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 وهاب قلیچ*

مقدمه
تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ســال ۱۳۶۲ شــروع خوبی 
برای اسالمی ســازی بانک های کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی بود؛ 
اما گذر زمان نشان داد که رعایت کامل موازین اسالمی در فرایند انعقاد و 
اجرای قراردادهای بانکی با مشکل و چالش هایی  روبه رو است. امروزه این 
چالش ها منجر به بروز شــبهات قوی در بین عموم جامعه اعم از مراجع 
تقلید، اساتید، محققان و عموم مشتریان نسبت به صحت شرعی عملیات 

بانکی شده است.
مهم ترین شــبهات در این زمینه عــدم آگاهی کافی از مفاد و ماهیت 
قراردادهای بانکی، معضل جریمه دیرکرد و تغییر کارکرد عقود مشارکتی 
به عقود مبادله ای است. بدیهی است رفع این شبهات از طریق شفاف سازی 
عملیات بانکی و اصالح فرآیندهای حــوزه مقررات و نظارت بر عملکرد 
بانک ها بر اســاس قواعد و اصول شریعت، ضمن افزایش وجاهت و حسن 
شــهرت نظام بانکی در داخل کشور و نیز در عرصه بین المللی، می تواند 

موجب افزایش اطمینان خاطر مشتریان نظام بانکی در کشور شود.
با توجه به اهداف و سیاست های کلی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 
و قانــون عملیات بانکی بدون ربا، اتخاذ راهکارهای سیاســتی به منظور 
ترغیب و التزام  بیشتر شبکه بانکی کشور به اجرای کامل مقررات و اصول 
شریعت اسالمی ذیل قراردادهای بانکی، از مهم ترین برنامه های سیاستی 
نظام اقتصادی کشــور به شــمار می آید. از این رو، جهت ترغیب هرچه 
بیشتر نظام بانکی به رعایت بهتر این اصول، می توان از سیاست انگیزشی 
»رتبه بندی بانک ها از منظر مطابقت با اصول شریعت« استفاده نمود. انجام 
این رتبه بندی و اعالن عمومی آن به ذینفعان، این انگیزه را در بین بانک ها 
به وجود می آورد تا به منظور ارتقای تشخص و اعتبار نشانة تجاری )بِرند( 
خود و نیز حفظ و جذب مشتریان بانکی، اهتمام بیشتری نسبت به رعایت 

اصول شــریعت در عملیات بانکی خود داشته باشند )قلیچ و مالکریمی، 
.)۲ :۱۳۹۳

رتبه بندی بانک ها از منظر مطابقت با اصول شريعت
اهمیت مقوله سالمت بانکی موجب شده است که شناسایی و رتبه بندی 
بانک ها به یکی از موضوعات جذاب و کاربردی نظام های بانکی در جهان 
تبدیل شــود. یکی از معروف ترین الگوهای نظارت و رتبه بندی بانکی از 
حیث رعایت شــاخص های سالمت مالی الگوی کملز )CAMELS( است. 
این الگو که در ابتدا با نام کمل )CAMEL( شــناخته می شد یک الگوی 
ارزیابي عملکرد بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکي است که به بررسي 
و ارزشگذاری حوزه هاي عملکرد مدیریتي و مالي مي پردازد. این  حوزه ها 
در ابتدا عبارت  بود از کفایت سرمایه، کیفیت دارایي ها، مدیریت، درآمدها 
و نقدینگي که در ادامه توسعه این الگو، مولفه دیگري با حرف S به عنوان 
حساسیت به ریسک بازار به این الگوی رتبه بندي اضافه شد و این مدل با 
نام کملز )CAMELS( توســعه یافت. لذا آنچه در این الگو انجام مي گیرد، 
بررســي و ارزیابي ابعاد کلیدي کفایت سرمایه، کیفیت دارایي، مدیریت، 
درآمدها، نقدینگي و حساســیت به ریســک بازار مي باشد که مبتني بر 
استانداردهاي تعریف شده اســت و بر اساس میزان انطباق این مولفه ها 
با اســتانداردها امتیازي از ۱ تا ۵ به آنها تعلق مي گیرد. امتیاز ۱ نشانگر 

