مدنــی نیــز بــه
تبــع از فقــه امامیــه و ذیــل مــواد  463 ،196 ،191و  1149از حیــث عــدم وجــود
قصــد واقعــی ،محکــوم بــه بطــان شــده انــد.
از مصادیــق آشــکار انعقــاد صــوری عقــود در نظــام بانکــی میتــوان بــه انعقــاد
ً
صــوری قــرارداد خریــد دیــن اشــاره کــرد .در قــرارداد خریــد دیــن ،ا گــر واقعــا
دیــن ،دیــن واقعــی نباشــد و اســناد بدهــی صــوری باشــد ،معامــات مــورد نظــر
ربــوی خواهــد بــود .یعنــی آنچــه در عمــل رخ میدهــد ،قــرض اســت و در پایــان
ً
بانــک مبلــغ اســمی روی ســند را دریافــت خواهــد کــرد کــه قطعــا معنــای آن
رباســت.
مــورد دیگــر ایــن کــه در تســهیالتی کــه جهــت تعمیــر مســکن در قالــب عقــد
جعالــه ،داده میشــود بانــک بــه عنــوان عامــل جعالــه تنهــا بــه مراجعــه کننــده
(جاعــل) ،پــول میدهــد .در ایــن حالــت ممکــن اســت گیرنــده پــول حتــی
مســکن نداشــتهباشــد یــا ا گــر دارای مســکن هــم باشــد ،نیــازی بــه تعمیــر نــدارد
و پــول آن را بــرای مصــارف دیگــری بــه کار میانــدازد.
حــال آن کــه ا گــر بــرای قــرارداد جهــت خاصــی تعییــن شــده باشــد ،بــر
دریافتکننــده تســهیالت الزم و واجــب اســت کــه آن را در جهــت خــود مصــرف
کنــد .در غیــر ایــن صــورت قــرارداد از حیــث قانونــی محکــوم بــه بطــان اســت.
آراء فقهــا نیــز حا کــی از آن اســت کــه مشــتریان نمیتواننــد تســهیالت دریافــت
شــده را در غیــر موضــوع قــرارداد مصــرف کنــد.
گنجانــدن برخــی از شــروط در ضمــن قراردادهــای بانکــی نیــز گواهــی اســت بــر
اینکــه بانــک و مشــتری قصــد حقیقــی و واقعــی بــرای انعقــاد قــرارداد ندارنــد .بــه
عنــوان مثــال بانــک بــه جــای اینکــه قــرض ربــوی دهــد ،تحــت عنــوان مشــارکت،
مقــداری ســرمایه در اختیــار متقاضــی قــرار میدهــد تــا متقاضــی بــه عنــوان
عامــل ،آن را در یــک فعالیــت اقتصــادی ســودآور بــه جریــان درآورد.
ݢ ݢطبــق قــرارداد شــرکت ،بانــک و مشــتری میبایســت در ســود و زیــان ســهیم
باشــند؛ امــا در قــرارداد شــرطی گنجانــده میشــود کــه شــریک را ملــزم و متعهــد
میکنــد کــه سهمالشــرکه متعلقــه بانــک بعالوه ســود ابــرازی موضوع مشــارکت و
ضرر و زیان وارده به بانک را صلح و تبرعا از اموال خود تأمین و پرداخت کند.
ایــن صلــح کــه بــه صــورت شــرط ضمــن عقــد اســت ،شــرط خــاف مقتضــای
عقــد شــرکت اســت و ماهیــت قــرارداد مشــارکت را زیــر ســؤال میبــرد؛ چــرا کــه
اقتضــای عقــد شــرکت ،مشــارکت در ســود و زیــان اســت .بــه نظــر میرســد
بــرای پرهیــز از کاربــرد صــوری عقــود میبایســت سیســتمی طراحــی شــود کــه
کارمنــدان بانــک موظــف باشــند قبــل از انعقــاد قــرارداد ،ماهیــت آن را بــه
صــورت اجمالــی بــرای مشــتریان توضیــح دهنــد .میتــوان در هــر شــعبه فــردی
را در نظــر گرفــت کــه مســئولیت توضیــح قراردادهــا بــرای مشــتریان را برعهــده
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کلید سرمایه .فصلنامه اختصاصی چرخه اعتباری تسهیالت
نگاه نو .تحلیلی بر رویدادهای اعتباری

