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چكيده
نظارت  به  بانك ها  از  نوع  این  اسالمي،  بانك هاي  طبيعت  دليل  به 
خاصی نياز دارند كه نمي توان از آن غافل بود. یكي از این موارد مسأله 
ریسك شریعت و خطري است كه این  بانك ها را از ناحيه عدم تطابق 
تالش  تحقيق  این  مي كند.  تهدید  اسالمي  تعاليم  با  فعاليت هایشان 
مي كند تا ضمن تبيين ضرورت و اهميت نظارت شرعي در بانكداري 
اسالمي و بررسي تجربه برخي از كشورهاي اسالمي و غيراسالمي در 
این رابطه، وضع موجود نظارت بر اجراي بانكداري بدون ربا در كشور 
را مورد بحث قرار داده و از این طریق ضرورت انجام تحول در این 
زمينه را طرح نماید. همچنين سعي مي كند تا الگویي چندمرحله اي به 

منظور اصالح وضع موجود نظارت شرعي بر مؤسسات مالي اسالمي 
ایران  اسالمی  جمهوری  مركزي  بانك  وظيفه   به  توجه  با  ارائه  كند. 
در زمينه اطمينان از اسالمي بودن روابط موجود در بازار پول، به نظر 
مي رسد مسأله نظارت شرعي مي تواند به عنوان یكي از محورهاي مهم 

تحول در نظام بانكي مورد توجه قرار گيرد.  

1. مقدمه
نبوده  جدیدي  موضوع  مالي  مؤسسات  و  بانك ها  عملكرد  بر  نظارت 
از توسعه مباحث مربوط  ادبيات این حوزه، به خوبي حاكي  و بررسي 
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 نظارت شرعي و ريسك شريعت1 در بانكداري
اسالمي: داللت هايي براي طرح تحول نظام بانكي
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كه  نشان مي دهد  ادبيات  این  بررسي  بانك ها مي باشد.  بر  نظارت  به 
عنوان  به  شده  اند.  طرح  رابطه  این  در  مختلفي  موضوعات  و  مفاهيم 
با  همراه  كه  بانك ها  بر  مركزي  بانك  مداخله جویانه  نظارت  نمونه، 
كنترل و ورود در امور داخلي آنهاست، در تعارض با معيارهاي حاكميت 
شركتي مطرح شده و لذا مورد نقد قرار گرفته است )نيلي و سپه وند، 

     .)130 ،1389
از سوي دیگر مباحث جایگزیني در چند سال اخير و به خصوص 
خود  به  را  كارشناسان  توجه   ،2008 سال  مالي  بحران  وقوع  از  بعد 
جلب نموده است. یكي از این موارد، مسأله نظارت احتياطي است كه 
هدفي جز تأمين سالمت مالي بانك ها و مؤسسات مالي ندارد. به نظر 
مي رسد نظارت احتياطي بر بانك ها، تمركز خود را بر پيشگيري و به 
بانك ها و مؤسسات مالي  انواع ریسك هایي كه  عبارت دیگر كاهش 
با آن مواجه اند )شامل ریسك نقدینگي، ریسك اعتباري، ریسك بازار، 
ریسك عملياتي و ریسك نظام مند2(، قرار مي دهد. به عنوان مثال، به 
منظور جلوگيري از انتقال ریسك یك بانك به سایر بانك ها در نظام 
بانكي، سرمایه بانكي ماهيت پاددوره اي3 پيدا كرده است. به این معنا 
كه الزم است بانك ها در دوره رونق به ذخيره سرمایه بپردازند تا بتوانند 

در دوره ركود از این سرمایه استفاده كنند )همان، 132(.     
مسلمًا مباحث مطرح شده در رابطه با مدیریت ریسك در بانكداري 
متعارف، در اكثر موارد براي بانكداري اسالمي نيز قابل استفاده مي باشد. 
به عبارت دیگر، بانك هاي اسالمي نيز مانند بانك هاي متعارف با انواعي 
از ریسك ها مواجه اند كه راه حل هاي مرتبط با مدیریت این ریسك ها 
در ادبيات نظارت بانكي به خوبي مطرح شده است. از این رو در رابطه 
و  اسالمي  بانك هاي  بين  تفاوتي  ریسك ها  از  دسته  این  مدیریت  با 
به  اسالمي،  بانك هاي  بر  نظارت  مسأله  اما  ندارد.  وجود  غيراسالمي 
كه  پيدا مي كند  ابعاد خاصي  موارد  برخي  در  دارند،  كه  ماهيتی  دليل 
بعضاً از قلم و نظر كارشناسان اقتصادی به دور می  ماند. یكي از این 
موارد مسأله ریسك شریعت است. منظور از این ریسك، خطري است 
كه ممكن است نظام بانكي به دليل عدم انطباق فعاليت هایش با اصول 

و قوانين بانكداري بدون ربا، با آن مواجه شود. به نظر مي رسد ادبيات 
اقتصاد متعارف در حوزه نظارت، نمي تواند به این نياز نظام بانكداري 
ادبيات  به  زمينه  این  در  است  الزم  رو  این  از  دهد.  پاسخ  ربا  بدون 
توليدشده در حوزه ماليه اسالمي و همچنين تجربه بانك هاي اسالمي 

