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کند  و نظارت بر اجراي بانکداري اسالمی پرداخته و تالش می قانونگذاريدر رابطه 
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. نماید اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانکداري بدون ربا در ایران ارائه می
اندازي الگوي نظارت شرعی در بانکداري  کند تا منافعی که راه همچنین، تالش می

ها و مشکالت احتمالی در این زمینه  ایران به همراه خواهد داشت و همچنین چالش
. هایی ابتدایی به منظور حل این مشکالت ارائه نماید حل هرا برجسته نموده و را

اي، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتوا  کتابخانه  هاي این تحقیق که به روش یافته
اندازي الگوي نظارت شرعی در نظام بانکداري  دهد که راه شود، نشان می انجام می

مشخصی به همراه داشته باشد  تواند منافع می  پذیر بوده و بدون ربا در کشور، امکان
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تواند به عنوان یکی از محورهاي طرح  اندازي نظام نظارت شرعی، می مسئله راه
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  مقدمه

سات مالی، موضـوع جدیـدي نبـوده و    مؤسها و  نظارت بر عملکرد بانکو  قانونگذاري
و  قانونگـذاري بررسی ادبیات این حوزه، به خوبی حاکی از توسعه مباحث مربـوط بـه   

کتب و مقاالت تـدوین شـده در    دقت در. باشد می سات مالیمؤسو  ها نظارت بر بانک
. اند دهد که مفاهیم و موضوعات مختلفی در این رابطه طرح گردیده نشان می این حوزه،

کـه همـراه بـا کنتـرل و      ،ها جویانه بانک مرکزي بر بانک به عنوان نمونه نظارت مداخله
شده و هاست، در تعارض با معیارهاي حاکمیت شرکتی مطرح  ورود در امور داخلی آن

  ).130، ص1389وند،  نیلی و سپه( لذا مورد نقد قرار گرفته شده است
از سوي دیگر مباحث جایگزینی در چند سال اخیر و به خصـوص بعـد از وقـوع    

یکـی از ایـن   . ، توجه کارشناسان را به خود جلب نمـوده اسـت  2008بحران مالی سال 
هـا و   ت مـالی بانـک  موارد مسئله نظارت احتیاطی است کـه هـدفی جـز تـامین سـالم     

هـا، تمرکـز خـود را بـر      رسد نظارت احتیاطی بر بانک به نظر می. سات مالی نداردمؤس
سات مالی با آن مؤسها و  هایی که بانک پیشگیري و به عبارت دیگر کاهش انواع ریسک

، )1منـد  شامل ریسک نقدینگی، اعتباري، بازار، عملیاتی و ریسک نظـام (باشند  مواجه می
به عنوان مثال، به منظور جلوگیري از انتقال ریسک یـک بانـک بـه سـایر     . دده قرار می

به این معنا که . پیدا کرده است 2اي ها در نظام بانکی، سرمایه بانکی ماهیت پاددوره بانک
ها در دوره رونق به ذخیره سرمایه بپردازند تا در دوره رکود بتواننـد از   الزم است بانک

  ).132، ص1389وند،  نیلی و سپه(این سرمایه استفاده کنند 
مـدیریت ریسـک در    ، نظارت وقانونگذاري مسلما مباحث مطرح شده در رابطه با

انـد   اقـدام نمـوده   بانکـداري اسـالمی  کشورهایی که به اجراي  بانکداري متعارف، براي
هاي اسالمی نیز  به عبارت دیگر، بانک. باشد در اکثر موارد قابل استفاده می ،)مانند ایران(

باشـند کـه    مواجـه مـی    ریسـک  نیازهاي قـانونی و  هاي متعارف با انواعی از مانند بانک
در ادبیات نظارت بانکی بـه    دیریت ریسکممناسب و  قانونگذاريهاي مرتبط با  حل راه

 و قانونگـذاري برخـی مباحـث مـرتبط بـا      رو در رابطه بااز این. خوبی مطرح شده است
 امـا مسـئله  . هاي اسالمی و غیر اسالمی وجود نـدارد  تفاوتی بین بانک ،ریسک مدیریت

مـوارد   دارند، در برخـی  هاي اسالمی، به دلیل ماهیتی که نظارت بر بانک و قانونگذاري
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. مانـد کند که بعضا از قلم و نظر کارشناسان اقتصـادي بـه دور مـی    ی پیدا میابعاد خاص
منظور از این ریسک خطري اسـت کـه   . یکی از این موارد مسئله ریسک شریعت است

هایش با اصول و قـوانین بانکـداري بـدون ربـا،     الیتفعنظام بانکی به دلیل عدم انطباق 
رسد ادبیات اقتصاد متعارف در حوزه نظارت،  به نظر می. ممکن است با آن مواجه شود

ـ . کداري بدون ربا پاسخ دهـد تواند به این نیاز نظام بان نمی رو الزم اسـت در ایـن   از این
هـاي اسـالمی    زمینه به ادبیات تولید شده در حوزه مالیه اسالمی و همچنین تجربه بانک

  ).Kahf, 2004, p.25( در سایر کشورهاي اسالمی مراجعه شود
سازي ریسک شریعت، حـاکی از آن اسـت    بررسی تجربه نظارت شرعی و حداقل

ال در سایر کشورها، به تعـابیر گونـاگونی ماننـد    فعاسالمی  ساتمؤسو  ها که اکثر بانک
و غیره، به ایـن   صی فقهی، شوراي فقهی، شوراي شریعت، کمیته شریعتتخصشوراي 

ایـن  ). Mohamed, 2003, p.13؛ 15، ص1388موسویان و دیگـران،  (اند  موضوع پرداخته
لی اري کشـور، مسـئله نظـارت شـرعی، متـو     در حالی است که متاسفانه در نظام بانکـد 

رسد با توجه تجاربی  این در حالی است که به نظر می .ی نداردو قانونی مشخصرسمی 
سالی کـه   28که در این زمینه در سایر کشورها وجود دارد، با توجه به مشکالتی که در 

کـه  (گذرد، به وجـود آمـده اسـت     از تصویب و اجراي بانکداري بدون ربا در ایران می
ئوالن دولتی و حکومتی بر ، و با توجه به تاکید فراوان مس)اي ارزشمند است خود تجربه

اي موفـق بـه    اجراي صحیح الگوي اقتصاد اسالمی در کشور و ارائه آن به عنوان نمونـه 
و نظارت بر اجراي صحیح  قانونگذاريتوان و باید مسئله  ، می3سایر کشورهاي اسالمی

بانکداري اسالمی را مورد توجه قرار داد و الگوي عملیاتی مناسبی در این زمینـه ارائـه   
ل نظام بـانکی کـه بـر    اند به عنوان یکی از محورهاي تحوتو مسلما این مسئله می. نمود

گذار اجرایی گردد،  اساس شواهد و قرائن قرار است در سال آینده توسط دولت خدمت
  . مورد توجه قرار گیرد

کند تا ضـمن بـازخوانی گسـترده     با توجه به آنچه مطرح شد این تحقیق تالش می
ي مختلفی که در رابطه بـا نظـارت شـرعی ارائـه     و الگوها گوناگونتجارب کشورهاي 

هـاي   ها و تفـاوت  ها پرداخته و تالش کند مشابهت گردیده است، به تحلیل و مقایسه آن
پـس از آن، ضـمن بررسـی وضـع موجـود نظـارت شـرعی در        . ها را برجسته نماید آن
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مـدت و بلندمـدت    مدت، میان اهعملیاتی در سه بازه زمانی کوت  اي بانکداري ایران، برنامه
. به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانکداري بدون ربا در ایران ارائه نماید

اندازي الگوي نظارت شرعی در بانکداري ایران  کند تا منافعی که راه همچنین، تالش می
هـا و مشـکالت احتمـالی در ایـن زمینـه را       به همراه خواهد داشت و همچنین چـالش 