عملکرد قوی و امتیاز ۵ نشانگر عملکرد بسیار ضعیف است.
با نگاهی به معیارها و ساختاربندی الگوی کملز به نظر مي رسد این الگو 
نمي تواند به عنوان یک الگوی داراي صالحیت و توانمند در تفسیر عملکرد 
صحیح نظام بانکی در انطباق پذیری با اصول بانکداري اسالمي قرار گیرد؛ 
زیرا این الگو، خالي از مولفه هاي مجزا در تعیین میزان سازگاري عملکرد 
بانک ها با معیارهاي شریعت اســت. بنابراین اگر با الگوی کملز موجود، 
بانکي که در حوزه بانکداري اســالمي فعالیت مي نماید مورد ارزیابي قرار 
گیرد، شاخص هاي شریعت اسالمی لحاظ نشده و اعطای رتبه بدون توجه 
به میزان ســازگاري فعالیت ها با موازین شریعت، انجام خواهد گرفت. از 

فوايد و چالش های رتبه بندی شرعی در نظام بانکی ايران 
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این رو می توان اذعان داشت در بانکداری متعارف، شاید تنها سالمت مالي 
براي کســب اطمینان، کافي و قانع کننده باشد، اما در بانکداری اسالمي 
انطباق و سازگاری قراردادها، مقررات و عملیات اجرایی بانک ها با موازین 
و اصول شرعی اگر بیشــتر از شاخص های متداول سالمت مالي اهمیت 

نداشته باشد مسلما کمتر از آن مهم نخواهد بود.
از این رو همانگونه که موارد شش گانه کفایت سرمایه، کیفیت دارایي، 
مدیریت، درآمدها، نقدینگي و حساســیت به ریســک بازار می تواند در 
رتبه بندی بانک ها جهت اطمینان از ســالمت آنان مورد استفاده ارزیابان 
قرار بگیرد؛ حفظ سالمت شرعی نیز می تواند به عنوان بخشی از سالمت 
بانکی در این حوزه قرار داشــته باشــد. از این جهت می توانیم سیاست 
راهبردی »رتبه بندی شــرعی بانک ها« را نیــز در کنار انجام رتبه بندی 

مرسوم سالمت بانکی مدنظر قرار دهیم.
رتبه بندی شــرعی بانک ها با هدف ســنجش و رتبه بندی بانک ها در 
میزان انطباق فعالیت هایشــان با موازین و معیارهای شــریعت اسالمی 
بــوده و می تواند در چهار محور »متن قراردادهــا«، »متن آیین نامه ها و 
دستورالعمل ها«، »عملیات اجرایی« و »عملکرد نهاد نظارت شرعی« اتفاق 
بیافتــد. نهاد رتبه بندی کننده نیز می تواند از مجموعه بانک مرکزی و یا 

نهادی مستقل از بانک مرکزی اما مورد تایید این بانک باشد.
با توجه به آنکه اجرای این رتبه بندی نیاز به شــاخص و استانداردهای 
شرعی دارد الزم است که پیش از هر امری، این شاخص ها و استانداردها 
با کمک متخصصین و کارشناسان امر تدوین شود. مسلم است که بدون 
در دست داشتن شــاخص های متقن و مدون امکان اعطای رتبه و نمره 
به بانک های کشــور وجود ندارد. همچنین روشن است که بهره گیری از 

موازین فقهی، از مهمترین الزامات تدوین این استانداردها است.
پس از تدوین شاخص ها و استانداردهای رتبه بندی، نهاد رتبه بندی کننده 
در محور اول، متن کلیه قراردادهای بانکی را مطابق با موازین شــریعت و 
شاخص های بعمل آمده بررسی و ارزیابی کرده و نمره ای را به بانک مدنظر 
اعطا می کند. ضروری است فارغ از مفاد اصلی قرارداد، شروط ضمن عقد نیز 

