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 لیال محرابی*

  مقدمه
استانداردســازی عملیات بانکی و انطبــاق آن با اصول و ضوابط 
تعیین شــده در شــریعت مقدس اســالم یکی از مســائل مهم و 
کلیــدی در رابطــه با عملیــات بانکی در نظام بانکداری اســالمی 
به شــمار می رود. در این راســتا، نحوه و چگونگی پیاده ســازی و 
اجرای عملیات بانکی منطبق بر شــریعت و همچنین آموزش کافی 
کارکنان برای داشــتن مهارت کافی در این حــوزه از دغدغه های 
مهم کشورهای اســالمی و غیر اسالمی است. به طور معمول، اکثر 
بانک های اسالمی دارای بخش های شــریعت کوچکی برای نظارت 
بر فعالیت های شعب خود هستند، لذا توسعه محصوالت و تولیدات 
در چنین بانک هایی بر اســاس کارکردی مستقل از بخش شریعت 
انجام می شــود که در نتیجه منجر به غلبه  ی کسب و کار بهره ای بر 
عملیات منطبق بر شــریعت می شود. در واقع، مدیران و سهامداران 
این گروه از بانک ها ایجاد بخش شــرعی را بــه عنوان هزینه تلقی 
می کنند و روشن شدن برخی از اشکاالت عملیات بانکی آنها توسط 

حسابرســان شرعی را مانعی برای رشد بانکداری خود می دانند.
از ســوی دیگر با توجه به رشــد قابل توجه بانکداری اســالمی 
در جهان و همچنین تمایل زیاد مشــتریان به ایجاد بخش شــرعی 
در بانک هــا برای اطمینــان از انطباق عملیات بانکی با شــریعت، 
شــاهد تغییر دیــدگاه بانک های اســالمی و توجه ویــژه نهادهای 

مرتبط به این مســاله مهم هســتیم. با توجه بــه اهمیت موضوع، 
موسســه مالی اســالمی اتیکا  با هدف توســعه بانک های تخصصی 
و تهیــه گزارش های منطبق بر شــریعت، با همــکاری متخصصین 
مالی اســالمی، حسابرســان شــرعی و بانکداران کشورهای دارای 
نظام بانکداری اســالمی به دنبال شناســایی بهترین عملکرد برای 
انطباق با اصول شریعت در بانک ها بر اساس استانداردهای سازمان 
حســابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسالمي )AAOIFI(  است. 
لذا در این مقاله تالش شــده است با اســتفاده از تجربه موسسه 
بین المللی مالی اســالمی Ethica، به معرفــی فاکتورهای ضروری 
در بانک های اســالمی برای داشتن عملیات بانکی منطبق بر اصول 
شــریعت و شناســایی چارچوب مناسب بخش شــرعی بانک ها در 

بپردازیم. افزایش جذب مشتریان  راستای 

بانک ها چارچوب سازمانی بخش شرعی 
یکــی از اولویت ها و اقدامــات مهم در زمان تأســیس یک بانک 
اســالمی و یا ایجاد گیشه اسالمی در بانک های متعارف، ایجاد بخش 
انطباق با شریعت و توســعه محصوالت است. این بخش با همکاری 
مشاوران شرعی، هیأت نظارت شرعی و مدیریت بانک، نقش کلیدی 
در تضمین انطباق عملیات بانکی بر اساس موازین شریعت را برعهده 
دارد. از ایــن رو، می توان گفت در یک بانک اســالمی ایده آل، بخش 

مربوطه بایستی کارکردهای زیر را داشته باشد:

-  توسعه تولیدات و خدمات، انطباق با شریعت و تحقیق و جستجو

فاكتورهای ضروری انطباق عملیات بانکی
با اصول شريعت
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- حسابرسی شرعی
- سایر خدمات مرتبط

در ادامــه به معرفی هر یک از کارکردهای فوق می پردازیم.
. بخش توسعه محصوالت و تحقیق 