داشــته باشــد .از آنجایــی کــه احــكام معامــات نســبت
بــه ســایر مســائل فقهــی از پیچیدگــی خاصــی برخــوردار
اســت و بایــد مــورد مطالعــه و آمــوزش قــرار گیــرد لــذا
نهادهــای مالــی بایــد ایــن موضــوع را جــدی بگیرنــد.

توجه به آثار و کارکردهای واقعی قرارداد
ممکــن اســت یــک شــرط در ســطح خــرد مطابــق بــا
شــریعت تلق ـی شــود ،امــا همــان شــرط از منظــر کالن،
تطابــق چندانــی بــا شــریعت نداشــته باشــد .بــه عنــوان
مثــال در برخــی مــوارد در عقــود مشــارکتی شــروطی
گنجانــده میشــود کــه بــا دفــع هرگونــه ضــرری از بانــک،
عقــد را از حالــت مشــارکتی خــارج ســاخته و کامــا بــه
عقــود مبادل ـهای بــا نــرخ ســود ثابــت و از پیــش تعییــن
شــده تبدیــل مینمایــد .ایــن مســئله ا گرچــه از لحــاظ
خــرد در فقــه اســامی بالاشــکال اســت ،ولیکــن ضمــن
مغایــرت بــا روح عقــود مشــارکتی ،در ابعــاد کالن نیــز
موجــب میشــود اقتصــاد جامعــه از مزایــای ایــن عقــود
محــروم شــود       .
افــزون بــر ایــن شــروط ضمــن عقــد نیــز نشــانهای بــرای
کشــف قصــد متعاملیــن بــه حســاب میآیــد .گنجانــدن
شــروطی کــه قــرارداد را از ماهیــت و کارکــرد واقعــی

خویــش خــارج ســازد ،حا کــی از عــدم قصــد جــدی طرفیــن معاملــه اســت .ایــن شــروط شــاید بــه
صــورت مســتقل منــع شــرعی نداشــته باشــند ،امــا در صورتــی کــه منجــر بــه تغییــر ماهیــت قــرارداد
شــود ،صحیــح اســت  .