از قواعد شرعی عمومی و اختصاصی عقود تبعیت کرده باشد.
در محور دوم، آیین نامه ها و دســتورالعمل های بانک مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. الزم به اشــاره اســت که در نظام بانکداری ایران، به غیر از متن 
قانون عملیات بانکی بدون ربا که از صافی شورای نگهبان عبور کرده است 
سایر مقررات و آیین نامه های مرتبط بانکی عموما مورد بررسی فقهی و کار 
کارشناسی شرعی قرار نداشته اســت؛ از این رو نیاز است که این محتوای 
قانونی نیز که در بانک های کشور به تناسب ماموریت و رسالت هر بانک تهیه 

و ابالغ شده است در رتبه بندی مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
محور ســوم به ارزیابی شرعی عملیات اجرایی بانک ها برمی گردد. این 
احتمال همیشــه وجود دارد که علی رغم وجود قراردادها و آیین نامه های 
کامال منطبق با موازین شــرعی، بانک ها در صحنه عمل به نحو دیگری 
رفتار نمایند. به عنوان نمونه عدم آگاهی بخشــی به مشتریان در هنگام 
انعقاد قراردادها، عدم توجه به التزامات عقد وکالت و عدم محاسبه دقیق 
ســود نهایی در پایان دوره مالی در بخش تجهیز منابع، فاکتورســازی و 
صوری سازی در قراردادهای بخش تخصیص منابع، عدم محاسبه واقعی 
سود در قراردادهای مشارکتی، بکارگیری منابع قرض الحسنه ای در مجاری 
غیر از قرض الحســنه و مواردی از این دســت بخشی از نقائص برخی از 
بانک ها در انطباق کامل عملیات اجرایی با موازین شــرعی است. از این 
جهت نیاز است که نحوه عملیاتی سازی قراردادهای بانکی و ارایه خدمات 
بانکی نیز در آزمون ارزیابی و رتبه بندی بانک ها از حیث موازین شــرعی 

گنجانده شود.
محور چهارم به عملکرد نهاد نظارت شرعی بانکی مرتبط است. با توجه 
به ماهیت کارکردی بانک نیاز اســت که نظارتی مستمر و درون بانکی بر 

رعایت موازین اســالمی چه از حیث متن قراردادهای بانکی، چه از حیث 
تدوین مقررات و آیین نامه هــای داخلی و نیز چه از حیث عملکردی در 
مجموعه هر بانک مســتقر باشــد )ر.ک. میثمی و قلیچ، ۱۳۸۹(. وجود 
شــورای فقهی فعال و ناظر در هر بانک می تواند به عنوان امتیازی مثبت 
برای آن بانک به حساب آید. همچنین در سوی مقابل بی توجهی به نهاد 
نظارت شرعی می تواند به عنوان یک امتیاز منفی برای بانک محاسبه شود. 
اهمیت این محور از آن حیث اســت که نظارت شرعی در بانکداری ایران 
برخالف بسیاری از کشورهای اسالمی کمتر به نحو عملیاتی و مدون، مورد 
توجه و دقت قرار داشــته است. گنجاندن این محور در رتبه بندی شرعی 
بانک ها می تواند انگیزه ای جهت راه اندازی و تقویت این نهاد نظارتی مهم 

در راستای حفظ سالمت شرعی عملیات بانکی کشور ایجاد نماید.
پس از آشــنایی مختصر با نحوه رتبه بندی بانک ها از منظر مطابقت 
با اصول شــریعت، در ادامه به فواید و چالش های احتمالی این سیاست 

پرداخته خواهد شد:

فوايد رتبه بندی شرعی بانک ها
• افزايش انگیزه در شبکه بانکی جهت رعايت موازين شرعی

بدیهی اســت در هر مسابقه و رقابتی بانک ها ســعی در کسب رتبه 
برتر دارنــد. از این بابت با انجام رتبه بنــدی بانک ها از منظر مطابقت با 
اصول شــریعت و اعالن عمومی نتایج، بانک ها سعی در اصالح قراردادها، 
مقررات، آیین نامه هــا، رویه های اجرایی و عملیاتی و تقویت نهاد نظارت 
شــرعی در مجموعه خود خواهند داشت. این افزایش انگیزه نفعی برای 
تمامی ذینفعان نظام بانکی داشته و ضمن بهبود وضعیت شبکه بانکی از 
حیث رعایت موازین شرعی به کاهش دغدغه  کارشناسان، مراجع تقلید، 

سهامداران، مشتریان و آحاد جامعه منجر خواهد شد.