هـاي ایـن    یافتـه . هایی به منظور حل این مشکالت ارائـه نمایـد   حل برجسته نموده و راه
شـود،   اي، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتـوا انجـام مـی    کتابخانه  تحقیق که به روش

اندازي نظام نظارت شرعی در ایران ارائه نموده کـه خـود    اندازي مناسبی براي راه چشم
    . محورهاي طرح تحول نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد تواند به عنوان یکی از می

، که پس از این مقدمـه و در بخـش اول   بندي این تحقیق بدین صورت است فصل
در . گیرد بررسی تجارب کشورهاي مختلف در حوزه نظارت شرعی مورد توجه قرار می

این قسمت تـالش شـده اسـت تـا تجـارب کشـورهاي گونـاگون در منـاطق مختلـف          
افیایی، از جمله عربستان، مالزي، اندونزي، بحرین، امارات، کویت، قطر، انگلسـتان  جغر
وم تحقیـق بـه تحلیـل و مقایسـه تجربـه ایـن       بخش د. ران، مورد بررسی قرار گیردو ای

این تجـارب را در هفـت    يها ها و تفاوت کند تا مشاهبت کشورها پرداخته و تالش می
الگـوي نظـارت شـرعیِ مناسـب، بـراي نظـام       م نیـز،  بخش سودر . محور برجسته کند

مدت و بلندمـدت ارائـه    مدت، میان بانکداري بدون ربا در ایران در سه بازه زمانی کوتاه
اندازي الگوي نظارت شرعی در کشـور و همچنـین    م نیز منافع راهبخش چهار. شود می

یی به منظور هایی ابتدا حل ها و مشکالت احتمالی را مورد بررسی قرار داده و راه چالش
هـاي   گیري، اسـتخراج توصـیه   م نیز به نتیجهبخش پنج. نماید ها ارائه می ن چالشحل ای

  . انداز براي تحقیقات آینده اختصاص یافته است سیاستی و ارائه چشم
ت شـرعی موضـوع جدیـدي نبـوده و     الزم به ذکر است کـه گرچـه مسـئله نظـار    

ت گوناگون به مسئله نظارت شـرعی  شود، تحقیقا طور که در بخش بعد مشاهده میهمان
هـا،   اي ایـن تجـارب، تحلیـل آن    اند، اما بررسـی مقایسـه   در کشورهاي مختلف پرداخته

برجسته نمودن نقاط اشتراك و افتراقی که دارند، بررسی وضـع موجـود ایـران و ارائـه     
هاي  الگوي عملیاتی مناسب براي ایران در سه سطح، و همچنین بررسی منافع و چالش
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اندازي الگوي نظارت شرعی، همگی از جمله مباحثی است که هنوز تحقیقات کافی  راه
  . باشد ها انجام نشده است و لذا تحقیق حاضر داراي نوآوري می در رابطه با آن

  ارزیابی و تحلیل تجربه نظارت شرعی در برخی از کشورهاي اسالمی .1

ر اسالمی، به وضوح نشـان  بررسی تجربه بانکداري اسالمی در کشورهاي اسالمی و غی
هاي فقهـی قـرار    هاي اسالمی به نحوي تحت نظارت کمیته دهد در اکثر موارد بانک می

بر اجـراي   نظارت و قانونگذاري در واقع، گرچه تجربه). Zulkifli, 2010, pp.2-6( دارند
طور کـه در ادامـه   همـان (مختلف یکسان نبوده و بعضا  در کشورهاي بانکداري اسالمی،

 در سایر کشـورها  توان باشد، اما به ندرت می داراي اختالفات فاحشی می) یم دیدخواه
بـه نحـوي تحـت نظـارت شـرعی قـرار       را پیدا نمود که  اسالمی سه مالیمؤسیا  بانک

عربستان، مـالزي،  (تجربه برخی کشورهاي اسالمی  ،آید در آنچه در پی می. نداشته باشد
و همچنـین  ) انگلسـتان (، کشوري غیر اسالمی )اندونزي، بحرین، امارات، کویت و قطر

شـود تـا دو مسـئله     در رابطه با هر کشـور تـالش مـی   . گیرد ورد بررسی قرار میایران م
همچنـین در  . و نظارت شرعی بر بانکداري اسالمی مورد توجه قرار گیـرد  قانونگذاري

و  گـذاري قانونشود تا تحقیقات گوناگونی که در رابطه با مسـئله   این قسمت تالش می
نظارت شرعی در هر یک از این کشورها انجام شده است نیز مورد استفاده قرار گیـرد؛  

   . شود در واقع مرور ادبیات تحقیق در این قسمت انجام می

  عربستان سعودي .1- 1 

لـین بانـک تجـاري در    او گـردد و  تاریخچه بانکداري در عربستان به قرن بیستم بـازمی 
ی، در نگاه کلـ . میالدي تأسیس شد 1926ر سال د 4ري هلندعربستان، با نام شرکت تجا

ه در عربستان سعودي تحت کنتـرل سـازمان پـولی عربسـتان سـعودي      مالیبانکداري و 
آید، بـوده و مبتنـی بـر قـانون      که در واقع بانک مرکزي عربستان به حساب می 5)ساما(

منبـع  بـه عنـوان   گرچه دین اسـالم  . کند ت مییالمیالدي فع 1966ب کی مصوکنترل بان
هاي  الیتفعآید، اما با این حال،  رات و قوانین در عربستان به حساب میاصلی وضع مقر

شـود؛ قـانونی کـه در آن     گاه تجاري انجام میداقتصادي و کسب و کار، تحت قانون دا
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  ؛ Pepper, 1992, p.18(شـود   دریافت و پرداخت بهره در عقد قرض مجـاز شـمرده مـی   
Al-Sayed, 2005, p.302.( 

مـالی اسـالمی    مؤسسـات   فعالیـت قانونی، مخصوص هیچگونه  عربستان در کشور
 در واقـع . شـود  نمـی  سئله نظارت شرعی بـه صـورت مرکـزي انجـام    وجود نداشته و م

مـالی بـا تعـالیم     مؤسسـات هاي  الیتفعمقامات ناظر بر نظام بانکی، امر بررسی انطباق 
تائید  اي درباره ، هر مؤسسهاینرواز . اند واگذار کرده مؤسساتشریعت اسالم را به خود 

هـدف از ایـن کـار آن بـوده کـه آزادي      . کند آزادانه عمل میهایش  فعالیتشرعی بودن 
ها در مسئله نظارت شرعی، باعث نوعی رقابـت در ارائـه رویکردهـا و ابزارهـاي      بانک

  ).Al-Sayari, 2004, p.16؛  Wilson, 2009, p.13( گردد جدید منطبق با تعالیم شرع 
دهد که گرچه الزامـی از طـرف    بررسی تجربه نظارت شرعی در عربستان نشان می

مـالی وجـود    مؤسسـات ها و  هاي فقهی در بانک بانک مرکزي در رابطه با تشکیل کمیته
ایـن   .مالی این کشور داراي هیئت شریعت هستند مؤسساتو   ها ندارد، اما تمامی بانک

اي  گسترده) تکالیف(و وظایف ) حقوق(داراي اختیارات  نیز معموال هاي شریعت هیئت
بدین معنا که . گردد نیز می 8و حتی اجرایی 7، نظارتی6شامل وظایف مشورتی هستند که

هـا، ابزارهـا و    مالی این حق را دارنـد کـه از عملکـرد    مؤسساتهاي شریعت در  هیئت
جلـوگیري   ،شـود  خیص داده مـی فرآیندهایی که بر خالف اصول بانکداري اسالمی تشـ 

  .)Zulkifli, 2010, p.18(نمایند 
صین رشته فقه بوده و بـا  تخصها حضور دارند یا م معموال افرادي که در این کمیته