دوطرفه بودن معامله

ً
توضیــح اینکــه در بســیاری از مــوارد شــروط ضمــن عقــد در قراردادهــای بانکــی صرفــا باهــدف
تضمیــن منفعــت بانــک صــورت میپذیــرد .در مقابــل ،ایــن شــروط حــق هرگونــه چانهزنــی از
مشــتری را ســلب کــرده و مشــتری را در شــرایطی قــرار میدهــد کــه بــرای دریافــت تســهیالت
مجبــور بــه پذیــرش مفــاد قــرارداد گــردد درحالیکــه بــار ســنگین مســئولیتها و خســارات
احتمالــی نیــز بــر عهــده وی قــرار دارد.
بــه نظــر میرســد مهمتریــن عامــل ایــن مســئله ،عــدم دسترســی بانکهــا بــه اطالعــات مشــتری
اســت .وقتــی بانــک در یــک فعالیــت اقتصــادی بــا یــک مشــتری شــریک میشــود ،ولــی دسترســی
بــه اطالعــات نــدارد و نمیدانــد هزینههــای تولیــد ،میــزان آن و قیمــت فــروش و درنهایــت ســود
ایــن فعالیــت و ســهم بانــک از ســود ایــن فعالیــت اقتصــادی چقــدر اســت ،بههیچوجــه نمیتوانــد
اعتمــاد شــخصی و دســتگاهی ایجــاد کنــد .شــروط تحمیلــی حا کــی از آن اســت کــه بانــک بــه
دنبــال راهــکاری اســت کــه خــود را از خطــر مصــون بــدارد و بــه همیــن دلیــل ،در بســیاری از مــوارد
تــاش میکنــد بــا گنجانــدن شــروطی در ضمــن قــرارداد ریســک را بــه شــریک منتقــل کنــد  .
بهطورقطــع چنیــن قــراردادی مخالــف قاعــده عــدل و انصــاف اســت .قاعــده عــدل و انصــاف از
قواعــد اساســی شــریعت اســامی اســت .اقتضــای ایــن قاعــده ایــن اســت کــه طرفیــن قــرارداد
معامــات اســامی مکلفانــد در ایجــاد و اجــرای قــرارداد بــر اســاس عــدل و انصــاف رفتــار کننــد
و قــراردادی عادالنــه را منعقــد کننــد تــا وســیله اتــاف و تضییــع حقــوق دیگــران فراهــم نگــردد.
(ال ضــرر و ال ضــرار فــی االســام) بــر همیــن اســاس نقــض عدالــت و درج شــروط
غیرمنصفانــه در قــرارداد نیــز از مصادیــق ضــرر رســاندن بــه افــراد محســوب میشــود.
(کریمــی ،1362 ،ص)70
در کنــار رعایــت عــدل و انصــاف در تنظیــم قــرارداد ،بانــک نیــز میبایســت بهعنــوان
وکیــل ســپردهگذاران و بهمنظــور حفــظ منافــع ایشــان ،ســازوکاری را تنظیــم نمایــد
کــه تنهــا در صــورت اثبــات خســارت واقعــی ،در تحمــل خســارت بــا مشــتری ســهیم
شــود؛ چرا کــه معقــول نیســت کــه هرگونــه ادعایــی از مشــتریان تســهیالت مشــارکتی در
مــورد تحقــق خســارت را پذیرفــت .لــذا در صــورت اثبــات کــذب بــودن ادعــا ،مدعــی
میبایســت بــا جریمــه مواجــه گــردد .البتــه طراحــی ایــن ســازوکار امــری بســیار مشــکل
بــه نظــر میرســد.

رعایت ضوابط اختصاصی قراردادهای بانکی
هــر یــک از عقــود بانکــی در فقــه اســامی دارای احــکام و ضوابــط خاصــی اســت کــه
رعایــت آن موجــب مشــروعیت آن میگــردد .بهعنوانمثــال بــراى صحــت اجــاره بایــد
ـتأجر بــا بقــاء اصــل آن ممكــن باشــد یعنــى مال ـى كــه منفعــت آن
انتفــاع از عیــن مسـ ِ

در کنار رعایت عدل و انصاف در تنظیم قرارداد،
بانک نیز میبایست بهعنوان وکیل سپردهگذاران و
بهمنظور حفظ منافع ایشان ،سازوکاری را تنظیم
نماید که تنها در صورت اثبات خسارت واقعی ،در
تحمل خسارت با مشتری سهیم شود

بهشــرط ســپردهگذاری ،عــدم وجــود نظــارت
شــرعی ســاختار یافتــه در نظــام بانکــی و عــدم وجــود
ابزارهــای شــرعی کارا جهــت سیاس ـتگذاری پولــی
اســت.

ممنوعیت ا کل مال بالباطل

مــورد اجــاره قــرار میگیــرد بایــد از اشــیائى باشــد كــه در اثــر انتفــاع از آن عیــن مــال معــدوم نگــردد.
درصورتیکــه فروشــنده در تســلیم مبیــع تأخیــر کنــد ،خریــدار اختیــار فســخ بیــع را دارد .همچنیــن
مقــدار و وصــف مبیــع بایــد قابلتعییــن باشــد و در سررســید کمیــاب نباشــد بلکــه بهطــور معمولــی
موجــود باشــد .فروشــنده و خریــدار نیــز بایــد بداننــد کــه مبیــع در موعــد مقــرر وجــود خواهــد داشــت.
در ایــن نــوع بیــع الزم اســت کــه ثمــن در هنــگام انعقــاد بیــع بــه فروشــنده داده شــود .درصورتیکــه
تنهــا بخشــی از ثمــن داده شــود بیــع ســلم فقــط نســبت بــه همــان بخــش صحیــح اســت و نســبت بــه
بخشــی کــه ثمــن آن پرداخــت نگردیــده باطــل خواهــد بــود .بدیهــی اســت رعایــت ضوابــط اختصاصــی
عقــود هــم در حــوزه قوانیــن و مقــررات و تدویــن قراردادهــای بانکــی الزامــی اســت و هــم در مرحلــه اجــرا
میبایســت موردتوجــه قــرار گیــرد.