در سایر كشورهاي اسالمي مراجعه شود.
شریعت،  ریسك  حداقل سازي  و  شرعي  نظارت  تجربه  بررسي 
حاكي از آن است كه اكثر بانك هاي اسالمي فعال در سایر كشورها، به 
تعابير گوناگوني مانند شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی، شورای 
شریعت، كميته شریعت و غيره، به این موضوع پرداخته اند )موسویان و 
دیگران، 1388، 15(. این در حالي است كه متأسفانه در نظام بانكداري 
كشور، مسأله نظارت شرعي، متولي رسمي و قانوني مشخصي ندارد. از 
این رو، به نظر مي رسد مي توان یكي از محورهاي طرح تحول در نظام 
بانكي را توجه به مسأله نظارت شرعي عنوان نمود. به عبارت دیگر، 
الگوي مناسب نظارت  بازخواني تجربه سایر كشورها،  مي توان ضمن 
شرعي را براي نظام بانكداري بدون ربا ارائه و در كشور اجرایي كرد. 
خواهد  همراه  به  فراواني  مثبت  ثمرات  اصالحي،  چنين  انجام  مسلمًا 

داشت. 
بانك هاي  بر  شرعي  نظارت  تجربه  بررسي  به  ابتدا  ادامه،  در 
اسالمي در برخي از كشورها پرداخته و پس از تحليل این تجربه ها، 
فعال  مالي  مؤسسات  و  بانك ها  براي  مناسب  شرعي  نظارت  الگوي 
مطرح شده  مطالب  از  نيز  مقاله  پایاني  بخش  مي شود.  ارائه  كشور  در 
نتيجه گيري كرده و توصيه هایي براي طرح تحول در نظام بانكي ارائه 

مي دهد. 

در  شرعي  نظارت  تجربه  تحليل  و  ارزيابي    .2
برخي از كشورهاي اسالمي

بررسي تجربه بانكداري اسالمي در كشورهاي اسالمي و غيراسالمي، 
به وضوح نشان مي دهد كه در اكثر موارد، بانك هاي اسالمي به نحوي 
تحت نظارت كميته هاي فقهي قرار دارند. در واقع، همان طور كه برخي 
از تحقيقات به خوبي نشان داده اند )زولكيفلي4، 2010، 2-6(، گرچه 
بعضًا  و  نبوده  یكسان  مختلف  كشورهاي  در  شرعي  نظارت  تجربه 
)همان طور كه در ادامه خواهيم دید( داراي اختالفات فاحشي مي باشد، 
اما به ندرت مي توان بانكي اسالمي در سایر كشورها یافت كه به نحوي 
تجربه  بررسي  به  ادامه،  در  باشد.  نداشته  قرار  شرعي  نظارت  تحت 
برخي كشورهاي اسالمي )عربستان سعودي، مالزي، بحرین، اندونزي، 
امارات(، كشوري غيراسالمي )انگلستان( و همچنين ایران مي پردازیم.  

به دليل طبيعت بانك هاي اسالمي، اين نوع از بانك ها 
به نظارت خاصی نياز دارند كه نمي توان از آن غافل 
و  شريعت  ريسك  مسأله  موارد  اين  از  يكي  بود. 
خطري است كه اين  بانك ها را از ناحيه عدم تطابق 

فعاليت هايشان با تعاليم اسالمي تهديد مي كند
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2ـ1. عربستان سعودی

در این كشور مسأله نظارت شرعي به صورت مركزي انجام نشده و 
مقامات ناظر بر نظام بانكی، امر بررسی انطباق فعاليت های مؤسسات 
از  واگذار كرده اند.  به خود مؤسسات  را  اسالم  تعاليم شریعت  با  مالی 
شرعی  معيارهای  بررسی  و  شناسایی  درباره  مؤسسه ای  هر  رو،  این 
آزادانه عمل می كند. هدف  فعاليت های خود و عملكرد هيأت شرعی 
از این كار آن بوده كه آزادي بانك ها در مسأله نظارت شرعي، باعث 
نوعي رقابت در ارائه رویكردها و ابزارهاي جدید منطبق با تعاليم شرع 
كه  مي دهد  نشان  عربستان  در  شرعي  نظارت  تجربه  بررسي   گردد. 
فقهي  كميته هاي  تشكيل  با  رابطه  در  مركزي  بانك  طرف  از  گرچه 
در بانك ها و مؤسسات مالي الزامي وجود ندارد، اما تمامي بانك ها  و 
مؤسسات مالي این كشور دارای هيأت شرعی هستند. معمواًل افرادي 
با  و  بوده  فقه  رشته  متخصصين  یا  دارند  كميته ها حضور  این  در  كه 
مباحث بانكي نيز آشنایي كافي دارند و یا اینكه متخصصين امور بانكي 
هستند.  آشنا  اسالمي  معامالت  مباني  با  كفایت  قدر  به  كه  مي باشند 
به وسيله هيأت مدیره  اعضاي هيأت هاي شرعي  تمامي  به هر حال 

مؤسسات مالي انتخاب مي شوند. )سلوام5، 2008،  14-12(.