صین امور بانکی بوده که با مبانی تخصمباحث بانکی نیز آشنایی کافی دارند و یا اینکه م
هاي شـرعی   تمامی اعضاي هیئت همچنین. معامالت اسالمی به قدر کفایت آشنا هستند

به ). Selvam, 2008, pp.12-14(شوند  مالی انتخاب می مؤسساتمجمع عمومی  به وسیله
مالی کشور عربستان، مناسب  مؤسساتمنظور آشنایی بیشتر با الگوي نظارت شرعی در 

تان هاي اسالمی در عربس به عنوان یکی از بزرگترین بانک( 9است تجربه بانک الراجحی
  . در حوزه نظارت شرعی مورد ارزیابی قرار گیرد) و جهان

در بانک الراجحی در یازدهمین مجمع عمومی این بانـک   10تشکیل هیئت شریعت
دارد و با توجـه   فعالاین هیئت در بانک نقشی . ، تصویب گردیدمیالدي 1977در سال 
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ی تشـکیل گردیـده   به اینکه مستقیما با راي سهامداران بانک و از طریـق مجمـع عمـوم   
از جمله هیئت مدیره، مدیریت، واحد نظارت و (هاي بانک  است، نسبت به سایر بخش

کامال استقالل داشته و لذا از ظرفیت و جایگاه قانونی مناسب، بـه منظـور انجـام    ) غیره
  .  باشد برخوردار می ،وظایفی که دارد

مـورد از   پـنج که  هیئت شریعت در بانک الراجحی، وظایف متعددي بر عهده دارد
، هاي مـورد اسـتفاده   تضمین شرعی بودن تمامی روش: ازهستند  ها عبارت مهمترین آن

توسعه محصوالت و ابزارهاي مالی اسالمی به منظور ارائه خـدمات بهتـر بـه مشـتریان     
ارائه خدمات ، مصوبنامه و ابزارهاي  نظارت مستمر بر نحوه اجراي قوانین، آئین، بانک

ورتی به تمامی افراد و ذینفعان موجود در خود بانک و افراد و ذینفعـان  اطالعاتی و مش
شرکت در جلسات گزینش کارمندان و به ویـژه مـدیران ارشـد    و نهایتا  خارج از بانک

  . )Al-Rajhi, 2008, p.6( بانک و ارزیابی میزان آشنایی متقاضیان با بانکداري اسالمی
دهد که در  بررسی تجربه بانک الراجحی در زمینه نظارت شرعی به خوبی نشان می

بلکه واحـدهایی نیـز در ذیـل    . این بانک تنها به تشکیل هیئت شریعت اکتفا نشده است
سه واحد اصلی که بـه طـور   . اند این هیئت و به منظور تقویت عملکرد آن تشکیل شده

مشغول بوده و هر یک وظایف مشخصـی بـر   یت فعالمستقیم زیر نظر هیئت شریعت به 
. 13و واحـد اطالعـات   12، واحـد کنتـرل شـرعی   11دبیرخانـه : انـد از  عهده دارند، عبارت

جلسـات و انجـام سـایر     ت پیگیري تشکیل جلسات، تـدوین صـورت  یدبیرخانه مسئول
اما واحد کنتـرل شـرعی بـازوي    . مسائل اجراییِ مرتبط با هیئت شرعی را بر عهده دارد

کند تا اجرایـی شـدن مصـوبات     بدین معنا که تالش می. باشد ی هیئت شریعت میاجرای
دهی به  ت رسانی و مشور واحد اطالعات نیز وظیفه اطالع. هیئت شریعت را تضمین کند

تمامی ذینفعان داخلی و خارجی بانک در رابطه با بانکـداري اسـالمی بـه طـور عـام و      
  . ه داردمصوبات هیئت شریعت به طور خاص را بر عهد

تانداردي در هیچگونـه اسـ  ) که ذکر شدهمانطور (به دلیل آنکه در کشور عربستان 
، بانـک الراجحـی   ارائه نگردیده است ط مقامات قانونگذارخصوص نظارت شرعی توس

و  14»راهنماي نظارت شرعی«نامه اجرایی نظارت شرعی را با عناوین  خود اصول و آئین
اصـول و    ایـن . وین نموده و به تصویب رسانده اسـت تد 15»العمل کنترل شرعی دستور«
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نامه اجرایی صراحتا بر این مطلب تکیه دارند که نظرات ارائه شـده توسـط هیئـت     آئین
ها کامال ضروري و اجباري  شریعت تنها جنبه پیشنهادي و مشورتی نداشته و رعایت آن

  ).Selvam, 2008, p.14( باشد می
زي عربستان مستقیما در حوزه نظـارت شـرعی   الزم به ذکر است گرچه بانک مرک

، میالدي 1987در سال  16اي را با عنوان کمیته اختالفات بانکی سهمؤسدخالتی ندارد، اما 
مسائل مرتبط . هاي مرتبط با مسائل بانکی و مالی ایجاد کرد با هدف رسیدگی به پرونده

هاي فقهی از  عضاي کمیتهفقهی اختالفی میان ا کداري اسالمی و به ویژه حل مواردبا بان
  ).Al-Sayari, 2004, p.18(باشد  وظایف این کمیته می

 مالزي .1-2

ندارد، بانک  خاصی بر خالف بانک مرکزي عربستان که در مسئله نظارت شرعی ورود 
ـ کن در این حـوزه ایفـا مـی    فعالو سایر نهادهاي ناظر نقشی کامال  17مرکزي مالزي د و ن

قانون بانکداري اسـالمی  تصویب . اند قوانین متعددي را در این زمینه به تصویب رسانده
، قـانون کمیسـیون اوراق بهـادار در    1984، قانون تکافل در سال میالدي 1983در سال 

و قانون بانک مرکزي مالزي  1989، قانون بانکداري و نهادهاي مالی در سال 1993سال 
  . )Hasan, 2007, p.13( باشد ات میمصوبیی از این ها نمونه ،2009در سال 

ها  به منظور ایجاد هماهنگی در برداشتمیالدي  1997بانک مرکزي مالزي در سال 
، شـوراي ملـی   غیره سرمایه و و ن بازار پولفعاالو تفسیرهاي شرعی، ارائه مشورت به 

در بانـک   این شورا کـه نهـادي رسـمی و قـانونی    . را تأسیس نمود 18مشورتی شریعت
هـا و   هـاي بانـک   یـت فعالمرکزي مالزي است، باالترین مقام ناظر شرعی، در رابطـه بـا   

هـاي   هـاي بانـک   فعالیـت نظارت بـر شـرعی بـودن    . آید تکافل به حساب می مؤسسات
هـا و   در بانـک  فعـال هـاي شـریعت    هاي تکافل، ارتباط مستمر با هیئـت  اسالمی و بیمه

بانکـداري   عملیاتسئولین بانک مرکزي مالزي درباره مالی، ارائه مشاوره به م مؤسسات
هاي الزم درباره مسائل شرعی مربوط به بانکـداري و   اسالمی و تکافل، انجام هماهنگی

تجزیه و تحلیل ابعاد شرعی محصوالت مالی تولید شده، از مهمترین اقداماتی است کـه  
مرتبط با بانـک مرکـزي   اصالح قانون  الزم به ذکر است. شود توسط این شورا انجام می
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، زمینه افزایش اختیارات شوراي مذکور را بـیش از پـیش   میالدي 2003مالزي در سال 
گیر در رابطه با مسائل شـرعی   تعیین شورا به عنوان مرجع نهایی تصمیم. فراهم ساخت

گونه عضـویت در  تقالل شورا و منع اعضاي آن از هره اسالمی، افزایش اسمالیدر حوزه 
، موسـویان (باشـند   مالی برخی از این موارد مـی  مؤسساتها و  ریعت بانکهاي ش هیئت
   ).17، ص1388