• اطالع رسانی به مشتريان بانکی
گرچه میزان سود بانکی و نحوه پرداخت آن، رضایت مندی از نحوه ارایه 
خدمات بانکی و اطمینان و اعتماد از مهمترین شــاخص هایی است که 
مشتریان در انتخاب بانک عامل خود مورد لحاظ قرار می دهند؛ اما بدون 
شــک در یک جامعه اسالمی، جنبه شرعی بودن عملیات بانکی و به دور 
بودن از شبهات شرعی همچون ربا و غرر یکی از معیارهای موثر در انتخاب 
بانک از سوی مشتریان خواهد بود. بدیهی است وجود انگیزه های مذهبی 
موجب می شود که بســیاری از مشتریان، مابین بانکی که رعایت کننده 
موازین شرعی اســت و به نحو اسالمی تر رفتار می کند و بانکی که دقت 
کمتری در رعایت این موازین دارد تفاوت قائل شوند. از این رو رتبه بندی 
بانک ها از منظر مطابقت با اصول شریعت و اعالن عمومی نتایج می تواند 
نقش مهمی در جهت دهی و هدایت مشتریان در انتخاب بانک عامل خود 

ایفا نماید و این امر بالشک مورد رضایت مشتریان قرار خواهد گرفت.

•كسب مزيت  در بازاريابی با ارتقای اعتبار نشانة تجاری )بِرند( 
بانک های برتر

با توجه به نکته قبل، کســب رتبه برتر در بین بانک ها از حیث رعایت 
موازین شرعی قادر به جهت دهی مشتریان بانکی در انتخاب بانک عامل 
خود خواهد بود. از این رو بانک هــای برتر در این رتبه بندی می توانند از 
مزیت نسبی در امر بازاریابی برخوردار شده و با ارتقای اعتبار نشانة تجاری 
)بِرند( خود ضمن حفظ مشــتریان ســابق، برای جذب مشتریان جدید 

برنامه ریزی نمایند.

• تسهیل در امر نظارت بانک مركزی
بانک مرکزی بــه عنوان نهاد ناظر وظیفه هدایت گری و ســاماندهی 
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بانک ها جهت ارتقای سطح سالمت آنان را برعهده دارد. با توجه به اهمیت 
رعایت موازین شــریعت در نظام بانکی و تبعیت از قانون عملیات بانکی 
بدون ربا و سایر اسناد باالدستی توسط شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی 
در قبال سطح انطباق عملیات بانک ها با موازین شرعی دارای مسئولیت 
نظارتی و مدیریتی است. کسب اطالعات مرتبط با انجام رتبه بندی شرعی 
بانک ها می تواند به تسهیل امر نظارت بانک مرکزی انجامیده و این بانک 

را در انجام این وظیفه مهم یاری رساند.

• فرصت اعطای امتیازات تشويقی به بانک های برتر از سوی 
بانک مركزی

فارغ از فرصت های درخشــان بازاریابی برای بانک هایی که توانسته اند 
رتبه های برتر را در این رتبه بندی از آن خود کنند، بانک مرکزی نیز می تواند 
با اعطای امتیارات تشویقی به بانک های برتر ضمن حمایت از این بانک ها، 
به ایجاد انگیزه بیشتر در سایر بانک ها کمک برساند. به عنوان نمونه، بانک 
مرکزی می تواند اعالم کند که بانک های برتر در رتبه بندی از منظر مطابقت 
با اصول شریعت، قادر خواهند بود از تخفیف در واسپاری سپرده های قانونی 

و یا کاهش جریمه اضافه برداشت های سابق برخوردار شوند.