2ـ2. مالزی

ورود  نظارت شرعي  مسأله  در  كه  عربستان  مركزي  بانك  بر خالف 
فعال  كاماًل  نقشي  این حوزه  در  مالزي6  بانك مركزي  ندارد،  خاصي 
در  ایجاد هماهنگی  منظور  به  در سال 199۷  بانك  این  ایفا مي كند. 
و  بازار پول  به فعاالن  ارائه مشورت  برداشت ها و تفسيرهای شرعی، 
سرمایه و... ، شورای ملی مشورتی شریعت۷ را تأسيس نمود. این شورا 
كه نهادي رسمي و قانوني در بانك مركزي مالزي است، باالترین مقام 
به  تكافل  مؤسسات  و  بانك ها  فعاليت هاي  با  رابطه  در  شرعي،  ناظر 

حساب مي آید. نظارت بر شرعي بودن فعاليت هاي بانك هاي اسالمی و 
بيمه های تكافل، ارائه مشاوره به مسئولين بانك مركزی مالزی درباره 
عمليات بانكداری اسالمی و تكافل، انجام هماهنگی های الزم درباره 
شرعی  ابعاد  تحليل  و  تجزیه  و  بانكداری  به  مربوط  شرعی  مسائل 
محصوالت مالي توليدشده، از مهم ترین اقداماتي است كه توسط این 
مركزي  بانك  با  مرتبط  قانون  اصالح  همچنين  مي شود.  انجام  شورا 
مالزي در سال 2003، زمينه افزایش اختيارات شوراي مذكور را بيش از 

پيش فراهم ساخت )موسویان و دیگران، 1388، 1۷(. 
مالزي،  مركزي  بانك  در  شرعي  نظارت  كميته  وجود  بر  عالوه 
كشور،  این  در  فعال  اسالمي  مؤسسات  و  بانك ها  تمامي  است  الزم 
مالزي  مركزي  بانك  در   2004 سال  در  كه  دستورالعملي  اساس  بر 
دهند  تشكيل  شرعي  تخصصي  كميته هاي  است،  رسيده  تصویب  به 
اقدامي  اسالمي،  مالي  مؤسسات  در  كميته هایي  چنين  وجود  عدم  و 
غيرقانوني به حساب مي آید. وظيفه اصلي این كميته ها آن است كه بر 
شرعي بودن عملياتي كه در مؤسسات مالي انجام مي شود نظارت كافي 
داشته باشند، به مسئوالن بانك ها و مردم خدمات مشورتي ارائه كنند 
با  رابطه  با شریعت«8 در  انطباق  با امضاي »دستورالعمل  و همچنين 
قرار  تأیيد  را مورد  این مؤسسات  فعاليت هاي  فعاليت مؤسسات مالي، 

دهند )كميسيون اوراق بهادار مالزی، 1385، 30-29(.

2ـ3. اندونزی

در اندونزي نيز، همانند مالزي، نظارت شرعي در دو سطح بانك مركزي 

بررسي تجربه نظارت شرعي و حداقل سازي ريسك 
شريعت، حاكي از آن است كه اكثر بانك هاي اسالمي 
مانند  گوناگوني  تعابير  به  كشورها،  ساير  در  فعال 
شورای  فقهی،  شورای  فقهی،  تخصصی  شورای 
موضوع  اين  به  غيره،  و  شريعت  كميته  شريعت، 
پرداخته اند. اين در حالي است كه متأسفانه در نظام 
بانكداري كشور، مسأله نظارت شرعي، متولي رسمي 

و قانوني مشخصي ندارد
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و مؤسسات مالي انجام مي شود. در سطح بانك مركزي، نهادي تحت 
عنوان هيأت مالي شریعت9 كه ابتدا توسط عالمان اندونزي راه اندازي 
گردید، توسط بانك مركزي به رسميت شناخته شده است و این بانك، 
مقررات بانكداری اسالمی را بر اساس احكام و فتاوای صادره از سوی 
هيأت مالی شریعت، صادر می كند. عالوه بر این، در سطح مؤسسات 
مالي نيز، تمامي بانك ها و مؤسسات مالي اسالمي فعال در اندونزي، 
به داشتن هيأت ناظر شرعی10 ملزم هستند. هيأت های پيش گفته در 
مركزی  بانك  همكار  جایگاه  در  بانكی  نظام  فعاليت  بر  نظارت  امر 
مركزی  بانك  همچنين  ایفا  می كنند.  را  مهمی  بسيار  نقش  اندونزی 
هيأت ها  این  فعاليت  و  انتخاب  نحوه  با  رابطه  در  را  اصولي  اندونزی 
تعيين كرده است. به عنوان مثال، هر یك از هيأت های ناظر شرعی 
به  خود  شرعی  نظارت  درباره  گزارشی  یك بار  ماه  شش  هر  ملزم اند 
اعضای هيأت مدیره، هيأت مالی شریعت و بانك مركزی اندونزی ارائه 

كنند )موسویان و دیگران، 1388، 19(.  