هـا و   عالوه بر وجود کمیته نظارت شرعی در بانک مرکزي مـالزي، تمـامی بانـک   
در کشور مالزي، الزم است بر اساس دستورالعملی که در سـال   فعالاسالمی  مؤسسات

صـی شـرعی   هـاي تخص  د، کمیتهتصویب رسیدر بانک مرکزي مالزي به میالدي  2004
مالی اسالمی، اقدام غیرقانونی  مؤسساتهایی در  تشکیل دهند و عدم وجود چنین کمیته

اتی که در ها آن است که بر شرعی بودن عملی وظیفه اصلی این کمیته. آید به حساب می
مـردم   هـا و  شود نظارت کافی داشته باشند، به مسـئوالن بانـک   مالی انجام می مؤسسات

 19»دستورالعمل انطباق با شریعت«خدمات مشورتی ارائه کنند و همچنین با امضا نمودن 
را مورد تایید قرار دهنـد   مؤسساتهاي این  فعالیتمالی،  مؤسساتیت فعالدر رابطه با 

  ).29-30صص، 1385کمسیون اوراق بهادار مالزي، (
 مـیالدي  2004ل رسد بررسی دستورالعمل نظـارت شـرعی کـه در سـا     به نظر می

. تواند نکات مفیدي به همـراه داشـته باشـد    توسط بانک مرکزي مالزي ارائه گردید، می
بخش و یک ضمیمه تدوین شده است  24قسمت،  10دقت در این دستورالعمل که در 

ها، وظایف،  فعالیت، نحوه عضویت، محدودیتبه اهداف، حوزه دهد که در آن  نشان می
 مالی به خـوبی  مؤسساتها و  هاي شریعت بانک دهی کمیته شها و نحوه گزار تمسئولی

  .  )SC, 2009, p.15(اشاره شده است 
ف به پیشنهاد مؤسسات مالی اسالمی را موظمدیره  هیئتاین دستورالعمل،  8ماده 

اعضـاء کمیتـه نیـز دو     فعالیـت دوره . اعضاي کمیته شرعی به بانک مرکزي نموده است
 20مـاده  . باشد سال بوده که با تأیید بانک مرکزي، قابل تمدید تا یک دوره دیگر نیز می

از جمله وظایف ذکر شده در آن، . دهد رائه میا وظایف کمیته شرعی شرح دقیقی ازنیز 
سـه، تـدوین   هـاي مؤس  فعالیـت ت رت به هیئت مدیره در خصوص مشـروعی ارائه مشو

د مـرتبط  ها و سازوکارهاي اجرایی مورد تأیید شریعت، تأیید مدارك و اسنا العمل دستور
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احـدهاي مختلـف،   مسائل فقهی به اقتضاي درخواسـت و  از لحاظ فقهی، کمک به حل
مالی و ارائـه آن   مؤسسهم در رابطه با میزان شرعی بودن عملکرد تدوین گزارشات منظ

همکاري مناسـب بـا شـوراي مشـورتی      و به شوراي مشورتی شریعت در بانک مرکزي
مـالی   مؤسسـات وظایف مشخصی براي  نیز 21ماده . باشد میشریعت در بانک مرکزي 

ارجاع مسـائل و مشـکالت   : جمله از. کند مطرح می هاي شریعت اسالمی در قبال کمیته
تسهیل دسترسی اعضاي کمیتـه بـه    ات کمیته شرعی،مصوبفقهی به کمیته، اجراي دقیق 

ورد نیاز، تسهیل دسترسی اعضاي کمیته به مدارك و شواهد مورد نیاز، فراهم العات ماط
 فعالیـت حمـه  الز فعالیت کمیتـه و در نهایـت پرداخـت حـق    آوردن امکانات الزم براي 

  .اعضاي کمیته

  اندونزي .1-3

 مؤسساتدر کشور اندونزي همانند مالزي، نظارت شرعی در دو سطح، بانک مرکزي و 
که  20در سطح بانک مرکزي، نهادي تحت عنوان هیئت مالی شریعت. شود مالی انجام می

اندازي گردید، توسط بانک مرکزي به رسـمیت شـناخته    ابتدا توسط عالمان اندونزي راه
شده است و این بانک، مقررات بانکداري اسالمی را بر اساس احکام و فتاواي صـادره  

، هیئت مـذکور  میالدي 2005سال  به عنوان نمونه در. کند از سوي این هیئت، صادر می
وکالت در نظام  مشارکت و دي را در خصوص قراردادهاي مضاربه،فتاوا و احکام متعد

که ایـن احکـام    ؛بانکی و برخی قراردادهاي مورد استفاده در صنعت تکافل، اعالم نمود
   ).Wilson, 2009, p.18( باشند قوانین موضوعه کشور اندونزي، می در حکم

مـالی   مؤسسـات هـا و   مـالی نیـز، تمـامی بانـک     مؤسساتاین، در سطح عالوه بر 
در واقـع هیئـت   . ملزم هسـتند  21در اندونزي، به داشتن هیئت ناظر شرعی فعالاسالمی 

کـه داراي اختیـارات مشـورتی، نظـارتی و     (مدیره وظیفه انتخاب اعضاي هیئت شرعی 
یعت بانک مرکزي اعتبار این البته الزم است هیئت شر. را بر عهده دارد) اجرایی هستند

یت نظام بانکی در جایگـاه  فعالگفته در امر نظارت بر  هاي پیش هیئت. افراد را تائید کند
باشـد، نقـش بسـیار     که در بانک مرکزي اندونزي مستقر می ،همکار هیئت مالی شریعت

همچنین بانک مرکـزي انـدونزي اصـولی را در رابطـه بـا نحـوه       . کنند می مهمی را ایفا 
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هـاي   به عنوان مثال، هر یک از هیئـت . ها تعیین کرده است یت این هیئتفعالانتخاب و 
بار گزارشی درباره نظـارت شـرعی خـود بـه      ناظر شرعی ملزم هستند هر شش ماه یک

، یانموسو(کنند اعضاي هیئت مدیره، هیئت مالی شریعت و بانک مرکزي اندونزي ارائه 
  ).  19، ص1388

  بحرین. 1-4

به استقالل دسـت یافـت، یکـی از کشـورهاي      میالدي 1971بحرین که در سال کشور 
ر ایـن  باشـد و د  می )و نظارت قانونگذاريبه ویژه (پیشرو در عرصه بانکداري اسالمی 

 فعـال المللی  بین مؤسسهدو  ،22ت نقدینگی بحریناندازي مرکز مدیری عالوه بر راه راستا،
مـالی اسـالمی    مؤسساتسابداري و حسابرسی ه اسالمی، یعنی سازمان حمالیدر حوزه 

)AAOIFI(23 المللـی مـالی اسـالمی     و بازار بین)IIFM(24    تاسـیس   نیـز در ایـن کشـور
  ). Al-Suwaidi, 1993, pp.292-293( اند گردیده

تنها مرجع قانونگذار در بخش مالی بوده و مسـئول   CBB(25(بانک مرکزي بحرین 
، بازار )هاي بانکی فعالیت(در بازار پول  فعال مؤسساتقانونگذاري و نظارت بر تمامی 

نظام مالی این کشور در چارچوب پنج قانون مورد نظارت . باشد بیمه و بازار سرمایه می
، ).م2006(قانون بانک مرکزي و نهادهـاي مـالی بحـرین    : اند از گیرد که عبارت قرار می

، قانون ).م2001(هاي تجاري  کت، قانون شر).م1987(قانون بورس اوراق بهادار بحرین 
  ). .م2006(و قانون تراست ) .م2001(پولشویی 

جلد دوم کتاب قانون بانک مرکزي و نهادهاي مـالی بحـرین مشخصـا بـه مسـئله      
دهـد   بررسی بندهاي مختلف این قانون به وضوح نشان می. پردازد بانکداري اسالمی می