ســازوکار این بخش دربرگیرنــده کلیه فعالیت هــای مربوط به 
توســعه تولیدات و محصوالت بانکداری شرکتی )تعاونی(، تجاری، 
خرد، ســرمایه گذاری و خزانه داری اســت. تیم تحقیقاتی بایستی 
پس از بازدید از مشــتریان شــرکت های بزرگ و کوچک و متوسط 
)SME( بــا برقــراری تعامل میــان آنها و تیم های کســب وکار، به 
طراحی فرآیندهای اجرایی بر اســاس الزامات تعیین شده بپردازد. 
در این راســتا، بایســتی راه کار ایــده آل برای بانکداری اســالمی 
شناسایی و ســاختاری متناسب با نیاز مشتری و سازگار با شریعت 

طراحی شود.
طراحی راه حل های ســازگار با شریعت برای کسب وکار، مستلزم 
تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های حیاتی کسب وکار مشتری است 

که شامل بررسی موارد ذیل است:
- چرخه تجاری )کسب و کار(

- مدت زمان )کوتاه مدت یا بلندمدت(
- نرخ تأمین مالی )ثابت یا متغیر(

- شرایط بازار موجود
بازپرداخت زودهنگام( انعطاف پذیری در پرداخت )امکان   -

-توجه به انواع و ماهیت دارایی ها
- پایبندی به اصول اساسی شریعت

- مسایل مالیاتی و حسابداری
- چارچوب قانونی و مقرراتی

- روش های مدیریت و کاهش ریسک
نیروی انســانی مربوط به بخش توســعه محصوالت و تحقیقات 
بایســتی از دانــش کافی در حــوزه شــریعت و همچنین تخصص 
الزم حســابداری برای تجزیه  و تحلیل و ارائه راه حل های مناســب 
برخوردار باشــد. یکــی از مزایای ترکیب و همــکاری میان بخش 
انطباق با شریعت و توسعه محصوالت را می توان در تسهیل اجرای 
اهداف و انجام عملیات بانکی ســازگار با شریعت برشمرد. درواقع، 
هنگامی که بخش های  مربوط به محصوالت، مستقل از بخش شرعی 

باشــد، تیم های تجاری به طور جداگانه معامالت و مشــتریان را از 
دیــدگاه تجاری ارزیابی می کنند و در نتیجه راه حل های ارائه  شــده 
بیشتر متمرکز بر بخش های تجاری معامالت بوده و کمتر به تقاضای 

مشتریان و انطباق پذیری آنها با اصول شریعت توجه می شود.
از ســوی دیگر، تعویض ســاالنه کارکنان بانک ها با افرادی که از 
آموزش کافی در زمینه شــریعت برخوردار نیســتند، یکی دیگر از 
چالش های موجود در این حوزه اســت. از این رو، همکاری مستمر 
میان تیم های توســعه تولیدات و بخش شرعی به منظور تضمین در 
تسریع توســعه و طراحی محصوالت منطبق بر شریعت و متناسب 

با نیاز مشــتریان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.  
در مجمــوع، مفاهیــم اصلی مربوط به کلیــه محصوالت جدید 
بایســتی توسط هیأت شریعت به عنوان یک نهاد جداگانه از بخش 
توســعه محصوالت و انطباق با شــریعت، مــورد تأیید قرار گیرد. 
پس از این مرحله، مشــاوران شــریعت، حق تصویب هر محصول 
دیگری که قبال به تأیید رســیده اســت را دارند. برای محصوالتی 
کــه بانک در حــال حاضر دارای مجوز برای انجام معامله اســت، 
میزان مداخله مشــاوران شــریعت و یا هیأت شــریعت بستگی به 
ســطح تغییرات مورد نیاز، متفاوت می باشــد. اگر اصالحات وارده 
جزئی بــوده و بر ماهیت شــریعت قرارداد تأثیر نگــذارد، نیازی 
به هدایت مشــاور شــریعت و یا هیأت شــریعت نیست. اما برای 
تغییرات و اصالحات عمده بایســتی به مشاوره شریعت مراجعه و 
بر اســاس صالحدید و اختیار او، هیأت شــریعت می تواند در این 

نماید. ورود  مسایل 
مشــاورین شــریعت و همچنین اعضای هیأت شریعت مستقل از 
کارکنان بانک ها هســتند و همواره با بررســی مسائل برجسته  در 
حوزه های حسابرســی شــریعت به تصویب محصــوالت و ایده های 
جدید پرداخته و دســتورالعمل هایی را در راستای تقویت عملیات 
بانکی منطبق بر شــریعت ارائه می کنند. عالوه بر نظارت بر طراحی 
محصوالت تخصصی، نقش تیم انطباق با شــریعت شامل بررسی و 