2ـ4. بحرين

در  هم  و  مركزي  بانك  سطح  در  هم  شرعي  نظارت  نيز  بحرین  در 
سطح بانك ها و مؤسسات مالي جریان دارد. بررسي تجربه این كشور 
نشان مي دهد بانك مركزی بحرین كميته نظارت شرعي مخصوص 
ارائه  شرعي،  نظارت  هيأت  این  اصلي  هدف  واقع  در  دارد.  خود  به 
خدمات مشاوره اي به مسئولين بانك مركزي، نظارت بر شرعي بودن 
آیين نامه ها و دستورالعمل هاي بانك مركزي و غيره مي باشد. عالوه بر 
طرح مسأله نظارت شرعي در سطح بانك مركزي، تمامي بانك ها و 
مؤسسات مالي ـ اسالمي فعال در این كشور بر اساس قوانين مصوب 
بانك مركزي، مجبور به تأسيس كميته مستقل با عنوان كميته نظارت 
شرعي11 بر عمليات بانكی مي باشند. نظارت شرعي در سطح بانك ها 
در كشور بحرین، از این هم فراتر رفته و تمامي مؤسسات بر اساس 
قوانين مصوب، مجبور به تأمين استانداردهایي خاص نيز مي باشند. به 
و  حسابداري  سازمان  استانداردهای  باید  بانك ها  تمامي  مثال  عنوان 

حسابرسي مؤسسات مالي اسالمي12 را رعایت كنند )زولكيفلي، 2010، 
 .)6-2

2ـ5. امارات متحده عربی

بانك هاي اسالمی در امارات متحده عربی با قدمتی بيش از سه دهه، 
تحت نظارت دولت بوده و بر اساس قانون فدرال، كه در سال 1985 به 
تصویب رسيد، به فعاليت مشغول مي باشند. بر اساس این قانون، بانك ها 
مؤسساتی  اسالمی،  سرمایه گذاری  شركت های  و  مالی  مؤسسات  و 
هستند كه به موجب اساسنامه خود متعهد می باشند فعاليت های خود را 
كاماًل منطبق با قانون شریعت اسالمی انجام دهند. در نظام بانكداری 
امارات  دولت  هيأت  توسط  شریعت13  عالی  هيأت  امارات،  اسالمي 
متحده عربی تشكيل می  شود. این هيأت در جهت اطمينان از انطباق 
فعاليت  بر  نظارت  و  سرپرستی  اسالمی،  شریعت  با  بانكی  عمليات 
بانك ها و مؤسسات مالي اسالمي را بر عهده دارد. همچنين، این هيأت 
آن  با  این گونه مؤسسات  اختالفی و شبهاتي كه  در خصوص مسائل 
وزارت  زیرمجموعه  كه  مذكور  هيأت  می  نماید.  نظر  اعالم  مواجه اند، 
دادگستری و امور اسالمی امارات مي باشد، عالوه بر قدرت مشورتي و 
نظارتي، دارای اختيارات اجرایی نيز بوده و رأی آن برای كليه مؤسساتی 
به  الزام آور می  باشد.  فعاليت مي كنند،  بانكداری اسالمی  كه در زمينه 
عبارت دیگر این هيأت مي تواند از انجام برخي عقود، قراردادها و غيره 
در نظام بانكي )در صورتي كه آنها را مغایر با تعاليم اسالمي تشخيص 

دهد(، جلوگيري به عمل آورد.  
مالی  مؤسسات  و  بانك ها  خود  شریعت،  عالی  هيأت  بر  عالوه 
اسالمي نيز به لحاظ قانوني، متعهد به تشكيل هيأت نظارت شرعی، 
به منظور تضمين تطابق فعاليت هایشان با بانكداري اسالمي مي باشند 

)همایون14، 2009، 13(.

2ـ6. انگلستان

در انگلستان، به عنوان كشوري غيراسالمي كه به دالیل مختلف به 
در  تنها  شرعي  نظارت  دارد،  ویژه اي  توجه  اسالمي  بانكداري  توسعه 
سطح بانك ها و مؤسسات مالي اسالمي پي گيري مي شود. به عبارت 
دیگر، هيأت نظارت شرعي در بانك مركزي انگلستان و یا نهادهاي 
نظارتي مرتبط با آن وجود نداشته و حتي قانوني كه بانك ها و مؤسسات 
مالي اسالمي را ملزم به تأسيس چنين نهادهایي كند نيز وجود ندارد. از 
این رو در این كشور نيز همچون عربستان، نظارت شرعي به صالحدید 

و  اين پيش فرض در ذهن مسئولين  به نظر مي رسد 
مجريان شكل گرفته است كه تأييد قانون بانكداري 
نگهبان، خود، تضمين كننده  ربا توسط شوراي  بدون 
اجراي صحيح آن نيز مي باشد و تصويب اين قانون، 

اسالمي شدن نظام بانكي را تضمين مي كند

۷
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مؤسسات مالي اسالمي واگذار شده است. البته بررسي تجربه پنج بانك 
اسالمي فعال در انگلستان به خوبي نشان دهنده آن است كه تمامي 
آنها تعدادی كميته  فقهي تأسيس كرده اند كه البته در تعداد اعضا، نوع 
دارد  وجود  تفاوت هایي  فقهي  كميته هاي  این  بين  غيره،  و  فعاليت ها 

)زولكيفلي، 2010، 15(.  