• افزايش اعتبار بانک مركزی
مســلم است که بهبود وضعیت بانکداری اســالمی در کشور از حیث 
مقرراتی و اجرایی، ضمن برطرف کردن دغدغه های شرعی ذینفعان بانکی 
به افزایش اعتبار بانک مرکزی در سطح داخلی و بین المللی خصوصا در 
بین کشورهای اسالمی منجر می شود. از این رو نیاز است که بانک مرکزی 
فرآیند رتبه بندی شرعی بانک های کشور را به عنوان سیاست انگیزشی در 
ترغیب شبکه بانکی به تقویت سطح انطباق عملیات خود با موازین شرعی، 
در دستور کار خود قرار دهد و از این مجرا به ارتقای سطح اعتباری خود 

اقدام نماید.

چالش های رتبه بندی شرعی بانک ها
• دشواری تدوين شاخص ها و استانداردهای واحد

آنطور که بیان شد انجام رتبه بندی بانک ها نیازمند استفاده از شاخص 
و استانداردهایی برای نمره دهی است. شاخص بنا به تعریف و کاربردی که 
در رتبه بندی و اعطای نمره به بانک های مورد ارزیابی دارد نیازمند اتقان، 
قطعیت و دوری از ابهام و چندگانگی اســت؛ این در شرایطی است که با 

توجه به اختالف نظرات فقهی و حقوقی، تدوین شاخص ها و استانداردهای 
واحد کار چندان آســانی به نظر نمی رســد. راهکار پیشنهادی توجه به 
نظر مشهور فقها و نص قانون اســت. از این رو نیاز است که شاخص ها و 
استانداردهای رتبه بندی مطابق با این رویه تنظیم و تدوین شده و از توجه 

به سایر نظرات پرهیز شود.

• دشواری وزن دهی شاخص ها 
پس از آنکه شاخص ها و استانداردها تهیه و تدوین شد و چک لیست های 
نظارتی بر اساس آن تنظیم و بر اساس مشاهدات از بانک ها تکمیل گشت 
نیاز به رتبه بندی بانک های پاســخ دهنده مطابق با نمره های اخذ شــده 
می باشــد. در این مرحله وزن دهی شــاخص ها نقش مهمی در استخراج 
رتبه نهایی هر بانک دارد. بنا به اســلوب های آماری اعطای وزن بیشتر به 
یک شاخص از درجه اهمیت سایر شاخص ها می کاهد و بالعکس. با توجه 
به اهمیت و حساســیت تمامی موازین شریعت و قواعد شرعی عمومی و 
خصوصی عقود، نیاز است که وزن دهی دقیقی از شاخص ها تعیین شود 
که این کار چندان ساده ای نخواهد بود. به عنوان نمونه، این سوال مطرح 
می شود که وزن شاخص رعایت قاعده منع ربا چه نسبتی با وزن شاخص 

رعایت قاعده منع غرر دارد؟
این نکته در تفکیک محورها نیز قابل بیان است. به عنوان نمونه، وزن 
شاخص های رعایت قواعد شرعی در »متن قراردادها« چه نسبتی با وزن 
شاخص های رعایت قواعد شرعی در متن »آیین نامه ها و دستورالعمل ها« 
دارد؟ و این اوزان چه نســبتی می تواند با وزن شــاخص  های »عملیات 
اجرایی صحیح بانک ها« و »عملکرد صحیح نهاد نظارت شــرعی بانکی« 

داشته باشد؟
اهمیت این پرسش ها از آنجا ناشی می شود که ممکن است یک بانک 
در حیطه مکتوبات قراردادها و دستورالعمل ها از حیث انطباق با موازین 
شرعی دقت باالیی داشته باشد اما در صحنه عمل و اجرا و نظارت شرعی 
بر حسن اجرا از ضعف هایی برخوردار باشد؛ در حالیکه ممکن است بانک 
دیگری دقیقا شــرایط برعکس این بانک داشته باشد. از این رو نمره های 
اختصاص یافته به این دو بانک برحسب نحوه وزن دهی شاخص ها می تواند 

رتبه بهتر و باالتری را برای یکی نسبت به دیگری به ارمغان بیاورد.