هـاي شـریعت مسـتقر در     توسط کمیتـه که  که اجراي احکام مرتبط با بانکداري اسالمی
مـالی بـر    مؤسسـات و تمـامی   شته، تنها جنبه ارشادي نداگردد مالی صادر می مؤسسات

در این قـانون همچنـین   . اند اساس نص صریح قانون ملزم به متابعت از این قوانین شده
مالی اسالمی را ملزم بـه   مؤسساتها و  تصریح شده است که بانک مرکزي تمامی بانک

سیس کمیته شریعت، بر اساس استانداردهاي نظارتی سازمان حسابداري و حسابرسی تأ
هایی به معنی  ازي چنین کمیتهاند نماید؛ به نحوي که عدم راه مالی اسالمی، می مؤسسات
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ها را نیز هیئت مـدیره   اعضاي این کمیته. آید ی از قانون بانک مرکزي به حساب میتخط
  ).Radhi, 2003, p.16( کنند انتخاب می مؤسسات

هـاي   مالی به تشکیل کمیته مؤسساتها و  بانک مرکزي بحرین عالوه بر الزام بانک
 26ی مشورتی شـریعت کمیته مرکزي با عنوان هیئت مل ،شریعت، در سطح بانک مرکزي

انـدازي   هاي انجام شده با تعالیم بانکداري اسالمی، راه فعالیترا با هدف تضمین تطابق 
الزم به ذکر است که بر خالف سایر کشورهایی که هیئت شـریعت در   البته. کرده است

اند، هئیت ملی مشورتی شریعت در کشور بحـرین   سطح بانک مرکزي تشکیل داده داده
، بـر  اینروفاقد قدرت اجرایی بوده و تنها اختیارات مشورتی و نظارتی بر عهده دارد؛ از 

 مؤسسـات دخالت در امور داخلـی  اساس قوانین بانک مرکزي بحرین، هیئت مذکور از 
و تنها  مالی منع شده است مؤسساتها و  هاي شریعت بانک هاي کمیته فعالیتمالی و یا 

  ). Hasan, 2007, p.14( در امور مورد اختالف حق اظهار نظر دارد

  امارات متحده عربی. 1-5

میالدي، با به هم پیوسـتن هفـت منطقـه     1970حده عربی که در دوم دسامبر امارات مت
نیـز بـه اسـتقالل سیاسـی دسـت پیـدا کـرد، از جملـه          1971تشکیل گردید و در سال 

بانکـداري اسـالمی    و نظـارت بـر اجـراي    قانونگـذاري کشورهایی است که در حـوزه  
ت، صراحتا شریعت را به ماده هفت قانون اساسی اماراگرچه . هی داردتجارب قابل توج

قـوانین دیگـري در    با این حـال، اما  ،عنوان منبع اصلی قانونگذاري در نظر گرفته است
هاي اقتصادي را از شـمول متابعـت از حرمـت     فعالیتاند که  امارات به تصویب رسیده

مصلحت، ضـرورت و  این قوانین، کنندگان  توجیه اصلی تصویب. کنند بهره، مستثنی می
مالی اسالمی در پاسخگویی به تمامی نیازهـاي مـالی،    مؤسساتها و  یی بانکعدم توانا

  ). Tamimi, 2002, p.51( ه استاعالم گردید
ـ با این حال، کشور امارات به لحاظ قـانونی بـه منظـور پیشـرفت و اعـتالي       ه مالی

، مـیالدي  1985در این رابطه، دولت امارات در سال . اسالمی تالش مناسبی کرده است
تصـویب کـرد کـه     27ه اسالمی با عنـوان قـانون فـدرال   مالیاي در خصوص  ین ویژهقوان

ماده یک . شود هاي تأمین سرمایه را شامل می هاي اسالمی، نهادهاي مالی و شرکت بانک
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در چارچوب شریعت نموده  فعالیتمالی اسالمی را ملزم به انجام  مؤسساتاین قانون، 
  ).Tamimi, 2002, p.53(تصریح گردد  مؤسسات يها که این امر الزم است در اساسنامه

بـه غیـر از دبـی کـه در حـوزه بانکـداري       (نظام نظارت شرعی در سراسر امارات 
جالـب  . شـود  قانون فدرال انجام مـی  6، تحت ماده )اسالمی قوانین خاص خود را دارد

تشـکیل  بر اساس این بند، وزارت دادگستري، به عنوان نماینده دولت، وظیفـه  است که 
ایـن شـورا کـه یکـی از     . را بـر عهـده دارد   28»مرجع عـالی شـریعت  «شورایی با عنوان 

آید، وظیفه مشورت، نظارت و کنتـرل   نهادهاي وزارت دادگستري امارات به حساب می
نظـر در   هاي تأمین سرمایه و همچنـین اظهـار   هاي اسالمی، نهادهاي مالی، شرکت بانک

بـه طـور خـاص بـر      6مـاده  . را بر عهـده دارد  ها خصوص مسائل شرعی مربوط به آن
در . کنـد  مالی تاکید می مؤسساتاین شورا توسط  مصوبضروري بودن اجراي احکام 

کشور امارات، عالوه بر شوراي مذکور، جمعی از فقها نیز به صورت خودجوش نهادي 
هـا و   بانـک  فعالیـت بـر   مسـتمر  با هدف نظارت 29»نظارت شرعی هیئت«تحت عنوان 

  ). Humayon, 2009, p.22(اند  مالی تشکیل داده اتمؤسس
بانک مرکزي امارات  ، بر خالف سایر کشورها،توان گفت می شد آنچه مطرح بنابر

بر عهـده   خاصی و نظارت بر اجراي بانکداري اسالمی نقش  قانونگذاريدر خصوص 
تمـامی  عـالوه بـر ایـن،    . نداشته و دولت مستقیما این وظیفه را بر عهـده گرفتـه اسـت   

به تشکیل هیئت  موظفقانون فدرال،  6مالی نیز بر اساس بند دیگري از ماده  مؤسسات
ه تأسـیس  اساسنامه و بیانیـ  همچنین بر اساس این بند، الزم است در. باشند شریعت می

ت شـرعی  ئحوه نظارت، اختیارات و تکالیف هیشرکت، جایگاه قانونی، شیوه اجرایی، ن
الزم اسـت   مؤسسـات شـریعت در تمـامی    هیئتاساس قانون، بر . دقیقا بیان شده باشد

حداقل سه عضو داشته باشد و اعضاي آن به وسیله هیئت مدیره و یـا مجمـع عمـومی    
ت این اعضا بـه تاییـد مرجـع    ته بر اساس قانون الزم است صالحیالب. شوند انتخاب می

  . عالی شریعت در وزارت دادگستري برسد
. اي دارد زمینه قوانین بانکداري اسالمی شرایط ویـژه که ذکر شد، دبی در همانطور 

ف اند، موظ مجوز گرفته 30المللی مالی دبی ی که از مرکز بینمؤسساتبه نحوي که تمامی 
بـه عنـوان نمونـه    . به رعایت قوانین خاص این مرکز در حوزه بانکداري اسالمی هستند
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لـزم بـه رعایـت    مـالی اسـالمی م   مؤسسـات یکی از قـوانین ایـن مرکـز آن اسـت کـه      
. ی اسـالمی هسـتند  لما مؤسساتاستانداردهاي نظارتی سازمان حسابداري و حسابرسی 

هـاي شـریعت و    یت، اختیارات و تکـالیف هیئـت  فعالهمچنین ضرورت تشکیل، نحوه 
هاي شریعت دارند، به خـوبی در   مالی در رابطه با هیئت مؤسساتهمچنین وظایفی که 