تعهد و پایبندی طرفین قرارداد
طبــق اصــول فقهــی ،وفــای بــه عهــد و عمــل بــه تعهــدات پذیرفتهشــده از واجبــات دینــی اســت .ایــن
اصــل مســلم در قراردادهــای بانکــی هنگامــی قابلاجــرا اســت کــه طرفیــن تــا انتهــای مــدت قــرارداد،
هــم نســبت بــه موضــوع قــرارداد و هــم نســبت بــه ضوابــط و آثــار آن ،تعهــد خــود را بــه اجــرا برســانند.

ممنوعیت ربا
جهــت جلوگیــری از بــروز ربــا در قراردادهــای بانکــی میبایســت بــه دو نکتــه توجــه کــرد .نخســت اینکــه
متعاملیــن نســبت بــه ماهیــت و حقیقــت عقــد آ گاهــی ،قصــد و تراضــی حقیقــی داشــته باشــند تــا یــک
معاملــه واقعــی بــا همــه لــوازم و آثــارش محقــق شــود نــه اینکــه تنهــا مقــداری پــول بــه انگیــزه کســب
ســود و دریافــت اضافــه ردوبــدل گــردد .دوم اینکــه متعاملیــن افــزون بــر آ گاهــی و تراضــی حقیقــی،
بایــد در تنظیــم قــرارداد بهگونـهای عمــل نماینــد کــه خــود را در ورطــه ربــا نیاندازنــد .یکــی از مهمتریــن
اصــول و قواعــد بانکــداری اســامی ،ممنوعیــت رباســت .شــدت حرمــت ربــا در اســام بهگونـهای اســت
کــه بهمثابــه جنــگ باخــدا و رســول(ص) معرفیشــده اســت .حساســیت مســئله بــه نحــوی اســت کــه
حــذف مصادیــق آن از بدنــه نظــام بانکــی ،اولیــن و مهمتریــن گام در تحقــق بانکــداری اســامی بــه
شــمار میآیــد .آشــکارترین موانــع حــذف ربــا از نظــام بانکــی کشــور کــه بیتوجهــی بــه آن بانکهــا را در
ورطــه ربــا میافکنــد و حســن شــهرت نظــام بانکــی را مخــدوش مینمایــد ،نقــص در مجموعــه قوانیــن
و مقــررات نظــام بانکــی ،صــوری بــودن و اجــرای ناصحیــح عقــود ،نقــص در فهــم و تفهیــم كلیــات
بانكــداری اســامی و عقــود بانکــی ،عــدم قصــد واقعــی مشــارکت در عقــود مشــارکتی ،وضــع جریمــه
تأخیــر تأدیــه بــا رویکــرد امهــال بــه مشــتری ،عــدم محاســبه مابهالتفــاوت ســود علیالحســاب بــا ســود
قطعــی ،دریافــت کارمــزد غیرمتعــارف در تســهیالت قرضالحســنه ،ارائــه تســهیالت قرضالحســنه

