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و  المللینظارت شرعی در بانکداری اسالمی: ماهیت، تجربه، استانداردهای بین

 هایی جهت اصالح قانون عملیات بانکی بدون رباداللت
 

 2حسین میثمی

 چکیده
، مفهوم شودالمللی مورد بحث واقع میاسالمی بینیکی از مباحث بسیار مهمی که در نظریه، تجربه و استانداردهای بانکداری 

هایی است تا در نهایت تضمین شود است. هدف از این نوع نظارت، طراحی راهکارها و شیوه« 2نظارت شرعی»بسیار مهم 

های عالیتفتوانند به انطباق شود، در عمل به صورت صحیح اجرائی شده و ذینفعان میآنچه بر روی کاغذ در قوانین نگاشته می

نظام بانکی با شریعت اطمینان داشته باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس در حال 

های سیاستی رسد مرور مجدد مفهوم نظارت شرعی و تالش در جهت استفاده از تجارب و توصیهاصالح است، به نظر می

 است.المللی در این رابطه ضروری بین

قرار  یابیرا مورد ارز یاسالم یدر نظام بانکدار ینظارت شرع تیو اهم تیتا ماه کندمی تالش حاضر قیتحقبر این اساس، 

 نیهمچن ( ویرکن نظارت شرع نیتری)به عنوان اصل یفقه یشوراها لیدر تشک یاسالم یکشورها ریتجارب سا لیداده و به تحل

 توانیکه م یدرس نیمهمتر دهدینشان م قیتحق نیا یهاافتهی. زدحوزه، بپردا نیدر ا یالمللنیب یاستانداردها نیتجارب تدو

ر کنار بدون ربا د ینمود آن است که بانکدار افتیدر رانیکشور ا ینظام بانک یکشورها برا ریدر سا یاسالم یهااز تجارب بانک

ون قان یبه اجرا توانیموثر نم شرعی ساختار نظارت یبدون طراحست. در واقع، ی مجزاساختار نظارت ازمندیقانون مستقل، ن

عالوه  .کندیم دیمسئله را تائ نیا نیز بدون ربا در کشور یبانک اتیقانون عملاجرای  از سه دهه شیداشت و تجربه ب یادیز دیام

المللی، اختالفاتی که بین رویکرد الیحه دولت و طرح مجلس در زمینه نظارت شرعی توان با استفاده از تجربیات بینبر این، می

 وجود دارد را با تدابیر مناسب برطرف نمود. 
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 مقدمه. 2

ساس بند اول ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربای کشور )مصوب بر  ستقرار نظام »(، نخستین هدف نظام بانکی ۹۳3۲ا ا

منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل )با ضوابط اسالمی( به

شور صاد ک سلماً فراهم« اقت ست. م ست هنمودن زمینها ای تحقق چنین هدفی در وهله اول برعهده بانک مرکزی بوده و الزم ا

سب با این قانون را ارائه نمایداین بانک زمینه سه دهه اخیر  .های نظارتی متنا شور در بیش از  سی تجربه نظام بانکی ک اما برر

ـــان میبه ـــع مطلوب یبانکدار یاجرا دهد که نظارت برخوبی نش ـــت و بابرخورد یبدون ربا از وض وجود تمام  ار نبوده اس

ــرفتیپ ــت هب یهاش ــع موجود را مطرح  نیکه ارد وجود دا یادیز یهاآمده، همچنان چالش دس ــالح وض ــرورت اص خود ض

 (. ۹۹، ص. ۹۳۸۸و دیگران،  انیموسو) دینمایم

دود کشــورهایی گرچه جمهوری اســالمی ایران از جمله معگردد که توجه شــود اهمیت این موضــوع زمانی بهتر درك می

ها، نظام از کشور یاریکشورها( به تصویب رسیده و بر خالف بس خیلیبانکی بدون ربا )زودتر از  اتیاست که در آن قانون عمل

تند، هس تیکشور مشغول به فعال نیدر ا زیجهان اسالم ن یهابانک نیتربزرگ و شودیدر کل کشور اجرا م یاسالم یبانکدار

ست که ا تیواقع کی نیشود. لذا اانجام نشده و نمی ،رودطور که انتظار میبودن عملیات بانکی آن اما مسئله نظارت بر شرعی

م نخبگان و عامه مرد بسیاری از مراجع تقلید،هنوز هم  با،بانکی بدون ر اتیبعد از گذشت حدود سه دهه از تصویب قانون عمل

 (.  5، ص. ۹۳۱۹)موسویان و دیگران،  های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارندالیتدر رابطه با انطباق فع

ست، به نظر می صالح قانون عملیات بانکی بدون ربا در دولت و مجلس در حال پیگیری ا ضر که بحث ا سد در حال حا ر

کشـورها در این زمینه و زمان مناسـبی فراهم شـده اسـت تا با مرور مجدد مفهوم نظارت شـرعی و شـناسـائی تجارب سـایر 

 المللی تدوین شده، جهت ورود صحیح نظارت شرعی در بسترهای قانونی تالش شود. همچنین استفاده از استانداردهای بین

کند تا ابتدا مفهوم و ضرورت نظارت شرعی را تبیین کرده و سپس به با توجه به آنچه مطرح شد، تحقیق حاضر تالش می

شوره سایر ک سی تجارب  ستانداردهای بینبرر های المللی موجود در این رابطه بپردازد. در ادامه، منافع و چالشا و همچنین ا

شده و راهکارهایی جهت غلبه بر چالشاحتمالی راه شرعی تبیین  شنهاد میاندازی نظارت  گردد. بخش پایانی های مذکور پی

در زمینه ورود نظارت شـــرعی در قانون اشـــاره کرده و  نیز به تبیین اختالف موجود بین رویکرد الیحه دولت و طرح مجلس

ــد. بخش پایانی نیز به جمعکند راهکار میانهتالش می ــنهاد دهد که جامع هر دو رویکرد باش بندی و ارائه مواد قانونی ای پیش

 یابد.   پیشنهادی اختصاص می
 

 نظارت شرعی ریسک شریعت و 2

های خاّصی را داشته باشند و مقام ناظر وظیفه دارد همواره وجود این ویژگی ها و موسسات مالی اسالمی، الزم استبانک

ها، انطباق کلیه قوانین، مقررات، ابزارها، ها را مورد ارزیابی و پایش قرار دهد. یکی از مهمترین موارد از این ویژگیویژگی

المللی، از آن با عبارت انکداری اسالمی بینهای مورد استفاده با ضوابط فقه اسالمی است که در ادبیات باوراق و شیوه