2ـ7. ايران

متأسفانه پس از تصویب قانون بانكداري بدون ربا در كشور ما در سال 
را  قانون  این  بر اجراي صحيح  1362، هيچ نهادي مسئوليت نظارت 
بر عهده نداشته و نتيجه این امر آن شده است كه بعد از گذشت بيش 
دو دهه از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، هنوز هم شبهه ربوي بودن 
عملكرد نظام بانكي در برخي فعاليت ها وجود دارد.15 به نظر مي رسد 
این پيش فرض در ذهن مسئولين و مجریان شكل گرفته است كه تأیيد 
قانون بانكداري بدون ربا توسط شوراي نگهبان و اثبات عدم مغایرت 
آن با تعاليم شرع و قانون اساسي، خود، تضمين كننده اجراي صحيح آن 
نيز مي باشد و تصویب این قانون، اسالمي شدن نظام بانكي را تضمين 
مي كند.16 این در حالي است كه به نظر مي رسد اجرایي شدن صحيح 
قانون بانكداري بدون ربا به موارد دیگري غير از قانون )با فرض بدون 

از  خارج  موضوعات  این  به  پرداختن  كه  دارد  نياز  آن(  بودن  اشكال 
حوزه كاري شوراي نگهبان مي باشد. به عنوان نمونه، مسأله نظارت بر 
اجراي صحيح قانون یكي از این موارد است كه در طول بيش از ربع 
قرن تجربه بانكداري اسالمي در كشور به آن توجه زیادي نشده است. 
كشور  در  بانكی  مسئولين  توجه  اخير  سال  چند  در  خوشبختانه 
سال  در  كه  نحوي  به  است.  گردیده  معطوف  امر  این  به  حدودي  تا 
1383 شورایی به نام »شورای مشورتی بانكداری و ماليه اسالمی« در 
پژوهشكده پولی و بانكی، وابسته به بانك مركزی جمهوری اسالمی 
تشكيل شد. این شورا كه متشكل از صاحب نظران فقهی، اقتصادی و 
بانكی بود، مسائل و شبهه های شرعی مطرح در عرصه بانكداری بدون 
ربا را مورد بحث و بررسی قرار داده و پيشنهادهایی جهت اصالح وضع 
بررسی  با  مواردی  در  شورا  این  همچنين  مي ساختند.  مطرح  موجود 
ارائه  اعتبار  و  پول  شورای  به  پيشنهادهایی  بانكی،  جدید  ابزارهای 

مي كرد. 
شورای پيش گفته بعد از حدود دو سال فعاليت، به معاونت بانكی 
با تركيبي منسجم تر، به  اقتصادی و دارایی منتقل شد و  امور  وزارت 
بررسی مشكالت و موانع اجرای صحيح بانكداری بدون ربا پرداخت. 
این شورا بعد از حدود سه سال فعاليت، افزون بر بررسی مسائل جاری 
ربای  بدون  بانكداری  جدید  »الگوی  نام  به  طرحي  كشور،  بانكداری 
و  داخلی  علمی  گوناگون  محافل  در  طرح  این  نمود.  ارائه  را  ایران« 
از  پاره  ای  بتواند  آن  اجرای  می  رسد  نظر  به  و  شده  ارائه  بين المللی 
)موسویان،  كند  برطرف  را  كشور  در  ربا  بدون  بانكداری  مشكالت 

.)11 ،1388

به نظر ضروري می رسد كه در طرح تحول نظام بانكی، 
الگويي كارا جهت انجام نظارت شرعي بر بانك ها و 

مؤسسات مالي كشور، طرح ريزی شود
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بعد از تغييرات مدیریتی در بانك مركزی و در ابتداي سال 1388، 
شورایي به نام شورای فقهی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران در 
این بانك تشكيل شد. این شورا كه متشكل از صاحب نظران فقهی، 
ابزارهای جدید  انطباق  بر  بانكی است، در عرصه نظارت  اقتصادی و 
با موازین شرعی فعاليت می كند. گرچه شورای پيش گفته  پيشنهادی 
هنوز جایگاه رسمی و قانونی ندارد، اما مصوبات فراوانی در زمينه های 
گوناگون داشته است كه برخی از آ نها عبارت اند از )موسویان، 1388، 

:)13-12
تدوین مقررات شرعی انتشار اوراق مشاركت ارزی  −
تدوین مقررات شرعی انتشار گواهی سپرده ارزی  −

تدوین مقررات شرعی استفاده از معامله های آتی ارز   −
برای پوشش ریسك

طراحی ابزارهای معامله های بين بانكی در بانكداری   −
بدون ربا

در  رپو1۷  یا  بازخرید  توافقنامه  مقررات شرعی  تدوین   −
بانكداری بدون ربا 

تدوین مقررات شرعی كاربردهای گوناگون خرید دین.  −
نكته اي كه در رابطه با تجربه نظارت شرعي در اینجا قابل ذكر 
است، جایگاه موضوع نظارت شرعي در بسته هاي سياستي ـ نظارتي 
بانك مركزي مي باشد. بررسي تجربه تدوین چنين بسته هاي نظارتي 
نشان مي دهد كه شورای پول و اعتبار هر ساله به استناد ماده 14 قانون 
پولی و بانكی كشور و ماده 20 قانون بانكداری بدون ربا، بسته سياستی 
ـ نظارتی شبكه بانكی كشور را تصویب كرده و این بسته توسط بانك 