طبــق ایــن اصــل ازنظــر اســام ،هــر نــوع معاملــه
ماننــد خریدوفــروش ،اجــاره ،صلــح بــر اشــیائی کــه
منفعــت عقالیــی ندارنــد ،معامــات مــدتداری
کــه بــه دیــد عقــا پرداخــت آنهــا مقــدور نیســت
و بــا وجــه اســت ،همگــی ا کل مــال بــه باطــل و
حــرام اســت .همچنیــن در بســیاری از معامــات
ممکــن اســت بــرای رهایــی از محذوریتهــای
شــرعی از عقــد خــارج الزم و صلــح اســتفاده شــود
کــه چنانچــه منفعــت عقالیــی بــر ایــن قراردادهــا
مترتــب نباشــد ،مصــداق ا کل مــال بالباطــل بــوده
و غیــر مشــروع تلقــی میگــردد .بهعنوانمثــال در
قــرارداد مشــارکت مدنــی مشــتری بهعنــوان شــریک
حــق رجــوع و فســخ قــرارداد را در ضمــن عقــد خارج
الزم از خــود ســلب و اســقاط مینمایــد .بدیهــی
اســت کــه اســقاط ایــن حــق تنهــا بــا تحقــق عقــد
خــارج الزم بهصــورت واقعــی و معقــول و بــا دریافــت
عوضــی متناســب ،میســر اســت .همچنیــن ممکــن
اســت در قــرارداد مشــارکت شــریک تعهــد نمایــد کــه
سهمالشــرکه متعلقــه بانــک بهعــاوه ســود ابــرازی
موضــوع مشــارکت و ضــرر و زیــان وارده بــه بانــک
را صلــح و تبرعــا از امــوال خــود تأمیــن و پرداخــت
نمایــد .ایــن شــرط شــبهه ا کل مــال بالباطــل دارد؛
در فرضــی کــه ســود در کار نیســت و شــریک مجبــور
بــه پرداخــت ســود میشــود ،مصــداق ا کل مــال
بالباطــل اســت.

ممنوعیت ضرر و ضرار
بــه مقتضــای ایــن قاعــده شــر ع مقــدس اســام
تنهــا آن گــروه از معامــات را تأییــد میکنــد کــه
اصــل معاملــه ،اطــاق معاملــه و یــا شــرایط معامله،
باعــث ضــرر و ضــرار نشــود .برایــن اســاس ،بانــک
مرکــزی و بانکهــای اســامی وظیفــه دارنــد در
وضــع قوانیــن و ضوابــط ،تنظیــم قراردادهــا و انجــام
فعالیتهــای بانکــی ،افــزون بــر مصالــح بانــک ،بــه
رعایــت حقــوق مشــتریان بهویــژه جامعــه توجــه
کننــد.

اصل شفافیت و نهی غرر
بــر اســاس حدیــث معــروف «نهــی النبــی عــن بیــع
الغــرر» در قراردادهــای اســامی چیــزى كــه مــورد
معاملــه قــرار مىگیــرد (اعــم از عــوض و معــوض)
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کلید سرمایه .فصلنامه اختصاصی چرخه اعتباری تسهیالت
نگاه نو .تحلیلی بر رویدادهای اعتباری

بایــد معلــوم و معیــن باشــد؛ یعنــى طرفیــن معاملــه
بداننــد كــه روى چــه چیــزى معاملــه را واقــع
مىســازند ،لــذا شــرط صحــت معاملــه آن اســت
كــه طرفیــن معاملــه نســبت بــه معاملــهاى كــه
واقــع مىســازند ،آ گاهــى كامــل داشــته باشــند؛
و ایــن علــم گاهــى  بــا مشــاهده مــورد معاملــه
حاصــل مىگــردد و گاهــى هــم بابیــان اوصــاف از
حیــث كمیــت و كیفیــت .لــذا ضــروری اســت هــر دو
طــرف نســبت بــه عوضیــن آ گاهــى داشــته باشــند.
ا گــر یکطــرف عالــم باشــد و طــرف دیگــر جاهــل،
معاملــه باطــل میگــردد؛ زیــرا در صــورت جهــل
بــه مــورد معاملــه ،همــه فقهــا آن معاملــه را غــررى
توصیــف کردهانــد .در جهــت رعایــت قاعــده نفــی
غــرر مــورد معاملــه یــا مبیــع میبایســت بهتناســب
بهگونــهای توصیــف یــا مشــاهده گــردد کــه رافــع
غــرر باشــد .بنابرایــن شــاخص رافعیــت غــرر در مــورد
معاملــه عبــارت اســت از :معلــوم بــودن و معیــن
بــودن موضــوع قــرارداد.
افــزون بــر ایــن اصطالحــات تخصصــی قراردادهــا
بایــد دارای توضیــح و تفســیر مکفــی برای مشــتریان
باشــد .همچنیــن از ســادگی و شــفافیت الزم
برخــوردار باشــد .تعییــن دقیــق مبلــغ تســهیالت و
درصــد ســود در عقــود مبادلـهای ،مشــخص بــودن
ســرمایه کل و سهمالشــرکه در عقــود مشــارکتی،
مشــخص بــودن نحــوه بازپرداخــت دیــون بــا
تعییــن مقــدار و تعــداد اقســاط بدهــی نیــز در جهــت
رعایــت اصــل شــفافیت الزم اســت.