 (.۴۲ .، ص۲۰۹۰، ۲یاسالم یموسسات مال یو حسابرس ی)سازمان حسابدار شودتعبیر می« 2انطباق با شریعت»

لیه ضوابط کهای بانکی با ضوابط فقه اسالمی است. در این رابطه، منظور از انطباق با شریعت، در واقع انطباق کلیه فعالیت

ضوابط فقهی )مانند ممنوعیت ربا یا غرر( و  ضوابط فقهی عمومی :اند ازتوان در دو گروه عمده جای داد که عبارتمی فقهی را

الرعایه هستند و ضوابط اختصاصی )مانند اختصاص عقد مضاربه به تجارت(. ضوابط عمومی در تمامی قراردادها الزم اختصاصی

 صرفا در قراردادهای خاصی اهمیت دارند. 
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هایش با شریعت نظارت نداشته باشد، با چالش خاصی مواجه خواهد اگر یک بانک اسالمی به هر دلیل بر مسئله انطباق فعالیت

، ریسک شریعت عبارت است AAOIFIالمللی بر اساس تعریف سازمان بینشود. نامیده می «۹ریسک شریعت»شد که اصطالحا 

هایش با اصول و قوانین شریعت مقدس نکی اسالمی به دلیل عدم انطباق فعّالیتخطری که یک بانک اسالمی یا یک نظام با»از: 

 (.   55 .، ص۲۰۹۰، یاسالم یموسسات مال یو حسابرس ی)سازمان حسابدار «اسالم، ممکن است با آن مواجه شود

نظارت شرعی کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور »نیز به این صورت قابل تعریف است:  نظارت شرعیبر این اساس، 

های یک بانک اسالمی یا یک نظام بانکی اسالمی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسالم است. هدف اطمینان از انطباق فعالیت

 ها بتوانهایی است که به وسیله آنتدابیر، اصول و روش ها،یابی به مقررات، اقدامات، فعالیتاز این نظارت در نهایت دست

 «.نمود ریسک شریعت در یک بانک اسالمی و یا یک نظام بانکی را حداقل

است. به این معنی که اگر « ۲ریسک شهرت»مهمترین نفع و کارکرد نظارت شرعی برای یک بانک اسالمی، مقوله کاهش 

شود به تدریج  بانک اسالمی از اصول و ضوابط شرعی  تعدی کند و این باعث می نظارت شرعی وجود نداشته باشد، ممکن است

ردید مورد سوال و ت اعتماد خبرگان، فقها، مراجع تقلید، عموم مردم و حتی کارکنان بانک نسبت به شرعی بودن عملکرد بانک

 (. ۹۲، ص. ۲۰۹۹، ۳یزولکفل) قرار گیرد

 

 سایر کشورها های اسالمی درنظارت شرعی بر بانک .3

اند تا همواره نوع خاصی از نظارت شرعی را های اسالمی در سایر کشورها ضمن درك اهمیت نظارت شرعی، تالش کردهبانک

بانک یا موسسه اسالمی در جهان وجود نداشته باشد که نوعی از نظارت  هیچ توان مدعی بود که شایدمی ،اجرایی کنند. بر این اساس

های بانکی اسالمی، با های اسالمی یا نظامشرعی را در خود اجرایی و عملیاتی نکرده باشد. البته در عمل شوراهای فقهی در بانک

 ت، ناظران شریعت و غیره به فعالیتتعابیر گوناگونی چون شورای تخصّصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریع

 (.۳۹ .، ص۲۰۰3)قطان،  ها با فقه اسالمی استها تضمین انطباق فعالیتها، اصل کار آناند که علیرغم تمامی تفاوتمشغول

است از:  ها عبارتبر عهده دارند که برخی از مهمترین آن هاییکارویژههای اسالمی سایر کشورها شوراهای فقهی در بانک

های اجرایی و قراردادها مطابق با ضوابط شرعی، ارائه خدمات آموزشی در رابطه با اصول شریعت ها، دستورالعملنامهتنظیم آئین

به مدیران و کارکنان، ارائه مشورت شرعی به مشتریان، پاسخ به سواالت شرعی ذینفعان )مدیران، کارکنان و مشتریان(، 

های شرعی در راستای گیرندگان، انجام بازرسیارائه مشاوره انتخاب عقد به تسهیالت های موردی به مدیران ارشد،مشاوره

تضمین اجرای صحیح عقود، تدوین گزارش ساالنه انطباق با شریعت و افشای عمومی آن و تقویت برند و جایگاه بانک یا نظام 

 . بانکی در زمینه بانکداری اسالمی

های مختلفی در عمل اجرا شده است که دهد الگویدر زمینه نظارت شرعی، نشان میتر تجارب کشورهای اسالمی بررسی دقیق

 اند از: ها عبارتآن تواند در چند سطح تحلیل شود که مهمترینهای میتوجهی با یکدیگر دارند. این تفاوتهای قابلتفاوت

شود، در برخی دیگر هم در داخل ها نظارت شرعی در داخل بانک اجرا می: در برخی بانکسطح نظارت شرعی -الف

 بانک و هم در بانک مرکزی و در برخی موارد نیز هر دو. 

 تواند صرفا مشورتی و یا مشورتی همراه با قدرت اجرایی باشد. : این اختیارات میهااختیارات ناظرین شرعی بانک -ب

در برخی کشورها قوانین مرجع، تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی و ری بودن نظارت شرعی: اجباری یا اختیا -پ

 اند؛ اما این مسئله در برخی دیگر از کشورها اختیاری است. ها را اجباری کردههر یک از بانک
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ن ذکر شده : در برخی از کشورها ضرورت تشکیل شورهای فقهی در قانوذکر شدن نظارت شرعی در قوانین مرجع -ت

 کند.اند؛ اما سایر مقررات زمینه نظارت شرعی را فراهم میاست و در برخی دیگر قوانین در این مورد ساکت

مالزی، اندونزی و امارات اند از: اند عبارتبرخی از کشورهایی که در زمینه نظارت شرعی حداکثرهای ممکن را اجرا کرده

های اسالمی؛ شوراهای م در بانک مرکزی وجود دارد و هم در هر یک از بانکدر این کشورها نظارت شرعی ه متحده عربی.