نظارت بر بانک های اسالمی در حوزه های ذیل است:
- مدیریت استخر دارایی و روند تسهیم سود

بانکداری سرمایه گذاری معامالت   -
- بودجه، تأمین مالی اسالمی، سرمایه گذاری و فعالیت های ارزی

نمودار ۱. ساختار سازمانی بخش شرعی بانک ها
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• حسابرسی شرعی
ممیزی )حسابرســی( شــرعی یک فعالیت دوره ای است که به 
عنــوان یک فرآیند رســمی و ســاختاریافته، بر اســاس روش ها و 
برنامه های عملیاتی اســتاندارد، طراحی می شود. فعالیت این بخش 
شــامل بازبینی اســناد از طریق تهیه چک لیست هایی برای حصول 
اطمینــان از صحــت مدارک و اســناد و همچنین انجــام عملیات 
منطبق بر شریعت اســت. هدف از حسابرسی شرعی اعمال جریمه 
بابت اشــتباهات عملیاتی انجام شــده در بانک ها نیســت، بلکه در 
حقیقت، ابزاری برای کشف اشتباهات و دست یابی به پیشرفت های 

الزم بر اساس یافته ها وآموزه های حاصله است.
حسابرسی شرعی شــامل ارزیابی عملیات بانک ها، نیاز مشتریان 
و دانش کارکنان از بانکداری اســالمی برای اطمینان از انطباق آنها 
با اصول شریعت است. عالوه بر این، بررسی روش های تسهیم سود 
و ممیــزی درجه انطباق معامالت مالی با اصول شــریعت بر عهده 
ایــن بخش قرار دارد. همچنین، تیم حسابرســی با برقراری ارتباط 
با مشــتریان بایستی از مناســب بودن روش های مورد استفاده نیز 

اطمینان الزم را حاصل نماید.
به طور معمول، اشکاالت موجود پس از ثبت در گزارش مشاوران 
شــریعت بایستی به تیم توسعه و تحقیق و همچنین واحد انطباق با 
شریعت ارائه شــود که در فرایند بررسی و تصویب محصوالت خود 
از آنها اســتفاده نمایند. درواقع، همان گونه که پیشــتر عنوان شد 
برای دســت یابی به نتیجه مطلوب بایســتی تیم توسعه محصوالت 
بخشــی از واحد انطباق با شــریعت باشــد که با برقراری ارتباط و 
همکاری مســتمر میان آنها، مشــکالت پیش روی برطرف  شــود. 
این همــکاری بین تیم های مختلف باعــث عملکرد موثر بانک های 
اســالمی از لحاظ چشــم انداز، اهداف و عملیات در راستای انطباق 
۱۰۰ درصدی با اصول شــریعت و در نهایت حصول ۱۰۰ درصدی 

رضایت مشتریان خواهد شد.
اهمیت موضوع به اندازه ای اســت که توصیه می شــود هر سال، 
حسابرســی شــرعی برای همه واحدهای مالی، ادارات و یا شــعب 
بانک ها انجام شــود و معامــالت مالی انجام شــده در هر واحد به 
صورت نمونه بررســی و ارزیابی شود. واحد انطباق با اصول شریعت 
و توســعه محصوالت نیز بایســتی به صورت تصادفی معامالت هر 
مشــتری را برای حصول اطمینان از انطباق آنها با اصول شریعت، 
بررســی کند تا از اشــتباهاتی که بعدا توســط حسابرسی شرعی 

نماید. جلوگیری  می شود،  مشخص 

• اقدامات اصالحی حسابرسی
اگر حسابرســی شرعی منجر به کشف یک اشتباه جدی و فاحش  
شــود، در این صــورت معامله مورد نظر باید متوقــف و یا به حالت 
تعلیــق درآید. این قبیــل از معامالت می توانــد در صورت تصحیح 
خطا و اعمال تجدیدنظر مجدد بر روی آن، مجاز شــمرده و قابلیت 
ادامه روند عملیاتی را داشــته باشــد. در صورتیکه معامله مورد نظر 
غیرقانونی باشــد، درآمد مربوطه باید به حساب خیریه منتقل شود و 
اقدامات انضباطی در صورت انجام اشــتباه عمدی اعمال می شود. در 
مواردی که خطا از ســوی مشتری باشــد نیز باید بررسی الزم انجام 
شــود که آیا از عدم آگاهی مشتری بوده و یا بی تفاوتی وی نسبت به 

اصول و مقررات شریعت، این مشکل را ایجاد نموده است.