• افزايش بروكراسی
انجام رتبه بندی چه در سطح انطباق با موازین شرعی و چه در سطوح 
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دیگــر - خصوصا هنگامی که کل فرآیند توســط بانــک مرکزی انجام 
می پذیرد- می توانــد موجب افزایش هزینه  ها، باال رفتن حجم فعالیت ها 
و مشــغله های بانک مرکزی و حجیم شدن بروکراسی اداری شود. البته 
همانطور که انجام رتبه بندی  هایی مرسوم در نظام های بانکی دنیا علی رغم 
تمام هزینه های آن به صرفه است و منافع رتبه بندی بر هزینه های آن غلبه 
دارد، می توان این اســتدالل را برای رتبه بندی شرعی بانک ها نیز به نحو 
مشابه مطرح ساخت. همچنین پیشنهاد انجام رتبه بندی توسط نهادهای 
اختصاصی معتبر و مورد وثوق بانک مرکزی قابل طرح اســت که در این 
حالت، از حجم بروکراســی های بانک مرکزی کاسته و فرآیند رتبه بندی 

شرعی در بستری خارج از بدنه بانک مرکزی به تحقق خواهد انجامید.

• كمبود نیروی متخصص در ارزيابی شرعی
با توجه به تخصصی بودن ارزیابی انطباق فعالیت های بانکی با موازین 
شریعت، نیاز به نیروهایی متبحر و متخصص نسبت به تکنیک های بازرسی 
و ارزیابی شرعی و مسایل مرتبط با علوم بانکی است. به نظر می رسد الزم 
باشد برای رتبه بندی بانک ها از منظر مطابقت با اصول شریعت نیروهایی 
متخصص نســبت به علوم بانکی و مباحث فقه بانکی تربیت شــوند تا با 
اطمینان خاطر، فرآیند ارزیابی فنی مرتبط با رتبه بندی را به انجام برسانند.

• وجود بازخوردهای منفی نسبت به بانک های رده های آخر
نتایج رتبه بندی شرعی بانک ها می تواند بازخوردهای متفاوتی در سطح 
جامعه داشــته باشد. این حساســیت عموما متوجه بانک هایی است که 
نمره و رتبه پایین تری نســبت به سایر رقبا در رتبه بندی کسب کرده اند. 
کاهش اعتماد عمومی مشتریان به سطح اسالمی بودن فعالیت های بانک، 
از دست دادن بازار مشتریان، دشــواری بازسازی برند بانک پس از اعالم 
نتایج رتبه بندی، دریافت بازخوردهای منفی اجتماعی توسط کارکنان در 
مواجهه با اقوام و آشنایان تنها بخشی از تبعات سنگین اعالن عمومی نتایج 

برای بانک هایی است که در رده های آخر رتبه بندی قرار گرفته اند.

رتبه بندی بدون افشای نتايج
با توجه به حساســیت های موجود و نگرانی از بروز بازخوردهای منفی 
نســبت به بانک هایی که در رتبه بندی از منظر مطابقت با اصول شریعت 
رده های پایینی کسب کرده اند، می توان انجام رتبه بندی بدون افشا و اعالن 
عمومی نتایج صورت پذیرد. البته این اقدام چندان بدون سابقه هم نیست. 
بنا به قول مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، 
رتبه بندی بانک ها و موسســات اعتباری ایران با اهداف نظارتی و تدوین 
تدابیر اصالحی هر ساله از سال ۱۳۸۸ توسط بانک مرکزی براساس الگوی 
CAMELS به طور مرتب انجام شده است؛ لیکن انتشار و افشای عمومی 
یافته های رتبه بندی نظارتی توسط مقام ناظر به دلیل ریسک های موجود 
که مهم ترین آنها ریســک سرایت است، امری مرســوم نبوده و صرفاً به 
صورت محرمانه در حوزه نظارت جهت تنظیم برنامه های بازرسی، تعیین 