توجه به دالیل تخلف مشتریان
مطابــق یــک اصــل فقهــی کــه بــه انظــار معســر
مشــهور اســت ا گــر فــرد بدهــکار بــه دلیــل اعســار
و عــدم تمکــن مالــی قــادر بــه بازپرداخــت بدهــی

خویــش نبــود ،بــر طلبــکار واجــب اســت تــا زمــان بــه دســت آوردن توانایــی مالــی بــه وی مهلــت دهــد.
بدیهــی اســت کــه برخــی از مشــتریان نظــام بانکــی نیــز بــدون داشــتن قصــد تخلــف و تنهــا بــه دالیلــی
همچــون اعســار و ورشکســتگی قــادر بــه بازپرداخــت دیــون خویــش نیســتند .بــر اســاس ایــن اصــل فقهــی
ضــروری اســت کــه بانــک بــه ایشــان در تأدیــه اصــل بدهــی مهلــت دهــد و از تحمیــل هرگونــه جریمــه
تأخیــر بــه ایشــان خــودداری نمایــد .برخــورد یکســان بــا مشــتریانی کــه در پرداخــت اقســاط خویــش تأخیــر
نمودهانــد نهتنهــا ناقــض اصــل انظــار معســرین اســت بلکــه مخالــف قاعــده عــدل و انصــاف نیــز اســت .حــال
پــس از معرفــی شــاخصهای رتبهبنــدی بــه روش اجــرا ســازی ایــن راهــکار سیاســتی پرداختــه میشــود.

اجرای راهکار سیاستی
آنگونــه کــه بیــان شــد ،جهــت ترغیــب هرچــه بیشــتر نظــام بانکــی بــه تقویــت قــوای نظــارت درونــی،
میتــوان از سیاســت انگیزشــی «رتبهبنــدی بانکهــا از منظــر مطابقــت بــا اصــول شــریعت» اســتفاده کــرد.
بیشــک اهمیــت کســب عناویــن برتــر و تشــخص و اعتبــار بیشــتر در حــوزه بانکــداری اســامی شــبکه بانکــی
را بــه توجــه بیشــتر بــه نظــارت درونــی باهــدف رعایــت بهتــر اصــول و موازیــن شــریعت ترغیــب و مشــایعت
مینمایــد .جهــت اجــرا ســازی ایــن راهــکار ،مــواردی بــه شــرح ذیــل پیشــنهاد میشــود .توصیــه میشــود،
ایــن طــرح ابتــدا در یــک بانــک یــا مؤسســه اعتبــاری بهصــورت آزمایشــی اجــرا شــود:
تشــکیل کمیت ـهای مرکــب از اســاتید متخصــص و مجــرب در علــم حقــوق و قراردادهــای بانکــی و مباحــث
بانکــداری اســامی .حضــور توأمــان کارشناســان حقوقــی ،اقتصــادی و بانکــی در ایــن کمیتــه ضــرورت دارد.
ایــن کمیتــه توســط بانــک مرکــزی و یــا پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی تشــکیل میشــود.
تدویــن چکلیســت در دو حــوزه «بررســی متــن قراردادهــای بانکــی» و «بررســی اجــرای قراردادهــای
بانکــی» بــا ضرایــب متفــاوت کــه برحســب میــزان اهمیــت شــاخصها و محورهــای چکلیس ـتها تعییــن
میشــود.