  ).Humayon, 2009, p.13(المللی مالی دبی در نظر گرفته شده است  قوانین مرکز بین

  کویت. 1-6

کشور کویت نیز از جمله کشورهاي اسالمی است که به مسئله بانکداري اسالمی توجه 
راحتاً شـریعت را بـه عنـوان منبـع     اساسا ماده دوم قانون اساسی کویت، ص. نموده است

تـاثیر ایـن امـر در    . دارد اعـالم مـی   اصلی قانونگذاري و اسالم را دین رسـمی کشـور،   
قـانون   547و  305طور بوده است که مواد قانونی هاي بانکداري این فعالیت قانونگذاري

م را ممنوع اعال) بهره در عقد قرض(گونه دریافت و پرداخت ربا مدنی کویت، رسما هر
هـاي   فعالیـت کـه   اند هبه تصویب رسیددر کویت  دیگري قوانیناما با این حال . دارد می

دریافـت و   اینـرو از . کنـد  قانونی مرتبط با حرمت بهره، مستثنی مـی  را از مواد اقتصادي
  ). Ballantyne, 1985, p.5( استهاي تجاري مجاز  فعالیتپرداخت بهره در 

اري اسـالمی، بخـش دهـم قـانون بانـک مرکـزي       به لحاظ قوانین مرتبط با بانکـد 
در واقع در این بخـش، شـرایط و   . پردازد ، به این موضوع می)100تا  86ماده ( 31کویت

بـه عنـوان   . مالی اسالمی مطرح شده است مؤسساتها و  مسائل قانونی مربوط به بانک
در رابطه بـا   قانونگذاريدارد که بانک مرکزي مسئولیت  ، صراحتا بیان می86نمونه ماده 

بانک اسالمی  ،همچنین در این ماده. مالی اسالمی را بر عهده دارد مؤسساتهاي  فعالیت
به عنوان نهادي تعریف شده است که به انجام امور بانکـداري در چـارچوب شـریعت    

هـاي اسـالمی    عقود و ابزارهایی که بانک ،در این قانون ،عالوه بر این. پردازد  اسالم می
توانند استفاده کنند، ذکر نگردیده است و این خود امکان اسـتفاده از انـواع عقـود و     می

  . مالی اسالمی فراهم نموده است مؤسساتابزارهاي متفاوت را براي 
قانون بانک مرکزي کویـت صـورت    93نظارت شرعی در کویت با استناد به ماده 

ف بـه تأسـیس کمیتـه    مؤسسات مالی اسالمی موظـ اساس این ماده، تمامی  بر. گیرد می
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بر خالف نظام نظارت شرعی . باشند از طریق انتخاب مجمع عمومی می ،شرعی مستقل
توانـد در انتخـاب    مـالی نمـی   مؤسسهبر اساس قانون، هیئت مدیره  و در سایر کشورها

هاي  چنین حداقل اعضاي کمیتههم ،در این ماده. اعضاي کمیته شرعی نقشی داشته باشد
انـد تـا مسـئله     شـده  موظفمالی اسالمی  مؤسساتشریعت سه نفر تعیین شده است و 

تأسیس کمیته شریعت را در اساسنامه خود تصـریح کـرده و در آن بـه طـور مشـخص      
  .ها را بیان نمایند نظارتی این کمیته هاياختیارات، کارکردها و سازوکار
در رابطه با  قانونگذاريت گرچه بانک مرکزي در حوزه الزم به ذکر در کشور کوی

باشد، اما در حوزه نظارت شرعی نقش خاصی بر عهده  می فعالمالی اسالمی  مؤسسات
  فعالیتمالی به  مؤسساتهاي شریعت که در  نداشته و این امر را به طور کامل به کمیته

ی در بانک مرکـزي،  عدم وجود شوراي مرکزي فقه. ند واگذار نموده استهست مشغول
مـالی، اخـتالف    مؤسسـات هاي فقهی  ممکن است در شرایطی که در بین اعضاي کمیته

ایـن مسـأله، قـانون بانـک مرکـزي       براي حل. زا گردد شته باشد، مشکلنظري وجود دا
جاي دارد را به عنوان  کویت که در وزارت اوقاف و امور اسالمی ،32کویت، کمیته فتاوا

  . فات در حوزه بانکداري اسالمی مطرح نموده استمرجع نهایی حل اختال
دهی در رابطه با بانکداري اسالمی نیـز الزم بـه ذکـر     در خصوص ساختار گزارش

مـالی   مؤسسـات هـاي شـریعت در    است بر اساس قانون بانک مرکـزي کویـت، کمیتـه   
. باشـند  بـه مجمـع عمـومی مـی     33به تکمیل و ارائه گـزارش شـریعت   موظفاسالمی، 
هاي اسالمی تهیـه   اي که بانک هاي ساالنه در گزارش ،ها الزم است این گزارشهمچنین 

  . کنند، وجود داشته باشد می

  قطر .1-7

اش نیـز در سـال    به استقالل رسـید و قـانون اساسـی    میالدي 1971کشور قطر در سال 
کند کـه اسـالم مـذهب     قانون اساسی، تصریح می 2ماده . به تصویب نهایی رسید 1972

گرچه بر اساس قانون اساسی، شریعت . باشد کشور و منبع اصلی قانونگذاري میرسمی 
یـت  فعالگونـه  ي در قطـر اعـالم شـده اسـت و لـذا هر     به عنوان منبع اصلی قانونگـذار 

در قطر نیز  حال، باشد، اما با این بانکداري بر اساس دریافت و پرداخت بهره ممنوع می
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از حـوزه الزامـی بـودن     را هاي تجـاري  فعالیتاند که  قوانین دیگري به تصویب رسیده
به عبـارت دیگـر اجـراي قـوانین اسـالمی را بـه       (کنند  تطابق با تعالیم اسالم خارج می

از ). کنند مواردي خاص مانند مسائل خانوادگی، حدود اسالمی، ارث و غیره محدود می
ف در کنـار  هـاي بانکـداري متعـار    فعالیـت هـاي قـانونی    در این کشور نیز زمینـه  اینرو

  ). Hamzeh, 1994, p.83(بانکداري اسالمی فراهم گردیده است 
 QFC(34( ، دولت قطر اقدام به تأسیس مرکز مالی قطرمیالدي 2005در ابتداي سال 

و سـازمان  ) هاي مرتبط با بانکداري فعالیت(گذار در بازار پول به عنوان مقام ارشد قانون
. گذار در بـازار سـرمایه، نمـود   م ارشد قانونمقا به عنوان QFMA(35( بازارهاي مالی قطر

مرکز مالی قطر، همچنین از اختیارات قانونی به منظور وضع قوانین مرتبط با بانکـداري  
 ، کتابچه مالی اسالمیمیالدي 2007اسالمی نیز برخوردار است و در این رابطه، در سال 

)IFSI(36 رات مربوط به حوزه مالی مقر العمل، قوانین و این دستور. را منتشر نموده است
هـاي اسـالمی در     شعبه  فعالیتمالی اسالمی، نحوه  مؤسساتاز جمله تعهدات  ،اسالمی

، نظامات کنترلی، سازوکارهاي  هاي متعارف، الزامات افشاء، نحوه تدوین اساسنامه بانک
 مالی اسـالمی  مؤسساتهاي شریعت در  یت هیئتفعالمدیریت و نهایتا نحوه تشکیل و 

مـالی اسـالمی و    مؤسسـات العمل، تمامی  با انتشار این دستور. کند را به خوبی تبیین می
هـاي خـود بـا ایـن      فعالیـت غیر اسـالمی، نسـبت بـه انطبـاق      مؤسساتشعب اسالمی 

   ). Hamzeh, 1994, p.95(اند  دستورالعمل ملزم شده
، یعنی بانک مرکزي قطـر  هاي بانکی فعالیتمرتبط با  در کشور قطر دو نهاد قانونی