• شفافیت و گزارش ساالنه شريعت
فعالیت هــای عمــده بخش شــرعی بانک ها و نتایــج حاصل از 
حسابرســی شرعی بایستی از شــفافیت کافی برخوردار باشند و در 
گزارش هیأت و یا مشاوران شریعت همراه با گزارش ساالنه بانک ها 
منتشــر شود. در گزارش شریعت باید تعداد شعب حسابرسی شده و 
یافته های حاصل از آن و همچنین مبالغ واریزی به حســاب خیریه 
بابت معامالت مشــکل دار، اعالم  شود. عالوه بر این، خطاهای عمده 
نیز همراه با پیشــنهادات و اقدامات اصالحی برای بانک ها مشخص 
می شــود و مشــاور شــریعت باید پیگیری های الزم بــرای اعمال 
توصیه های مطرح شــده در گزارش های ســال های بعدی بانک ها را 

انجام دهد.
ایــن گزارش همچنین کلیه اطالعات مربــوط به تحقیقات انجام 
شــده، محصوالت جدید توســعه یافته، تعداد کارکنان و جلســات 
آموزشــی انجام شده برای افزایش سطح دانش بانکداری اسالمی را 
دربر می گیرد. در مجموع می توان گفت افشــای کلیه این اطالعات 
بــرای افزایش شــفافیت بانک ها بســیار موثر بوده و مشــتریان و 
ســهامداران را از فعالیت های بانک و اقدامــات الزم برای تضمین 

انطباق عملیات بانکی با اصول شــریعت آگاه می سازد.

رتبه بندی  •
رتبه بندی شــرعی بانک ها به منظور استانداردســازی در جهت 
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انطباق با موازین شــریعت از اهمیت قابل توجهی برخوردار اســت. 
لذا یک بانک اســالمی برتر بایســتی دارای دو فرایند رتبه بندی از 
لحاظ حسابرســی شرعی و کارکنان را در برنامه کاری خود در نظر 

باشد. داشته 
کلیه شعب، بخش ها و عملیات بانک ها بایستی پس از حسابرسی 
شــرعی توســط یک نظام رتبه بندی کارآمد برای صدور گواهینامه 
شــریعت در پنج درجه عالی، باالتر از میانگین، خوب، زیر متوسط 
و ضعیف، رتبه بندی شــوند و نتیجه حاصل از حسابرســی شــرعی 
باید در ارزیابی ســاالنه شعب و کارمندان تأثیرگذار باشد. به عنوان 
مثال، اگر واحدی در ســطح رتبه بندی »عالی« قرار گیرد، پاداش و 
یا ســایر انگیزه های الزم برای افزایش عملکرد را به دست می آورد. 
در مقابل ضعیف بودن شــعب نیز بر ارزیابی، تبلیغات و ســود آنها 
تأثیــر می گذارد و معموال به ایــن واحدها یک حمایت اضافی برای 
به روزرســانی دوره های آموزشــی و فعالیت های خود در راســتای 

می گیرد. تعلق  عملکرد،  بهبود 
از ســوی دیگر، رتبه بندی کارکنان نیز از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت. این ارزیابی کلیه فعالیت های انجام شــده در سطوح مختلف 
شغلی از مدیرعامل تا صندوقدار را برای حصول اطمینان از انطباق با 
اصول شریعت دربر می گیرد. در ارزیابی های ساالنه کارکنان بانک ها 
بایســتی به شایســتگی و اهمیت آنها به اصول شریعت و همچنین 
میزان دانش و تعهد به انطباق با شــریعت، توجه ویژه شود. از  این رو، 
نهادینه کردن نظام تشــویق و تنبیه برای اطمینان از داشتن عملکرد 

خوب در سطح شعبه و کارکنان بسیار ضروری است.