فقهی نیز عالوه بر جایگاه مشورتی، قدرت اجرایی دارند. همچنین نظارت شرعی اجباری بوده و در قوانین صراحتا ذکر شده 

  (. ۳۳، ص. ۹۳۸5 ،یاوراق بهادار مالز ونیکمس) است

کند. اما نقطه ضعف نیز آن است که است که انطباق با شریعت را بیشتر تامین مینقطه قوت این رویکرد حداکثری آن 

ممکن است مصوبات شورای فقهی با تصمیمات مدیران اجرایی تعارض پیدا کند و این در عمل مشکالتی را برای بانک مرکزی 

هی با ، شورای فقطر، کویت و انگلستانعربستان، قها ایجاد نماید. به همین دلیل، در برخی دیگر از کشورها مانند و بانک

 اختیارات کمتر مورد توجه است.   

 

 المللی نظارت شرعی استانداردهای بین .4

دهد که در دو دهه اخیر، برخی المللی به خوبی نشان میارزیابی تجربه نظارت شرعی و مسائل مرتبط با آن در سطح بین

های مناسب ها، استانداردها و بیان شیوهبه ارائه اصول احتیاطی، دستورالعملالمللی فعال در این حوزه اقدام مؤسسات بین

کنندگان این استانداردها ترین هدفی که ارائهها و مؤسسات مالی اسالمی کرده اند. مهمسازی نظارت شرعی در بانکعملیاتی

ها و مؤسسات مالی اسالمی و ی در بانکسازی تجربه نظارت شرعمشابه سازی و یا حداقلکنند، یکسانو اصول دنبال می

 .است (Best Practices) استخراج بهترین تجارب

ترین موسسات دو مورد از اصلی «سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی»و « ۹هیئت خدمات مالی اسالمی»

های اسالمی اند برای عمده فعالیت بانکدهالمللی در تدوین استانداردهای بانکداری اسالمی هستند. این موسسات تالش کربین

)از جمله نظارت شرعی( استانداردهایی تهیه کنند. در ادامه به صورت مختصر، استانداردهای این دو موسسه در زمینه نظارت 

 .گرددشرعی مرور می

ا و اصول کمیته استاندارده میالدی تشکیل شده و وظیفه اصلی آن، تکمیل ۲۰۰۲هیئت خدمات مالی اسالمی در سال 

 اصول راهنمای نظارت»ها و مؤسسات مالی اسالمی است. یکی از استانداردهای منتشرشده توسط این مؤسسه، بال برای بانک

اصل راهنما در نظارت شرعی است که  ۱است. این مجموعه شامل « کننده خدمات مالی اسالمیشرعی برای مؤسسات ارائه

 (.  ۳ .، ص۲۰۰۱، یاسالم ی)هیئت خدمات مال وندشخود در قالب پنج بخش ارائه می

بخش اول استاندارد، کلیات نظام نظارت شرعی در یک بانک یا مؤسسه مالی اسالمی را مورد بحث قرار داده و اصول عمومی 

 بخش دوم. کندرا که الزم است در تشکیل شورای شریعت )شورای فقهی( در این دسته از مؤسسات رعایت شوند، بیان می

استاندارد، به مقوله انتخاب اعضای شورای شریعت پرداخته و به طور خاص به ارائه اصول مرتبط با وجود شایستگی در افراد 

صول کند. اکند. بخش سوم به مسئله استقالل عمل شورای فقهی پرداخته و اصولی را در این رابطه ارائه میمنتخب اشاره می

دهد و فعالیت شورای فقهی بانک یا مؤسسه مالی، بخش چهارم استاندارد را تشکیل میبودن مرتبط با حفظ امانت و محرمانه

 (.۹۹، ص. ۲۰۹۰)زولکفلی،  پردازددر نهایت بخش پنجم به مقوله وجود سازگاری در عملکرد شورای شریعت می

استقالل عمل شورای در هر یک از استانداردهای مذکور به جزئیات مشخصی اشاره شده است. به عنوان مثال، در بحث 

توان مدعی بود که شورای فقهی به استقالل واقعی دست یافته است که هیچ یک از اعضای فقط زمانی می»فقهی آمده است: 

نفع نباشند؛ به نحوی که شورای فقهی در های وابسته به آن مشارکت نداشته و ذیآن در مدیریت بانک اسالمی و یا شرکت

 «.تنها بر منافع، اعتبار و شهرت بانک اسالمی تمرکز نماید و نه بر چیز دیگریگیری بتواند زمان تصمیم

                                                                                                                                                                                                 
۹. The Islamic Financial Services Board (IFSB) 
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ای در کشور بحرین تأسیس شد. این سازمان مؤسسه ۹۱۱۹مالی اسالمی در سال  سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات

 حسابرسی، حاکمیتی و اخالقی را برایکند استانداردهای حسابداری، المللی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که تالش میبین

 .ها و مؤسسات مالی اسالمی ارائه کندبانک

ترین مالی اسالمی در دوره فعالیت خود انتشارات گوناگونی داشته است. مهم سازمان حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات

استانداردهای حسابداری، »و « شرعیاستانداردهای »شده توسط این مؤسسه در دو دهه اخیر، دو مجموعه: محتوای تولید

 .بوده که به صورت دو کتاب منتشر شده است« حسابرسی و حاکمیتی

های مختلفی که در یک بانک یا مؤسسه مالی اسالمی جریان دارد، کتاب اول به ارائه استانداردهای شریعت در فعالیت

فعالیت مالی اسالمی رایج است. این استانداردها در  ۴۹با استاندارد در رابطه  ۴۹پردازد. این مجموعه در حال حاضر شامل می

های بدهی و اعتباری، تأخیر در تأدیه، ضمانت سپرده، بیمه سپرده، حواله، جعاله، مضاربه، حال حاضر شامل مواردی چون کارت

، وقف، زکات، صدقات، سلم و سلم موازی، استصناع و استصناع موازی، مرابحه، خدمات بانکی، کنترل غرر در مبادالت بانکی

 .توزیع سود و غیره هستند

شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی، پس از کتاب استانداردهای شرعی، دومین اثر مهم ارائه

کتاب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حاکمیتی است. این مجموعه شامل پنج بخش بوده و پس از مقدمه، در بخش 

گردد( به صورت جزئی به شیوه استاندارد می ۲5پردازد. در این قسمت )که شامل به ارائه استانداردهای حسابداری میدوم، 

 .شودحسابداری عقود اسالمی مانند مرابحه، مشارکت، مضاربه، جعاله و غیره اشاره می

هی و غیره برخی از مباحثی هستند که در دبخش سوم استانداردهای حسابرسی را ارائه کرده و ضوابط حسابرسی، نحوه گزارش

گیرند. بخش چهارم استانداردهای حاکمیتی را که الزم است در شود( مورد توجه قرار میاین قسمت )که شامل پنج استاندارد می