اقدامات نظارتی کاربرد دارد )فکوری، ۱۳۹۶(.
از این رو می توان در رتبه بندی شــرعی بانک ها نیز از همین سیاست 
پیــروی کرده و رتبه بندی، بدون اعالن عمومــی نتایج و صرفا به جهت 
برنامه ریزی و مدیریت بانک مرکزی صورت بگیرد. گرچه مســلم اســت 
که با اجرای این تدبیر، بخشــی از محاســن و فواید رتبه بندی شــرعی 
همچون اطالع رسانی به مشــتریان بانکی و تسهیل در انتخاب ایشان و 
مزیت  بازاریابی با ارتقای اعتبار نشانة تجاری )بِرند( بانک های برتر از دست 
خواهــد رفت. به هرحال تصمیم گیری در خصوص اعالن و یا عدم اعالن 
نتایج رتبه بندی امری است که برعهده مقام ناظر پولی است که این نهاد 
با توجه به لحاظ تمام جوانب و مالحظات نظام بانکی کشور تصمیم نهایی 

را اتخاذ خواهد نمود.

جمع بندی
اطمینان از سالمت شرعی فعالیت بانک ها در نظام بانکداری اسالمی از 
اهمیت باالیی برخوردار است. جهت ترغیب هرچه بیشتر نظام بانکی به 
رعایت بهتر این اصول، می توان از سیاست انگیزشی »رتبه بندی بانک ها از 
منظر مطابقت با اصول شریعت« استفاده نمود. به پیروی از رویه متداول 
الگوی CAMELS می توان بانک های کشــور را در پنج رتبه طبقه بندی 
کرد. رتبه ۱ مرتبط به بانک هایی می شود که بهترین عملکرد را در پیروی 
از موازین و اصول شــریعت داشــته اند و به معیارهای یک بانک اسالمی 
نزدیک تر هستند. در سوی مقابل، رتبه ۵ به بانک هایی تعلق می گیرد که 
در اجرای موازین شــریعت نقائصی داشته اند و در وضعیت فعلی، فاصله 

زیادی از یک بانک اسالمی دارند.
مسلما انجام این رتبه بندی و اعالن عمومی آن در جامعه می تواند منافع 
و چالش هایی را با خود به همراه داشــته باشد. افزایش انگیزه در شبکه 
بانکی جهت رعایت موازین شرعی، اطالع رسانی به مشتریان بانکی، کسب 
مزیت  در بازاریابی با ارتقای اعتبار نشــانة تجاری )بِرند( بانک های برتر، 
تسهیل در امر نظارت بانک مرکزی، فرصت اعطای امتیازات تشویقی به 
بانک های برتر از سوی بانک مرکزی و افزایش اعتبار بانک مرکزی از جمله 

منافع مهم انجام این رتبه بندی درنظام بانکی کشور است.
امــا در کنار منافع فوق الذکــر، چالش هایی نیز بــرای انجام این نوع 
رتبه بندی قابل تصور است. دشــواری تدوین شاخص ها و استانداردهای 
واحد، دشواری وزن دهی شــاخص ها، افزایش بروکراسی، کمبود نیروی 
متخصص در ارزیابی شرعی و وجود بازخوردهای منفی نسبت به بانک های 
رده های آخر بخشــی از این چالش ها می تواند باشد. البته آنگونه که ذکر 
شد با توجه به حساسیت های موجود و نگرانی از بروز بازخوردهای منفی 
نســبت به بانک هایی که در رتبه بندی از منظر مطابقت با اصول شریعت 
رده های پایینی کسب کرده اند، می توان انجام رتبه بندی بدون افشا و اعالن 

عمومی نتایج صورت پذیرد. 
در پایان الزم به ذکر است همکاری و مشارکت علمی، فکری و اجرایی 
با موسسات بین المللی همچون سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات 
مالی اسالمی )AAOIFI(، هیئت خدمات مالی اسالمی )IFSB( و موسسه 
بین المللی رتبه بندی اعتباری اسالمی )IIRA( در زمینه ارزیابی و نظارت 
بر بانک ها از منظر مطابقت با اصول شــریعت می تواند مفید و موثر باشد. 
از این رو توصیه می شود ضمن استفاده از تجارب بین المللی، برنامه ریزی 
منســجم و دقیقی برای پایه ریزی زمینه های انجــام اینگونه ارزیابی ها و 

نظارت ها در نظام بانکی کشور صورت گیرد.
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