مركزی به كليه واحدهای ذی ربط ابالغ می  شود. اما متأسفانه در این 
بسته ها چندان به موضوع نظارت شرعي پرداخته نمي شود. به عنوان 
كه  مي دهد  1389نشان  سال  نظارتي  ـ  سياستي  بسته  مطالعه  نمونه 
ـ  سياستی  بسته  ابالغ  در  مركزی  بانك  كل  رئيس  نامه  در  اگرچه 
دقيق  اجرای  بر  مؤثر  نظارت  بر  مناسبي  تأكيد  سال،  این  در  نظارتی 
بانكداری اسالمی شده است، اما متأسفانه نه در فصل چهارم این بسته 
)سياست های نظارتی( و نه در مابقی فصول آن،18 هيچ اشاره خاصی به 
مقوله نظارت شرعی در انطباق عملكرد نظام بانكی با اصول شریعت 

اسالم به چشم نمي خورد.19

2ـ8. نظارت شرعي در ساير كشورها

كشورها  سایر  در  شد،  بررسي  قسمت  این  تا  كه  تجاربي  بر  عالوه 
به  دارد.  نظارت شرعي وجود  با مسأله  رابطه  در  نيز تجارب مختلفي 
سودان،  جمله  از  كشور  چندین  در  مركزي  بانك هاي  نمونه،  عنوان 
پاكستان و غيره، كميته هاي فقهي تشكيل داده اند. همچنين سازمان  ها 
و مؤسسه هاي بين المللي فعال در رابطه با بانكداري اسالمي ـ از جمله 
بانك توسعه اسالمی،20 مؤسسه تعاون اسالمي به منظور توسعه بخش 
خصوصی،21 سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های مالی اسالمی 
و غيرهـ  همگي داراي كميته های شریعت مي باشند )قطان، 2006،  4(.

الگوي  ارائه  و  كشورها  ساير  تجربه  تحليل    .3
نظارت شرعي براي نظام بانكداري بدون ربا 

در كشور
گرچه تشكيل شوراي مشورتي فقهي در بانك مركزي اقدامي بسيار 
مثبت و رو به جلو در جهت تقویت سطح اسالمي بودن عملكرد نظام 
نظر مي رسد تشكيل شوراي مذكور، كه هنوز  به  اما  بانكي مي باشد، 
جایگاه قانوني معيني نداشته و تنها وظيفه اي مشورتي برایش مطرح 
شده است، نمي تواند جوابگوي نياز نظام بانكي به مسأله نظارت شرعي 
باشد. با توجه به این مطلب، به نظر مي رسد الزم باشد با استفاده از 
بسيار  زمينه  این  در  دیدیم  كه  همان طور  )كه  كشورها  سایر  تجربه 
قوي تر از ایران عمل كرده اند(، الگویي جامع به منظور تأمين وظيفه 

نظارت شرعي در نظام بانكداري بدون ربا در كشور ارائه گردد. 
نظارت  زمينه  در  كشورها  سایر  تجربه  بررسي  كه  همان طور 
مي داد،  نشان  وضوح  به  اسالمي  مالي  مؤسسات  عملكرد  بر  شرعي 
بين كشورهاي مختلف در رابطه با سطح نظارت شرعي، انواع وظایف 
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و اختيارات داده شده و جایگاه قانوني شوراي نظارت شرعي اختالفات 
زیادي وجود دارد. در رابطه با سطح نظارت شرعي، برخي از كشورها 
نظارت شرعي را تنها در سطح بانك مركزي پي گيري مي كنند؛ بدین 
بر  و  شده  تشكيل  مركزي  بانك  در  نظارتي  كميته اي  كه  صورت 
شرعي بودن عملكرد نظام بانكي نظارت مي كند. اما در مقابل، برخي از 
كشورها نظارت شرعي را در سطح بانك ها پي گيري مي كنند و اجازه 

مي دهند بانك ها خود در این زمينه پيش قدم باشند. 
در رابطه با اختيارات شوراي نظارت شرعي نيز برخي سه نوع اختيار 
مشورتي، نظارتي و كنترلي )اجرایي( براي این شورا در نظر گرفته اند، 
را به سطح مشورتي محدود  اما برخي دیگر، وظایف شوراي نظارتي 
كرده اند. در رابطه با جایگاه قانوني این نهادها نيز برخي كشورها براي 
قانوني و رسمي در نظر گرفته اند؛  كميته هاي نظارت شرعي، جایگاه 
مذكور  كميته هاي  براي  را  جایگاهي  چنين  دیگر  برخي  كه  حالي  در 