دهای ه کگردد(. بخش آخر نیز به ارائکند )این بخش شامل هفت استاندارد مییک بانک یا مؤسسه اسالمی موجود باشد، بیان می

 (. گرددنماید )این بخش شامل دو استاندارد میاخالقی که الزم است در مؤسسات مالی اسالمی رعایت شوند، تأکید می

« دهیهیئت نظارتی شریعت: تأسیس، ترکیب و گزارش»یکی از استانداردهای ذکر شده در کتاب دوم در بخش حاکمیتی، 

 «هیئت نظارتی شریعت»ندارد بدین صورت است که پس از مقدمه، تعریف شده در این استابندی مباحث مطرحاست. فصل

گیرد. بخش چهارم استاندارد، به مسئله بیان شده و در بخش سوم، مسئله نحوه تعیین اعضای این هیئت مورد بررسی قرار می

تهیه گزارش نظارت شرعی  نحوه استخدام، حقوق و مزایا، اخراج و ترکیب اعضای شورای فقهی پرداخته و بخش پنجم، مسئله

های مختلفی که باید در گزارش وجود داشته باشند و همچنین دهد.در این قسمت بخشتوسط هیئت را مورد توجه قرار می

بخش ششم نیز به مسئله انتشار گزارش . گیرندها ارائه شوند، مورد توجه قرار میمحتوایی که باید در هر یک از این بخش

 .یابداین گزارش باید به چه کسانی ارائه شود، اختصاص می نظارت شرعی و اینکه

 

 های احتمالی نظارت شرعی در نظام بانکی کشور منافع و چالش .1

د گرفته است که صرف تائی در کشور ایران نظارت شرعی تاکنون به صورت جدی پیگیری نشده و ظاهرا این تصور شکل

کند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط شورای نگهبان، اجرای صحیح و منطبق با شریعت آن در عمل را نیز تضمین می

است که تائید قانون توسط شورای نگهبان، اقدامی حداقلی است که باید سال به خوبی نشان داده  ۳۰حالی که تجربه بیش از 

ای های کشور داراندازی نظارت شرعی در بانک مرکزی و یا هر یک از بانکبا نظارت شرعی مستمر تکمیل شود. با این حال، راه

 هایی است که الزم است مورد بررسی و تحلیل واقع شود. منافع و چالش

 

 منافع  1.2

اندازی نظارت شرعی در یک نظام بانکی دارای منافعی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره یل شورای فقهی و راهتشک

 شود. می
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 نمودن نظارت شرعیالف. درونزا 

اندازی نظارت شرعی کسب خواهد نمود، ترین منفعتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از راهاولین و واضح

های نظارتی و یا نهادهای ودن نظارت شرعی در خود مؤسسه است. در واقع در این شرایط قبل از آنکه ناظران سازماندرونزانم

بودن عملیات مؤسسه اظهارنظر نمایند، بخش نظارت شرعی که در دیگری همچون مراجع تقلید بخواهند در رابطه با شرعی

تواند به صورت مستدل، جوابگوی سؤاالت نموده و در صورت نیاز میمؤسسه شکل گرفته است، به خوبی به این موضوع توجه 

 نهادهای نظارتی نیز باشد.  

 های اجرایی تنظیم قراردادها و دستورالعمل ب.

پرواضح است که اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، نیازمند تنظیم 

ها در رابطه با های حقوقی بانکباشد. در حال حاضر هر چند ادارات و یا بخشهای اجرایی صحیح میملقراردادها و دستورالع

ها بیشتر از ضوابط شرعی به معیارهای های اجرایی تأکید دارند، اما معموالً در این بخشبودن قراردادها و دستورالعمل قانونی

ها و منافع ایجاد بخش رو یکی از کارویژهشود. از ایننافع بانک توجه مینمودن م حقوقی و استفاده از آنها در جهت حداکثر

ی است. های اجراینظارت شرعی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تضمین مقوله انطباق با شریعت قراردادها و دستورالعمل

ا کند که آی( این مسئله را بررسی میهای بانکدر واقع واحد نظارت شرعی )همگام و در تعامل با بخش حقوقی و سایر بخش

 های اجرایی در مؤسسه با ضوابط شرعی در قراردادها انطباق دارد یا خیر؟ قراردادها و دستورالعمل

 ج. ارائه خدمات آموزشی به مدیران و کارکنان 

مداوم مدیران و کارکنان است. تواند به مؤسسه اعتباری ارائه دهد، آموزش ها و خدماتی که شورای فقهی مییکی از کارویژه

ای نبوده در یک بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی کار ساده در واقع برخالف نظام بانکی متعارف )ربوی(، اجرای بانکداری بدون ربا

وکار ساز کنندگان تسهیالت در نظام ربویها و دریافتهای مرتبط دارد. به عنوان نمونه در حالی که بانکو نیاز به انجام آموزش

دهند، در بانکداری بدون ربای ایران، بخش بزرگی از عملیات بانکی بدون ربا ساده محاسبه بهره را بدون پیچیدگی زیاد انجام می

کند و از نظر شرعی ـ حقوقی بسیاری از وجوه به به قراردادهایی مربوط است که بانک در آنها نقش واسطه و وکیل را ایفا می

یابد، در نتیجه بانک در استفاده از وجوه آزادی ها را نمیآید و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسهنمی ها درمالکیت بانک

 گذاری کند(.های سودآور اقتصادی سرمایهکار گیرد )در طرحکامل نداشته و باید آن را در مسیرهایی صحیح به 

 گیرند که الزم است مدیران ورد استفاده بانک قرار میای و مشارکتی مودر سمت تخصیص منابع نیز عقود مختلف مبادله

های شرعی کارمندان نسبت به آنها در بانک درك درستی داشته باشند. مسلماً از مدیر و یا کارمندی که خود هنوز تفاوت

توان انتظار موجود بین عقود مختلف اسالمی و حقوق مشتری و بانک در هر یک از آنها را به درستی درك ننموده است، نمی

داشت جوابگوی نیازها و سؤاالت مشتریان باشد و عقود شرعی را به صورتی صحیح اجرایی نماید. اهمیت این موضوع زمانی 

گردد که توجه شود عقود مورد استفاده در نظام بانکی امروزی، معموالً ترکیبی از چند عقد است که در قرارداد بهتر درك می

شود درك صحیح این فرایندها مشکل گردیده و نیاز به گیرند. این امر باعث مینار هم قرار میبه صورت شرط ضمن عقد در ک