تدوین دامنههایی برای میزان انطباق با هر محور
•تنظیم ضریب اهمیت هر محور در رتبهبندی نهایی و نحوه محاسبه امتیاز کلی.
•تشــکیل کادر همیــاران از نیروهــای آشــنا بــه مباحــث حقوقــی و بانکــی ،جهــت اخــذ اطالعــات
بانکهــا اعــم از جمــعآوری متــن قراردادهــا ،کســب اطالعــات از نحــوه اجــرای قراردادهــا بــه
روشهــای مصاحبــه ،گــزارش ،بازرســی و غیــره.
•بررســی و پاالیــش اطالعــات جمعآوریشــده توســط کمیتــه و اعطــای امتیــاز بــه بانکهــا بــر اســاس
آن.
•تلفیق رتبه بانک در دو محور فوق و رتبهبندی بانکها بر اساس روش تلفیقی طراحیشده.
•تشویق و تقدیر از بانکهای با رتبههای برتر و اعالم اخطار به بانکهای با رتبه پایین.
•تکرار ساالنه رتبهبندی.

مزایا و فواید

حساسیت شدت حرمت
ربا به نحوی است که
حذف مصادیق آن از
بدنه نظام بانکی ،اولین
و مهمترین گام در تحقق
بانکداری اسالمی به
شمار میآید

ایــن موضــوع بــه افزایــش انگیــزش نظــام بانکــی در تقویــت ســازوکارهای نظــارت داخلــی مبنــی بــر رعایــت
موازیــن شــرعی کمــک میرســاند .بانکهــا میتواننــد از دو حیــث بــه ایــن جریــان کمــک برســانند .اول
بررســی مجــدد و بازبینــی قراردادهــای بانکــی برحســب شــاخصهای اســامی و رفــع نواقــص آن و دوم
ایجــاد و تقویــت نهــاد نظــارت درونــی بــر حســن اجــرای قراردادهــا.
گرچــه نمیتــوان توقــع داشــت کــه اجــرای ایــن سیاســت بتوانــد بهطــور کامــل رفــع مشــکالت قراردادهــای
ً
بانکــی و اجــرای صحیــح آن را تضمی ـن نمایــد ،امــا مطمئنــا انجــام رتبهبنــدی و اعــان عمومــی نتایــج آن
میتوانــد انگیــزهای باشــد بــرای فعــاالن نظــام بانکــی تــا قدمــی هرچنــد کوچــک در ایــن مســیر بردارنــد.
همچنیــن انجــام سیاســت رتبهبنــدی بانکهــا برحســب التــزام بــه شــریعت در حیطــه قراردادهــا و اجــرای
آن ،منافــی انجــام ســایر سیاس ـتهای نظارتــی و ابــاغ دســتورالعملهای الزماالجــرا نیســت .بلکــه ایــن

توأمــان شــدن سیاســتهای تشــویقی در کنــار التزامــات قانونــی و اجبــاری
اســت کــه میتوانــد نظــام بانکــی را در مســیر عملکردهــای بهتــر و صحیحتــر
راهنمایــی کنــد.

موانع و محدودیتهای طر ح
ازجملــه موانــع و محدودیتهــای اجــرای ایــن راهــکار سیاســتی میتــوان بــه
مــوارد ذیــل اشــاره داشــت:
•افزایــش بروکراســی و حجــم فعالیتهــای دولتــی بــا تشــکیل کمیتــه
مرکــزی رتبهبنــدی بانکهــا برحســب التــزام بــه شــریعت (درصورتیکــه
نهــاد دولتــی ،متولــی ایــن امــر باشــد).
•فقــدان شــفافیت کافــی عملیــات بانکــی جهــت ارزیابــی التــزام بــه
اصــول شــریعت شــبکه بانکــی کشــور و افزایــش احتمــال ارائــه اطالعــات
نادرســت.
•کمبــود نیروهــای متخصــص جهــت جم ـعآوری اطالعــات و گزارشهــای
الزم از نظــام بانکــی.
•آ گاهــی نا کافــی کارمنــدان و مســئوالن بانکــی از قراردادهــای بانکــداری
اســامی.
•وابســتگی شــدید رتبــه بــه امتیــاز در نظــر گرفتهشــده بــرای هــر محــور و
دشــواری کاهــش شــدت نســبی بــودن روش.