 از این نهادهـا  هر یکاند؛  یت مشغولفعالبه  نظارت شرعیدر حوزه و مرکز مالی قطر، 
دسـتورالعمل بانـک مرکـزي در سـال     . مربوط به خود دارنـد  هاي قوانین و دستورالعمل

و به منظور تبیین نحوه نظارت بانـک مرکـزي    37»قواعد نظارت«با عنوان  میالدي 2008
ماده هفتم این دستورالعمل، . مالی اسالمی و غیر اسالمی تدوین شده است تمؤسسابر 

بـه عنـوان   . دهد مالی اسالمی را مورد توجه قرار می مؤسسات  فعالیتمسئله نظارت بر 
بـه تشـکیل هیئـت     موظـف مـالی اسـالمی را    مؤسساتنمونه، این ماده صراحتا تمامی 

ضو داشته باشد و اعضاي آن از سـوي  اقل دو عکند؛ هیئتی که الزم است حد عی میشر
  . شوند انتخاب می مجمع عمومیو یا  مدیره هیئت
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هاي کمیتـه شـریعت    بندهاي مختلف ماده هفتم دستورالعمل بانک مرکزي، ویژگی
اسـت   موظفبه عنوان مثال، کمیته شریعت . دارند مالی اسالمی را بیان می مؤسساتدر 

ید برساند و یا اینکه حسابرس یمالی را به تا مؤسسهشرعی بودن عقود مورد استفاده در 
از جملـه گـزارش   (الزم اسـت اطالعـات مـورد نیـاز اعضـاي کمیتـه        مؤسسـه داخلی 

مالی اسالمی ملزم به  مؤسساتهمچنین . را در اختیارشان قرار دهد) مؤسسهحسابرسی 
 مؤسسـات به کارگیري و رعایت استاندادرهاي نظارتی سازمان حسابداري و حسابرسی 

  ). Amin, 1983, p.302(باشند  مالی اسالمی می
ویژگی مهم در آن وجود دارد دهد که دو  تر این دستورالعمل نشان می بررسی دقیق

. سـازد  هاي مرتبط با نظارت شرعی در سایر کشورها متمـایز مـی   را از دستورالعملکه آن
اعتبـار بـه اعضـاي    گونه وام یـا  مؤسسه از پرداخت هرها ممنوعیت  یکی از این ویژگی
 موسسه عامل شرایطی است که براي انتخاب مدیر ویژگی دیگر. باشد کمیته شریعت می

ص و تجربه کافی در حوزه بانکداري داشتن تخص ،مطرح شده است؛ یکی از این موارد
مـالی   مؤسسـات در  یتوانند پست مـدیر عـامل   تنها مدیرانی می ،اینرواز . اسالمی است

دي علمی و تجربی مناسب در حوزه بانکـداري  نبگیرند که از توانماسالمی را بر عهده 
  . اسالمی برخوردار باشند

اول آنکه، . دو نکته دیگر در رابطه با مسئله نظارت شرعی در قطر قابل توجه است
 ،قانونگـذاري که در باال نیز عنوان شد، عالوه بر بانک مرکزي قطر، در حـوزه  همانطور 

. ایگاه قانونی برخودار بوده و دستورالعمل مرتبط بـا خـود دارد  مرکز مالی قطر نیز از ج
دهد در اکثر موارد تفاوت قابل توجهی میان آن و  البته بررسی این دستورالعمل نشان می
نکته دوم آن است کـه در کشـور قطـر نظـارت     . دستورالعمل بانک مرکزي وجود ندارد

بانک مرکزي و یـا مرکـز   (ذار گمؤسسات مالی و نه در سطح نهاد قانونشرعی در سطح 
به منظور پر کردن نبود مرجع قانونی به منظور حـل   اینرواز . شود پیگیري می) مالی قطر

مـالی اسـالمی    مؤسسـات هاي شریعت در  اختالفاتی که ممکن است بین اعضاي هیئت
را در وزارت اوقـاف بـه عنـوان     38ایجاد گـردد، دولـت قطـر، شـوراي عـالی شـریعت      

هـاي شـریعت تعیـین     یی در رابطه با اختالفات فقهی بین اعضاي هیئـت گیر نها تصمیم
  ).   Amin, 1983, p.376(نموده است 
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  انگلستان .1-8

 ها براي تاسیس بانک اسالمی در کشور انگلستان، به عنوان کشوري غیـر  نخستین تالش
در اي دارد،  توجهـات ویـژه  ) به دالیل مختلـف (اسالمی که به توسعه بانکداري اسالمی 

 مـیالدي  1982بانک البرکه اولین بانکی بود که در سال . دهه هشتاد میالدي آغاز گردید
امـا ایـن تجربـه چنـدان     . شعبه تاسیس کرد ،به عنوان بانک اسالمی در کشور انگلستان

رات مـورد  ه دلیل عدم توانایی در تامین مقـر یت و بفعالموفق نبود و پس از یازده سال 
 ). Housby, 2005, p.13(تعطیل گردید  ،لستاننظر مقامات نظارتی انگ

همواره مسئولین پولی و مـالی انگلسـتان در جهـت هموارسـازي      ،البته از آن زمان
بر اساس  .اند هاي قانونی تقویت بانکداري اسالمی در کشور انگلستان تالش کرده زمینه

به  ؛ها، بانکداري اسالمی در کشور انگلستان به توسعه مناسبی دست پیدا کرد این تالش
شـعبه   20بـیش از   ،اسـالمی  کـامال  پنج بانک ،میالدي 2008ابتداي سال نحوي که در 

وق ، نُـه صـند  )تکافـل (، یـک شـرکت بیمـه اسـالمی     اسالمی هاي غیر در بانک اسالمی
یـت مشـغول   فعالبـه   ریسک اسالمی در انگلستان وششگذاري و یک صندوق پ سرمایه
  .)Hm Treasury, 2008, p.12(بودند 

 قانونگـذار در رابطه با مسئله نظارت بر اجراي صحیح بانکداري اسالمی، مقامـات  
اسالمی دارند و لذا  مالی اسالمی و غیر مؤسساتانگلستان، رفتار یکسانی در مواجهه با 

انـدازي کمیتـه    مـالی اسـالمی جهـت راه    مؤسساتی براي هیچگونه اجبار و الزام قانون
مـالی اسـالمی مجـاز بـه      مؤسسـات بنابراین ). Brialt, 2007, p.16(شرعی وجود ندارد 

هاي شریعت هسـتند؛ امـا بـر اسـاس ضـوابط قـانونی کشـور انگلسـتان،          تاسیس کمیته
مـالی   مؤسسـات  اینـرو از . تواند مشورتی و یا نظارتی باشد اختیارات این کمیته تنها می

   .  ها قدرت اجرایی در نظر بگیرند توانند براي این کمیته نمی
دهـد کـه تمـامی ایـن      عملکرد پنج بانک اسالمی موجـود در انگلـیس نشـان مـی    

بانـک اسـالمی   «بـه عنـوان نمونـه    . انـد  به تشکیل کمیته شریعت اقدام نموده مؤسسات
 41»بانک لندن و خاورمیانـه «مشورتی سه نفره،   از کمیته 40»خانه مالی اروپا«و  39»بریتانیا

سرمایه گـذاري    شرکت«از کمیته مشورتی چهار نفره، و نهایتا  42»بانک اسالمی اروپا«و 
  . برند نیز از یک فرد مشاور، بهره می 43»گیت هوس
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در کشـور انگلسـتان در خصـوص     قانونگـذار الزم به ذکر است که گرچه مقامات 
مسائل مرتبط با بانکداري اسالمی دخالتی ندارند، اما مسئله انتشار صـکوك،  بسیاري از 

به نحـوي کـه   . به دلیل منافعی که براي این کشور به همراه دارد، وضعیت متفاوتی دارد
بـه   ،المللـی  ضرورت تشکیل کمیته فقهـی بـین   رداري انگلستان، صراحتا ب وزارت خزانه