 .آموزش مدیران و کارمندان به وجود آید

بودن آموزش کارکنان و مدیران توجه شود، زیرا بانکداری اسالمی صنعتی رو به رشد الزم است در اینجا به پیوسته و دائمی

گیرد. نظام بانکی کشور نیز از این مقوله های جدید عملیاتی ابداع شده و مورد استفاده قرار میو شیوه است و همه روزه ابزارها

های جدید در جدا نبوده و باید خود را با آخرین دستاوردهای بانکداری اسالمی در جهان به روز نماید، استفاده از این شیوه

شدن سه عقد  اضافهمدت زمان زیادی از  ه عنوان مثال در حال حاضریک بانک یا مؤسسه اعتباری نیازمند آموزش است. ب

ن های باالی ایرغم ظرفیتگذرد. علیمی جدید مرابحه، استصناع و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا

شده است که شاید یکی از دالیل اصلی آن، ناآشنایی مدیران و کارکنان عقود، تاکنون استفاده مناسبی از آنها در نظام بانکی ن

 باشد. هایشان میبا این دسته از عقود و ویژگی

 د. ارائه مشورت شرعی به مشتریان  
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افی کننده تسهیالت، معموالً اطالعات کگذار باشند و چه دریافتمشتریان یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی چه سپرده

باشد، ندارند. زمانی نمایند و همچنین حقوق و تکالیفی که در هر یک از عقود متوجه آنها میابطه با عقودی که امضا میدر ر

نکی زیرا معمواًل در شبکه با ؛طور که قبالً نیز ذکر شد( به موضوع ترکیب عقود توجه شودشود که )همانتر میمسئله پیچیده

از  شود.در ذیل عنوان اصلی قرارداد و در شروط ضمن عقد، از عقود دیگر نیز استفاده میاز ترکیبی از عقود استفاده شده و 

گیرد، دهد که در مقابل بانک قرار میگیرنده یک طرف حقوقی را شکل میگذار و یا تسهیالتطرفی با توجه به اینکه سپرده

 نسبت به« درك»نیاز بدیهی آن، وجود پیش نماید که« قصد»الزم است نسبت به اصل قرارداد و همچنین شروط ضمن آن 

 عقود است. 

هی ـ های فقکند، نداشته باشند، چالشگیرنده درك درستی از عقودی که امضا میگذار و یا تسهیالتبه عالوه اگر سپرده

حقوقی مشخصی را ایجاد خواهد نمود و گاهی حتی به بطالن قرارداد و حرمت سود حاصل از معامله )و در نتیجه اکل مال به 

 تواند در راستای کاهش مشکالت احتمالیشورای فقهی در این زمینه برجسته بوده و میانجامد. بنابراین نقش باطل و یا ربا می

 به بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی کمک نماید. 

 هـ. پاسخ به سؤاالت شرعی ذینفعان )مدیران، کارکنان و مشتریان(  

از ذینفعان )شامل مدیران، کارکنان و مشتریان( اند که برخی افرادی که در نظام بانکی حضور دارند، به کرّات مشاهده کرده

ها و مؤسسات اعتباری اکثر بانک بانک مرکزی و های بانکی سؤاالت شرعی خاصی دارند. در حال حاضر دردر رابطه با فعالیت

سد یکی رغیربانکی کشور ساختار مشخصی به منظور پاسخ به این سؤاالت تعبیه نشده است. این در حالی است که به نظر می

های شورای فقهی، پاسخگویی به سؤاالت شرعی ذینفعان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد. در این رابطه دیگر از کارویژه

نمودن ساختاری مشخص، امکان پاسخگویی به سؤاالت شرعی ذینفعان  تواند با ورود در فضای مجازی و فراهمشورای فقهی می

 اعتباری غیربانکی را فراهم کند.  در تمامی شعب بانک یا مؤسسه

توانند از دفاتر مراجع پرسش نمایند. اما شاید در نگاه اول این طور پیشنهاد شود که افرادی که سؤاالت شرعی دارند می

باید توجه نمود در حالی که معموالً سؤاالت مشتریان بانک جزئی و موردی و بعضاً خاص یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی 

پردازد و نه های دفاتر مراجع )شاید به دلیل عدم آشنایی عملیاتی با فعالیت بانکی( کلی بوده )به بیان حکم میاست، پاسخ

گذارد که معموالً از انجام این کار عاجز است. کننده میاظهارنظر در رابطه با موضوع( و تشخیص مصداق را بر عهده سؤال

تواند به طور کامل جایگزین شورای فقهی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد ن زمینه نمیبنابراین دفاتر مراجع تقلید در ای

 ها قرار دارد(. )نهادی که از نزدیک در جریان امور و فعالیت

 های موردی به مدیران ارشدو. مشاوره

ارشد مشورتی موردی به مدیران  های شورای فقهی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، ارائه خدماتیکی دیگر از کارویژه

های های خود با مسائلی برخورد کند که ورود در آنها نیازمند مشورتباشد. در واقع مؤسسه ممکن است ضمن فعالیتمی

اندازی کند )مانند سپرده طال( و یا اینکه قصد ای خاص راهباشد. مثالً اگر مؤسسه قصد داشته باشد تا سپردهشرعی مرتبط می

ارشد اند( را داشته باشد، مدیران های اسالمی در سایر کشورها )که بر اساس فقه اهل سنت به فعالیت مشغولت با بانکمشارک

 تواند در این زمینه نقش ایفا کند. گیری صحیح نیازمند مشورت فقهی خواهند بود و شورای فقهی میبه منظور تصمیم

 دگانگیرنز. ارائه مشاوره انتخاب عقد به تسهیالت

گذاران، در حالی که ویژگی قبلی عام بوده و مسئله توضیح ضوابط شرعی به تمامی مشتریان )شامل سپرده

ای خاص یعنی ارائه مشاوره گردد، ویژگی حاضر به مقولهکنندگان خدمات بانک( را شامل میگیرندگان و دریافتتسهیالت

گیرندگان یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ل آنکه تسهیالتپردازد. در واقع به دلیشرعی در زمینه انتخاب عقد می

نیازهای یکسانی ندارند )تسهیالت را برای موارد گوناگونی نیاز دارند( و از طرف دیگر مؤسسه نیز با استفاده از عقود مختلفی 

 «عقد مورد استفاده»و « وجودنیاز م»دهد، الزم است ارتباط صحیحی بین که هر یک شرایط خاصی دارند، تسهیالت ارائه می

 گیری این ارتباط نقش ایفا کنند. توانند به خوبی در شکلشکل گیرد. ناظران شرعی نیز می
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 گردد که توجه شود در حال حاضر متأسفانه یکی از معضالت جدی در زمینه اسالمیاهمیت این مسئله زمانی بهتر درك می

رسد یکی از دالیل اصلی آن، عدم تطابق بین نیاز هاست که به نظر میفعالیتشدن بودن عملکرد نظام بانکی، مسئله صوری

د، اما باشگیرنده و عقد مورد استفاده است. مثاًل فردی در مراجعه به بانک نیازمند تسهیالتی جهت خرید خودرو میتسهیالت

ش باشد، از فروتی جهت درمان پزشکی میکند و یا فردی که نیازمند تسهیالبه دلیل ناآشنایی از عقد جعاله استفاده می

باط تواند زمینه ایجاد ارتکند. بنابراین وجود مشاوران شریعت در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی میاقساطی استفاده می

 بین نیازها و عقود مورد استفاده را بهتر فراهم کند. 