تعریف نكرده اند. 
در رابطه با وظایف شوراي فقهي در سایر كشورها نيز در مجموع 
سایر  در  فعال  فقهي  كميته هاي  براي  را  ذیل  وظيفه   14 مي توان 

كشورها بيان نمود:22
عقود  و  دستورالعمل  ها  آیين نامه ها،  تطابق  بر  نظارت   .1

مورد استفاده در مؤسسات مالي با تعاليم شرعي؛
بانكداري  با  مرتبط  قوانين  اجراي صحيح  بر  نظارت   .2

اسالمي در مؤسسات مختلف؛
نظارت بر به روزكردن قانون عمليات بانكی متناسب با   .3

نيازهاي مؤسسات مالي؛
تنظيم آیين نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با   .4

اجراي بانكداري اسالمي؛
ارزیابی و طراحی ابزارها و روش های نوین بانكداری   .5

اسالمی؛
كاركنان،  )مدیران،  بانكي  نظام  ذي نفعان  آموزش   .6
رابطه  در  تسهيالت  دریافت كنندگان  و  سپرده گذاران 
با كليات بانكداري اسالمي و ضوابط مرتبط با عقود 

مختلف(؛ 
ایجاد هماهنگی و یكپارچگی در تفسيرها و اختالفات   .۷
شرعی در حوزه فعاليت های مالی و بانكی و طراحي 
قراردادها به نحوي كه حداقل اختالف فقهي در رابطه 

با آن وجود داشته باشد؛

ارائه چارچوب ها و استانداردهای كّمی و كيفی انطباق عمليات   .8
بانكی با شریعت اسالمی؛

حمایت از پژوهش هاي مرتبط با ابزارهاي اسالمي و   .9
تالش در جهت كاربردي كردن آنها؛

ابزارهای  از  برخی  فقهی  درباره شبهه های  اظهارنظر   .10
مالی و ارائه راه های مناسب؛

اسالمي  بانكداري  با  مرتبط  ليست هاي  چك  تهيه   .11
براي ناظران جهت انجام بازرسي؛ 

تعيين حداقل استانداردهاي شریعت )اثباتي و سلبي(   .12
براي عقود مختلف؛ 

ارائه شاخص شرعي بودن عمليات بانكي و رتبه بندي   .13
بانك ها و مؤسسات مالي اسالمي و انتشار این شاخص 
به سپرده گذاران و سرمایه گذاران به صورت دوره اي؛  

حسابرسي  و  حسابداري  استانداردهاي  تدوین   .14
بانك هاي اسالمي.

در طرح  كه  می  رسد  نظر ضروري  به  تجربه ها،  این  به  توجه  با 
تحول نظام بانكی، الگویي كارا جهت انجام نظارت شرعي بر بانك ها و 
مؤسسات مالي كشور، طرح  ریزی شود. الگوی پيشنهادی برای نظارت 
قابل  ذیل  به صورت  بلندمدت  و  ميان  كوتاه،  دوره  سه  براي  شرعی 

ارائه است:
الف. كوتاه مدت: پيشنهاد مي شود در كوتاه مدت كارگروه نظارت 
شرعي )نظارت بر اجراي قانون بانكداري بدون ربا( در بخش نظارت 
بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي تشكيل شده و شوراي 
فقهي بانك مركزي در آن تلفيق گردد. بهتر است در كوتاه مدت تنها 
وظيفه مشورتي و حداكثر نظارتي براي این نهاد در نظر گرفته شود. 
همچنين می  توان مقوله نظارت شرعی را در سرفصل های بسته ساالنه 
سياستی  ـ نظارتی شبكه بانكی كشور كه توسط شورای پول و اعتبار 

تصویب و توسط بانك مركزی ابالغ می شود، وارد نمود.
نظارت  كارگروه  ميان مدت  در  مي شود  پيشنهاد  ميان مدت:  ب. 
وظيفه  خود،  مشورتي  وظيفه  توسعه  بر  عالوه  مركزي  بانك  شرعي 
و  شاخص ها  تعریف  با  و  كرده  پي گيري  جدي  به طور  نيز  را  نظارتي 
فعال  بانك هاي  عملكرد  شرعي بودن  بر  مختلف،  بازرسي هاي  انجام 
كميته هاي  مي شود  پيشنهاد  همچنين  باشد.  داشته  نظارت  كشور  در 
نظارت شرعي در تمامي شعب مركزي بانك ها و مؤسسات مالي كشور 
به  بانك مركزي  نظارت شرعي  نظارت كميته  و تحت  تأسيس شده 
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انجام وظایف مشورتي و نظارتي در شعب مختلف اقدام كنند. 
وظایف  بر  عالوه  بلندمدت  در  مي شود  پيشنهاد  بلند مدت:  ج. 
و  مركزي  بانك  شرعي  نظارت  كارگروه  براي  نظارتي،  و  مشورتي 
همچنين كميته هاي فعال در شعب مركزي بانك هاي مختلف وظایف 
اجرایي نيز در نظر گرفته شود؛ به نحوي كه حق داشته باشند در عمل 
از اجراي فرآیندها، عقود و روابطي كه به نحوي اشكال شرعي دارند 
جلوگيري كنند. همچنين الزم است در بلندمدت تالش شود، از طرف 
شعب مركزي بانك ها و مؤسسات مالي، ناظراني براي شعب مختلف 
در نظر گرفته شود تا به صورت مستقيم به شعب مختلف بانك ها و 
مؤسسات مالي فعال در كشور خدمات مشورتي و نظارتي ارائه دهند.    