ساير خدمات مرتبط
عالوه بر موارد ذکر شــده، بانک های اسالمی می توانند فعالیت ها 
و خدمات زیر را برای داشــتن عملکرد مناســب و منطبق با اصول 

انجام دهند.   شریعت 

• آموزش شرعی
بانک های اســالمی باید دو نوع برنامه آموزشــی را در دســتور 
کار خــود قــرار دهند: اول شناســایی الزامات بانکداری اســالمی 
و مفاهیــم آن به کلیه کارکنــان بانک و دیگری ارائه بســته های 
آموزشــی پیشــرفته و تخصصی برای بخش های مختلف عملکردی 
بانــک. در حالت ایــده آل، هر کارمند جدید بایــد ملزم به گذراندن 
تعداد مشخصی از جلسات در ارتباط با محصوالت بانکداری اسالمی 
باشــد. عالوه بر این، بانک بایســتی به برگزاری دوره های تخصصی 
)کوتاه مدت و بلندمدت( به صورت آموزش حضوری و یا از راه دور بر 
اساس نیاز کاری کارکنان اقدام نماید. همچنین بسیار مهم است که 
بانک ها کارگاه های آموزشی و سمینارهایی را برای آموزش مشتریان 
در مــورد محصوالت و روش های بانکداری اســالمی در نظر بگیرند. 
بنابراین بازوی آموزشــی بانک با برگزاری دوره های آموزشی داخلی 
و خارجی نقش بســزایی در به روزرســانی دانش کارکنان از آخرین 

محصوالت و روش های عملیاتی آنها ایفا می کنند. 

• خدمات مشاوره ای و حمايتی
برای ارتقای ســطح بانکداری اسالمی، بانک ممکن است خدمات 
مشاوره ای و پشتیبانی به سایر موسسات نیز ارائه دهد. این خدمات 
می تواند در قالب کارگاه ها و ســمینارها در راستای افزایش آگاهی 
از نظام مالی اســالمی، ارائه راه حل های جایگزین و برجسته سازی 
اشــتباهات رایج و راه های اجتناب از آنها، ســازماندهی شود. این 

خدمات برای مشــاوران شــریعت در افزایش دانش آنها از آخرین 
یافته های تحقیقاتی در زمینه های مختلف بســیار مفید است.

 )CRS( • مسئولیت اجتماعی شركتی 
واحد انطباق با شــریعت می تواند در فعالیت های CSR همکاری 
داشته باشــد. در این زمینه، بعضی از بانک ها با پرداختن به مسأله 
وقــف به مدیریت توزیع درآمد حاصل از امور خیریه به موسســات 
قابل اعتماد و شایســته را انجــام می دهند. در حالت ایده آل، واحد 
انطباق با شریعت باید با سایر موسسات مالی اسالمی برای افزایش 
نوآوری های مالی اسالمی و انتشــار مقاالت و پروژه های تحقیقاتی 
در زمینه های مختلف اســالمی همکاری داشته باشد. این اقدامات 
گامــی در جهــت ارتقای آگاهــی عمومی جامعه از نظام ارزشــی 
اســالمی اســت که به نوبه خود راه طوالنی ای بــرای تعیین جهت 

اقتصاد کالن در پیش دارد.

جمع بندی
با توجه به اهمیت رتبه بندی شــرعی بانک ها و استانداردســازی 
عملیــات بانکــی و انطباق آن بــا اصول و ضوابط تعیین شــده در 
شــریعت مقدس اسالم، الزم است زیرســاخت های حقوقی، مالی و 
عملیاتی اجرای رتبه بندی شرعی فراهم و فاکتورهای ضروری برای 
اطمینان ذی نفعان نظام بانکی از انطباق عملیات بانکی با شــریعت 
شناســایی گردد تا با طراحی چارچوب و شــاخص های مناســب، 
ســالمت بانکی از لحاظ شریعت و حفظ مشــتریان بانکی تضمین 
شــود. در عین حال انجــام این مهم، با چالش هــا و موانعی همراه 
اســت که باید به تدریج برطرف شــود. لذا بهره مندی از تجربیات 
ســایر کشــورها و نهادهای مرتبط در این زمینه می تواند راهگشا و 

مفید واقع شود. 
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