   های شرعی در راستای تنظیم اجرای صحیح عقودح. انجام بازرسی

باشد. در واقع شورای فقهی می ۹های اساسی و مهم شورای فقهی انجام بازرسی و نظارت حضوری در محلیکی از کارویژه

هایی لیستبانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی وظیفه دارد تا به صورت سرزده و موردی به تعدادی از شعب مراجعه و با چک

، نسبت به تهیه گزارش انطباق با شریعت از شعبه اقدام نماید. این گزارش بعداً در که از قبل تهیه شده و به تأیید رسیده است

گردد. انجام این نوع از جلسه شورای فقهی مطرح شده و اشکاالت موجود همراه با نکات اصالحی به شعب مرتبط ارسال می

اجرای صحیح و غیرصوری بانکداری بدون نظارت و همراه ساختن آن با تدابیر تشویقی ـ تنبیهی برای شعب گوناگون زمینه 

 دهد. ربا را بسیار افزایش می

 ط. تدوین گزارش ساالنه انطباق با شریعت   

یکی از حقوق ذینفعان یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اسالمی )شامل مدیران، کارکنان، مشتریان، حاکمیت و عموم 

د. در باشهایش با شریعت منطبق میآن ارتباط دارند، تا چه میزان فعالیت ای که بامردم( این موضوع است که بدانند مؤسسه

باشد. این های شورای فقهی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تدوین گزارش انطباق با شریعت میاین راستا یکی از کارویژه

شود، در رابطه با میزان انطباق ران ارائه میگذاگزارش که معموالً به صورت ساالنه تدوین شده و به مجمع عمومی بانک و سپرده

 نماید.ها اظهارنظر کیفی میبا شریعت فعالیت

 ی. تقویت برند و جایگاه مؤسسه در زمینه بانکداری اسالمی  

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور تالش و رقابت وافری دارند تا برندهای گوناگونی را برای خود در حال حاضر بانک

ا هایی از آنهایند. برندهایی چون دوستدار طبیعت، حمایت از کشاورزی، بانکداری شرکتی و بانکداری خرد نمونهکسب نم

بودن هم بتواند )در صورت فراهم« برند انطباق با شریعت»و یا « برند بانکداری اسالمی»رسد، هستند. با این حال به نظر می

 ت اعتباری غیربانکی تبدیل شود. ها و مؤسساشرایط( به محوری جهت رقابت بانک

ای در این راستا مناسب است به تجربه پرداخت سود قطعی اشاره شود. در حالی که در گذشته به ندرت بانک یا مؤسسه

کرد، در چند سال اخیر برخی از مؤسسات به طور الحساب( میاقدام به محاسبه و پرداخت سود قطعی )افزون بر سود علی

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این مقوله ه وارد شدند و با جذب مشتری، زمینه برای ورود دیگر بانکجدی در این رابط

شود چندین بانک )در رقابت با یکدیگر( به محاسبه و پرداخت سود نیز فراهم شد، به نحوی که در حال حاضر مشاهده می

 کنند.گذاران خود اقدام میقطعی به سپرده

 بانکداری اسالمی در کشور ک. تقویت فرهنگ

ترین ثمره تشکیل شورای فقهی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، منافعی است که برای جامعه و آخرین و شاید مهم

تقویت خیر و نیکی در بین عموم مردم به همراه دارد. در واقع تشکیل شورای فقهی در مؤسسه اساساً اقدامی فرهنگی در 

دهنده اهمیت انطباق با شریعت برای بانک یا اری اسالمی و جلوگیری از شیوع رباخواری بوده و نشانراستای ترویج بانکد

 بودن عملکرد خود است.  مؤسسه اعتباری غیربانکی است که مدعی اسالمی
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 هاچالش 1.2

هایی هزینه ها ومسلماً تشکیل شورای فقهی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در کنار نقاط مثبتی که دارد، چالش

نها تفاوت بود. در ادامه به برخی از آتوان نسبت به آنها بیکند که نمینیز برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ایجاد می

 شود. اشاره می

 بودنبر الف. هزینه

رعی، اندازی نظارت شترین چالش و یا مسئله یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در زمینه تشکیل و راهاولین و واضح

های مادی مشخصی به همراه خواهد داشت که باید به بر بودن آن است. در واقع تشکیل چنین نهادی در مؤسسه هزینههزینه

ها، با دید روشن نسبت به تشکیل و فعالیت ه باید ضمن شناخت و محاسبه این هزینهرو مسئولین مؤسسآن توجه شود. از این

 شورای فقهی تصمیم بگیرند. 

 ب. کمبود متخصصین 

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یکی دیگر از کمبود خبرگان بانکداری اسالمی جهت حضور در شوراهای فقهی بانک

 ایباشد. در واقع در حال حاضر تعداد افراد خبرهنظارت شرعی در شبکه بانکی میسازی های موجود در زمینه عملیاتیچالش

ك های نظام بانکی آشنا باشند، اندکه از یک طرف با مبانی فقهی ـ اصولی و دانش حوزوی آشنا بوده و از سوی دیگر با فعالیت

 ه الزم است در کنار شروع به فعالیت مؤسساتگیری نظارت شرعی گردد، بلکاست. البته این مسئله نباید منجر به عدم شکل

 نظر و جذب آنها به سمت شبکه بانکی اقدام نمود.  مند در حوزه نظارت شرعی، به پرورش نیروهای مورد نیاز و صاحبعالقه

 تداخل وظایف شورای فقهی با بدنه کارشناسی موسسهج. 