طرح  با  رابطه  در  سياستي  توصيه هاي  و  نتيجه گيري   .4
تحول در نظام بانكي

یكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي، مسأله تحول در نظام بانكي 
باشد كه قطعًا  ابعاد مختلفي  داراي  این تحول  به نظر مي رسد  است. 
یكي از آنها )كه شاید مهم ترین مورد آن نيز باشد( تحول در اجراي 
بانكداري اسالمي در كشور است. به نظر مي رسد موضوعات مختلفي 
آنها مسأله  از  یكي  باشند كه مسلمًا  قابل بحث  از طرح،  بعد  این  در 
تقویت نظارت شرعي در نظام بانكداري بدون ربا در كشور است. در 
واقع به دليل طبيعت خاص بانك هاي اسالمي، این نوع از بانك ها به 

نظارت خاصی نياز دارند كه نمي توان از آن غافل بود. 
غيراسالمي،  بعضًا  و  اسالمی  كشورهای  اكثر  در  بانكی  نظام 
عناوین   و تحت  در سطوح مختلف  ناظر شرعی  نهاد  از خدمات یك 
گوناگوني مانند هيأت شریعت، شورای شریعت )فقهی( و كميته شریعت، 
بانكداري اسالمي بهره مي برد. به نظر می رسد  جهت اجراي صحيح 
شبهه های  بروز  زمينه  ایران،  بانكی  نظام  در  نهادهایی  چنين  فقدان 
و  منطقه ای  ملی،  سطح  در  مالی  و  پولی  فعاليت های  درباره  شرعی 
بين المللی را فراهم می سازد. از این رو، تأسيس و نهادینه سازی چنين 
تشكيالتی در نظام بانكی كشور، افزون بر مزیت های دیگر، وجهه و 

جایگاه نظام بانكی را در سطح بين الملل نيز ارتقا می بخشد.  
این تحقيق تالش كرد تا ضمن تبيين ضرورت و اهميت نظارت 
كشورهاي  از  برخي  تجربه  بررسي  و  اسالمي  بانكداري  در  شرعي 
اسالمي و غيراسالمي، وضع موجود نظارت بر اجراي بانكداري اسالمي 
این  ابتدایي، در  الگویي، هر چند  در كشور را مورد بحث قرار دهد و 

رابطه ارائه نماید. در پایان ذكر چند نكته مفيد به نظر مي رسد:

بانك مركزي كشور، بر اساس تعهدي نانوشته در قبال نظام   −
دارد كه شرعي بودن  را  این وظيفه  ایران،  جمهوري اسالمي 
فعاليت ها و روابط موجود بين ذي نفعان نظام بانكي و فعاالن 
بازار پول را تضمين كند. از این رو، پرداختن به موضوع نظارت 
شرعي در بانك مركزي، نه یك انتخاب بلكه یك ضرورت 

غيرقابل انكار است. 
اصالح نظام بانكي و انجام هرگونه تحولي در جهت تقویت   −
سطح اسالمي بودن عمليات بانكی، اقدامي زمان بر بوده و لذا 
نياز است بانك مركزي در این رابطه الگویي بلندمدت تهيه 

نماید. 
یا  و  بانك مركزي  مسلمًا تشكيل شوراهاي فقهي در سطح   −
باید  اما  مي باشد.  هزینه بر  اقدامي  مالي  مؤسسات  و  بانك ها 
كه  دارد  همراه  به  نيز  منافعي  كار  این  انجام  كه  كرد  توجه 
حداقل آن، افزایش اعتماد مردم به اسالمي بودن عملكرد نظام 

بانكي در كشور است. 
فقهي در شعب مركزي  نباید تصور كرد تشكيل كميته هاي   −
بانك ها و مؤسسات مالي فعال در كشور اقدامي نشدني است؛ 
زیرا عالوه بر وجود تجارب متعدد در بانك هاي سایر كشورها، 
به  خوبي  به  اخير  دوره  در  مؤسسات  از  برخي  نيز  ایران  در 
موضوع نظارت شرعي توجه داشته اند. به عنوان نمونه مؤسسه 
به  نزدیك  آینده اي  در  است  قرار  )كه  مهر  اعتباري  و  مالي 
كميته  است  سال  چندین  گردد(،  تبدیل  اقتصاد  مهر  بانك 
فقهي بانكداري اسالمي را تأسيس كرده است و این كميته بر 

عملكرد این مؤسسه نظارت خوبي دارد.23  

 پي نوشت ها:
1-  Shariah Risk
2- Systemic Risk 
3- Countercyclical  
4- Zulkifli 
5- Selvam 
6- Bank Negara Malasia
7- National Shariah Advisory Council (NSAC) 
8- Shariah Compliance Manual
9- National Shariah Board 
10- Shariah Supervisory Board
11- Shariah Supervision Committee 
12- Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 
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