انجام سیاست رتبهبندی بانکها برحسب
التزام به شریعت در حیطه قراردادها و اجرای
آن ،منافی انجام سایر سیاستهای نظارتی
و ابالغ دستورالعملهای الزماالجرا نیست.
بلکه این توأمان شدن سیاستهای تشویقی
در کنار التزامات قانونی و اجباری است که
میتواند نظام بانکی را در مسیر عملکردهای
بهتر و صحیحتر راهنمایی کند
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بــا عنایــت بــه اهــداف و سیاسـتهای کلــی اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران
و قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا ،اتخــاذ راهکارهــای سیاســتی بهمنظــور
ترغیــب و التــزا م بیشــتر شــبکه بانکــی کشــور بــه اجــرای کامــل مقــررات و اصــول
شــریعت اســامی ذیــل قراردادهــای بانکــی ،از مهمتریــن و ضروریتریــن
برنامههــای سیاســتی نظــام اقتصــادی کشــور بــه شــمار میآید.ازای ـنرو،
جهــت ترغیــب هرچــه بیشــتر نظــام بانکــی بــه تقویــت ســازوکار نظــارت درونــی
مبنــی بــر رعایــت بهتــر ایــن اصــول ،میتــوان از سیاســت انگیزشــی «رتبهبنــدی
بانکهــا از منظــر مطابقــت بــا اصــول شــریعت» اســتفاده نمــود .انجــام ایــن
رتبهبنــدی بانکهــا و اعــان عمومــی آن بــه ذینفعــان ،ایــن انگیــزه را در بیــن
بانکهــا بــه وجــود مــیآورد تــا بهمنظــور ارتقــای تشــخص و اعتبــار نشــان
تجــاری ِ(برنــد) خــود و نیــز حفــظ و جــذب مشــتریان بانکــی ،توجــه بیشــتری
نســبت بــه نظــارت درونــی بــر رعایــت اصــول شــریعت در عملیــات بانکــی خــود
داشــته باشــند .بــا توجــه بــه اینکــه در مهمتریــن گام ،التــزام بانکهــا بــه اصــول
شــریعت میبایســت در دو ناحیــه «متــن قراردادهــای بانکــی» و «نحــوه اجــرای
قراردادهــای بانکــی» عملیاتــی شــود ،بهتبــع پیشــنهاد میشــود رتبهبنــدی
بانکهــا نیــز بــر اســاس دوشــاخه مذکــور صــورت گیــرد .بــا توجــه بــه اهمیــت
ایــن دو حــوزه درزمینــه صحــت شــرعی معامــات ،الزم اســت اســتخراج و ارائــه
شــاخصهای رتبهبنــدی ناظــر بــر ایــن دو حــوزه باشــد .بــر همیــن اســاس،
مهمتریــن شــاخصهای استخراجشــده کــه رعایــت آنچــه در متــن قراردادهــای
بانکــی و چــه در مرحلــه اجــرا از ضــرورت برخــوردار اســت ،عبــارت اســت از واقعــی
بــودن قــرارداد ،توجــه بــه آثــار و کارکردهــای واقعــی قــرارداد ،دوطرفــه بــودن
معاملــه و پرهیــز از تحمیــل یکطرفــه در شــروط و مفــاد قــرارداد ،رعایــت
ضوابــط اختصاصــی قراردادهــای بانکــی ،تعهــد و پایبنــدی طرفیــن قــرارداد،
ممنوعیــت ربــا ،ممنوعیــت ا کل مــال بــه باطــل ،ممنوعیــت ضــرر و ضــرار ،اصــل
شــفافیت و نهــی غــرر و توجــه بــه دالیــل تخلــف مشــتریان .همچنیــن بــرای
انجــام رتبهبنــدی نیــاز بــه ســازوکار اجرایــی اســت کــه در تحقیــق بهتفصیــل
بــدان اشارهشــده اســت.
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