پذیرد. در واقع هر بانک یا مؤسسه های داخلی صورت میترلبانکی متعارف از طریق کن در نظام بانکی مقوله نظارت درون

اعتباری غیربانکی در ساختار خود بخش نظارت مشخصی )مانند اداره کل بازرسی و حسابرسی( دارد که وظیفه نظارت بر 

 بودناز شرعی های مؤسسه را بر عهده دارد. حال اگر در کنار این ساختار، بخشی جهت نظارت شرعی )و ایجاد اطمینانفعالیت

های نظارتی بانک تداخل و تعارضاتی ها( تشکیل گردد، ممکن است در مقام اجرا میان وظایف این بخش و سایر بخشفعالیت

 باشد، به نحوی که تعاملی سازنده میانها میکاری و تعیین دقیق مسئولیت به وجود آید که این نیازمند تعریف صحیح حوزه

ها باشد. همچنین باید در ساختار سازمانی شورای فقهی ایجاد شده و این شورا مکمل سایر بخشهای مختلف بانک با بخش

بانک در رابطه با شیوه حل اختالفات احتمالی سازوکار مشخصی تعبیه گردد. با این حال چالش مذکور محتمل بوده و باید در 

 ه نمود. تشکیل شورای فقهی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به آن توج

 بودن مقوله انطباق با شریعت و امکان اعمال سلیقهد. کیفی

ای کیفی است، این خطر وجود دارد های مؤسسه اعتباری اساسًا مقولهبا توجه به اینکه موضوع انطباق با شریعت فعالیت

ه ر مواجهه با این مشکل، ارائها اثرگذاری داشته باشد. به منظوبودن فعالیتکه سلیقه ناظران شرعی در تعیین میزان شرعی

تواند به عنوان یک ها مینمودن شاخصو تالش در راستای کمیتوسط بانک مرکزی  های مشخص نظارت شرعیلیستچک

 راهکار در نظر گرفته شود. 

 هـ. اختالف فتواهای فقهی

ی انک یا مؤسسه اعتباری غیربانکهای نظارت شرعی در بوجود اختالفات فقهی بین فقها و مراجع تقلید یکی دیگر از چالش

فه کنند، طبعاً اختالفات فقهی ممکن است در انجام وظیاست. در واقع به دلیل آنکه مشتریان بانک از فقهای گوناگونی تقلید می

 اشتهها و نظرات مختلف دنظارتی شورای فقهی اثرگذار گردد. البته در صورتی که اعضای شورای فقهی تسلط کافی به دیدگاه

های مورد نیاز به نحوی طراحی گردد که حداکثر سازگاری با باشند، در اکثر موارد این امکان وجود دارد که ابزارها و شیوه

 نظرات اکثر مراجع داشته باشد. 
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ها در چارچوب و تحت نظارت در این رابطه بر اساس چارچوب عملیاتی پیشنهادی در این پژوهش، شوراهای فقهی بانک

رو باشند. از اینبانک مرکزی به فعالیت مشغول بوده و عماًل بازوی اجرایی شورای فقهی بانک مرکزی می شورای فقهی

 باشد. گیری نهایی در رابطه با مسائل فقهی اختالفی بر عهده شورای فقهی بانک مرکزی میتصمیم

ماعی شود تا دیدگاه اجاول، تالش می تواند بدین صورت باشد که در گامشیوه عملیاتی پیشنهادی برای حل این مشکل می

گیری قرار گیرد. اگر به هر دلیل اجماع وجود نداشت، نظر مشهور فقهی مبنای که مورد اتفاق اکثر فقها باشد، مبنای تصمیم

 د(افتگیرد و اگر در رابطه با موضوعی نظر مشهور هم وجود نداشت )که کم اتفاق میعمل شورای فقهی بانک مرکزی قرار می

قهی گیرد. بنابراین چالش اختالفات فگیری قرار میآنگاه به نظر فقیه حاکم )ولی فقیه( مراجعه شده و این نظر مبنای تصمیم

 رنگ گردد.تواند از این طریق کممی

 

 نظارت شرعی در اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا: راهکار رفع اختالف بین طرح دولت و الیحه مجلس   .6

ای نشده بود، اما خوشبختانه ( اساسا به بحث نظارت شرعی اشاره۹۳3۲ر قانون عملیات بانکی بدون ربا )مصوب هر چند د

در طرح مجلس و الیحه دولت جهت اصالح این قانون )که در حال حاضر در دست بررسی است( به خوبی به این مسئله 

ه دولت در بحث نظارت شرعی دارای دو رویکرد متفاوت رسد طرح مجلس و الیحپرداخته شده است. با این حال به نظر می

 هستند. 

رویکرد اول مرتبط با طرح مجلس شورای اسالمی است که در آن بر در نظر گرفتن قدرت اجرایی برای شورای فقهی بانک 

بانک مرکزی( توان آن را رویکرد موجود در الیحه دولت )وزارت اقتصاد و مرکزی تاکید شده است. اما رویکرد دوم که می

کدامیک از دو رویکرد جهت نظارت »دانست، مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی است. حال سوال آن است که: 

 «تر است؟شرعی مناسب

رسد هر کدام از دو رویکرد نقاط قوت و ضعف خود را دارند. در نظر گرفتن قدرت اجرایی به نظر میاین سوال  در پاسخ به

فقهی بانک مرکزی بدان معنی است که این شورا بتواند مصوبات خود را عملیاتی کند. این مسئله هر چند انطباق برای شورای 

بخشد، اما ممکن است تصمیمات شورای فقهی با تصمیمات کارشناسی بانک با شریعت در عملکرد نظام بانکی را بهبود می

کارشناسان انجام اصالح ، اما برخی ابزارها نیازمند اصالح استشورای فقهی معتقد باشد که  مرکزی در تعارض باشد. مثال

مذکور را منجر به ایجاد اخالل در سیستم بانکی بدانند. بنابراین، نقطه ضعف مهم این راهکار، امکان تعارض مصوبات شورای 

 .فقهی با  مالحظات اجرایی است

مرکزی آن است که مصوبات این شورا صرفا جنبه این در حالی است که نقطه قوت مشورتی بودن شورای فقهی بانک 

مشورتی داشته و تداخلی با نظرات کارشناسی پیدا نخواهد کرد. اما نقطه ضعف آن است که زمینه اجرایی شدن مصوبات 

شود. عالوه بر این بانک مرکزی در ده سال گذشته دارای شورای فقهی مشورتی بوده است که  شورای فقهی کمرنگ می

رسانی در رابطه با مشروح جلسات این شورا و یا مصوبات حتی هیچگونه اطالع ؛اثرگذاری کافی در این رابطه ایجاد کند نتوانسته

 .آن ارائه نشده است

توان بین ایده دولت و مجلس در زمینه نظارت شرعی سازگاری ایجاد کرد؟ به نظر چگونه میسوال آن است که  حال

به  توان در قانونرفتن تدابیر مشخصی به منظور ترکیب بین هر دو رویکرد است. مثال میحل در نظر گرسد بهترین راهمی

شورای فقهی بانک مرکزی قدرت اجرایی داد، اما در عین حال برای رییس کل بانک مرکزی حق وتو در نظر گرفت. به این 

غیرقابل اجرا تشخیص داد، با ذکر دالیل  معنی که رییس کل حق داشته باشد در صورتی که هر یک از مصوبات شورای فقهی را

 عدم امکان اجرا یا ضرورت به تأخیر انداختن اجرا را اعالم کند. ،و انتشار آن
 

 های سیاستی  گیری و توصیهنتیجه .7
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این تحقیق تالش نمود تا ماهیت و اهمیت نظارت شرعی در نظام بانکداری اسالمی را مورد ارزیابی قرار داده و به تحلیل 

ترین رکن نظارت شرعی( و همچنین تجارب تدوین تجارب سایر کشورهای اسالمی در تشکیل شوراهای فقهی )به عنوان اصلی

توان از تجارب دهد مهمترین درسی که میهای این تحقیق نشان میالمللی در این حوزه، بپردازد. یافتهاستانداردهای بین

بانکی کشور ایران دریافت نمود آن است که بانکداری بدون ربا در کنار قانون  های اسالمی در سایر کشورها برای نظامبانک

توان به اجرای قانون امید زیادی داشت مستقل، نیازمند ساختار نظارتی است. در واقع، بدون طراحی ساختار نظارتی موثر نمی

 کند. ین مسئله را تائید میو تجربه بیش از سه دهه عملیاتی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ا
مهمترین توصیه سیاستی مستخرج از این تحقیق آن است که در حال حاضر به دلیل تمرکز دولت و مجلس بر اصالح قانون 

عی المللی جهت تبدیل مفهوم نظارت شربدیلی جهت استفاده از تجارب و استانداردهای بینعملیات بانکی بدون ربا، فرصت بی
ونی فراهم شده است. از طرفی اختالف رویکردی در زمینه نظارت شرعی که بین طرح مجلس و الیحه دولت به یک بستر قان

 توان به الگویی دست یافت که بین هر دو رویکرد موجود جمع کند. وجود دارد قابل مدیریت است و می
 

مواد قانونی ذیل در بحث نظارت شرعی در طرح مجلس یا الیحه  شودبا توجه به آنچه مطرح شد، پیشنهاد می

 دولت مورد توجه قرار گیرد: 
رت ها با شرع مقدس نظابانک مرکزی موظف است بر اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و انطباق فعالیت -۹ماده 

 شرعی داشته باشد. 

و  های بانک مرکزی، زمینه نظارت شرعی بر انطباق فعالیت«شورای فقهی»بانک مرکزی موظف است با تشکیل  -۲ماده 
 شبکه بانکی با تعالیم اسالمی را فراهم کند. 

شورای فقهی بانک مرکزی جزء ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن به پیشنهاد رییس کل و تایید شورای  -۳ماده 
ضاء با پیشنهاد هیئت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک شوند و سایر اعنگهبان، با حکم رئیس بانک مرکزی منصوب می

 شوند.مرکزی منصوب می

شورای فقهی بانک مرکزی متشکل از رئیس کل یا قائم مقام بانک مرکزی؛ پنج مجتهد متجزی در حوزه فقه  -۳ماده 
بدار آشنا به استانداردهای دان آشنا با مباحث بانکی، یک حسامعامالت و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی، یک حقوق

حسابداری و حسابرسی در مؤسسات مالی اسالمی، یک اقتصاددان متخص در حوزه پول و بانک و دو تن از بانکداران با سابقه 
 باشد. در شبکه بانکی کشور، می

 تبصره یک: در صورت نیاز از کارشناسان خبره جهت شرکت در جلسات دعوت خواهد شد. 

 شورا با رای اکثریت اعضا خواهد بود و در خصوص مصوبات فقهی رأی اکثریت فقیهان الزم است.  تبصره دو: مصوبات

ها، نامههای عملیاتی، آئینشورای فقهی بانک مرکزی وظیفه دارد بر طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه -۴ماده 
 انطباق با موازین شریعت نظارت و اظهار نظر نماید. ها، از جهتها، قراردادها و نحوه اجرای آننامهها، بخشدستورالعمل

 باشد و معاونت نظارت بانکتبصره: مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی الزم الرعایه می
 کند.مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می

ها را تهیه و بر اساس آن نسبت های نظارت شرعی از بانکمعاونت نظارتی بانک مرکزی وظیفه دارد چک لیست -5ماده 
 و ارائه آن به شورای فقهی اقدام نماید.  "گزارش انطباق با شریعت"به تهیه منظم 

 از عملکرد نظام بانکی کشور  باید به صورت عمومی افشا و منتشر شود. « گزارش انطباق با شریعت»تبصره: 
رتی شود در صواد اخالل در نظام بانکی کشور، به رییس کل بانک مرکزی اجازه داده میگیری از ایجبه منظور پیش -3ماده 

که هر یک از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را غیرقابل اجرا تشخیص دهد، با ذکر دالیل  و افشای آن از اجرای مصوبه 
 مذکور جلوگیری کند.  

 توانند نسبت به تشکیل واحد انطباق با شرع، متشکل از مشاور یا مشاورین فقهی اقدام نمایند.  ها میهر یک از بانک -3ماده 
 رسد. ها به تایید شورای فقهی بانک مرکزی میتبصره یک: صالحیت مشاور یا مشاورین فقهی بانک
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322اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

ها حضور داشته باشند و یا به توانند در شورای فقهی بانکتبصره دو: هیچ یک از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی نمی
 ها انتخاب شوند. عنوان مشاور فقهی بانک

ها موظف است به صورت  منظم طبق دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به تهیه تبصره سه: واحد انطباق با شرع بانک
 در رابطه با بانک مذکور  اقدام نماید.   "ق با شریعتگزارش انطبا"

ثر ها، حداکنامه اجرایی تاسیس، فعالیت و انحالل شورای فقهی بانک مرکزی و شورا یا مشاوران فقهی بانکآئین -7ماده 
 رسد.  سه ماه پس از ابالغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می
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