صـکوك توسـط دولـت انگلسـتان، تاکیـد دارد       منظور تائید نمودن شرعی بودن انتشار
)Zulkifli, 2010, p.15  .(  

  ایران .1-9

 به تصویب رسید، اما در عمـل،  1362در سال گرچه قانون بانکداري بدون ربا در ایران 
هیچ نهادي مسئولیت نظارت بر اجراي صحیح این قانون را بر عهده نداشته و نتیجه این 

ز اجراي قانون بانکداري بدون ربا، حدود سه دهه ا شتامر آن شده است که بعد از گذ
بـه   44.هـا وجـود دارد   فعالیتهنوز هم شبهه ربوي بودن عملکرد نظام بانکی، در برخی 

فرض در ذهن مسئولین و مجریان شکل گرفتـه اسـت کـه تاییـد      رسد این پیش نظر می
آن با تعالیم شرع قانون بانکداري بدون ربا توسط شوراي نگهبان و اثبات عدم مغایرت 

باشد و تصویب این قانون،  و قانون اساسی، خود تضمین کننده اجراي صحیح آن نیز می
رسـد   این در حالی است که بـه نظـر مـی    45.کند اسالمی شدن نظام بانکی را تضمین می

با فـرض  (اجرایی شدن صحیح قانون بانکداري بدون ربا به موارد دیگري غیر از قانون 
نیاز دارد که پرداختن به این موضوعات خارج از حـوزه کـاري   ) دن آنبدون اشکال بو

به عنوان نمونه، مسئله نظارت بر اجراي صحیح قانون یکـی از  . باشد شوراي نگهبان می
این موارد است که در طول بیش از ربع قرن تجربه بانکداري اسالمی در کشـور بـه آن   

  . توجه زیادي نشده است
اخیر توجه مسئولین بانکی در کشور تا حدودي بـه ایـن   خوشبختانه در چند سال 

شوراي مشورتی «شورایی به نام  1383سال  به نحوي که در. امر معطوف گردیده است
در پژوهشـکده پـولی و بـانکی، وابسـته بـه بانـک مرکـزي        » بانکداري و مالیه اسـالمی 

، اقتصادي نظران فقهی این شورا که متشکل از صاحب. جمهوري اسالمی تشکیل گردید
هاي شرعی مطرح در عرصه بانکداري بدون را مورد بحث  و بانکی بود، مسائل و شبهه
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. سـاختند  و بررسی قرار داده و پیشنهادهایی جهت اصـالح وضـع موجـود مطـرح مـی     
همچنین این شورا در مواردي با بررسی ابزارهاي جدید بانکی، پیشنهادهایی به شوراي 

  . کردند پول و اعتبار ارائه می
یت، به معاونـت بـانکی وزارت امـور    فعالگفته بعد از حدود دو سال  شوراي پیش

تر، به بررسی مشکالت و موانع اجراي  اقتصادي و دارایی منتقل شد و با ترکیبی منسجم
یت، افزون بر بررسی فعالاین شورا بعد از سه سال . صحیح بانکداري بدون ربا پرداخت
» الگوي جدید بانکداري بدون رباي ایران«ی به نام مسائل جاري بانکداري کشور، طرح

المللی ارائه شده و به نظـر   این طرح در محافل گوناگون علمی داخلی و بین. ارائه نمود
را برطـرف   اي از مشکالت بانکداري بدون ربا در کشـور رسد اجراي آن بتواند پارهمی

  ).11، ص1388موسویان، (کند 
، شـورایی در  1388انک مرکـزي و در ابتـداي سـال    بعد از تغییرات مدیریتی در ب

این . بانک مرکزي به نام شوراي فقهی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تشکیل شد
نظران فقهی، اقتصادي و بانکی است، در عرصه نظـارت بـر    شورا که متشکل از صاحب

گفتـه   پـیش شوراي . کند یت میفعال ،با موازین شرعی، انطباق ابزارهاي جدید پیشنهادي
هاي گونـاگون   گرچه هنوز جایگاه رسمی و قانونی ندارد، اما مصوبات فراوانی در زمینه

تـدوین مقـررات   ، داشته است که تدوین مقررات شرعی انتشـار اوراق مشـارکت ارزي  
هاي آتی ارز  تدوین مقررات شرعی استفاده از معامله، شرعی انتشار گواهی سپرده ارزي

، هاي بین بانکی در بانکـداري بـدون ربـا    ابزارهاي معامله طراحی، براي پوشش ریسک
تـدوین  و  در بانکـداري بـدون ربـا    46تدوین مقررات شرعی توافقنامه بازخرید یـا رپـو  

موسـویان،  (باشـند   هـا مـی   برخـی از آن  مقررات شرعی کاربردهاي گوناگون خرید دین
 . )12-13صص، 1388

در اینجـا قابـل ذکـر اسـت، جایگـاه      اي که در رابطه با تجربه نظارت شرعی  نکته
بررسـی  . نظـارتی بانـک مرکـزي اسـت     - هاي سیاستی ع نظارت شرعی در بستهموضو

ساله شوراي پول و اعتبار بـه   دهد که هر هاي نظارتی نشان می تجربه تدوین چنین بسته
قانون بانکداري بـدون ربـا، بسـته     20قانون پولی و بانکی کشور و ماده  14استناد ماده 

نظارتی شبکه بانکی کشور را تصویب کرده و این بسته توسط بانک مرکـزي   - استیسی
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ها چنـدان بـه موضـوع     اما متاسفانه در این بسته. شودبه کلیه واحدهاي ذیربط ابالغ می
نظـارتی سـال    - به عنوان نمونه مطالعه بسته سیاسـتی . شود نظارت شرعی پرداخته نمی

در ایـن   آنمه رییس کـل بانـک مرکـزي در ابـالغ     اچه در ن دهد که اگر نشان می 1389
سال، تاکید مناسبی بر نظارت موثر بر اجراي دقیق بانکداري اسـالمی شـده اسـت، امـا     

، 47و نه در مابقی فصول آن) هاي نظارتی سیاست(متاسفانه نه در فصل چهارم این بسته 
ی بـا اصـول   هیچ اشاره خاصی به مقوله نظارت شرعی در انطبـاق عملکـرد نظـام بـانک    

  48.آیدشریعت اسالمی به چشم نمی
هاي  آنچه مطرح شد نظارت شرعی بر اجراي بانکداري اسالمی داراي ویژگی بنا بر

ها و موسسات مالی ملزم به تاسیس کمیته فقهی نیستند؛  اول آنکه بانک. باشد می خاصی
نکـداري  دوم آنکه کمیته فقهی بانک مرکزي به عنوان مرجـع عـالی فقهـی در حـوزه با    

اسالمی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیـارات مشـورتی دارد؛ سـوم آنکـه هیچگونـه      
هـیچ بخشـی در داخـل بانـک      ،چهـارم . قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد

مرکزي و یا در داخل موسسات مالی مسئولیت شـرعی بـودن عقـود مـورد اسـتفاده در      
 بانک نسبت به ماهیت آنچه کـه امضـا  عقود در موسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده 

هـاي اجـراي صـحیح قـانون      فـرض  تـرین پـیش   کنند و غیره، که همگی جزو ابتدایی می
  . را بر عهده ندارد بدون ربا در کشور هستند بانکداري

  نظارت شرعی در سایر کشورها .1-10

تجارب مختلفی عالوه بر تجاربی که تا این قسمت بررسی گردید، در سایر کشورها نیز 
هـاي مرکـزي در    به عنـوان نمونـه، بانـک   . مسئله نظارت شرعی وجود دارد با در رابطه

. انـد  هـاي فقهـی تشـکیل داده    چندین کشور از جمله سودان، پاکسـتان و غیـره، کمیتـه   
از  ،در رابطـه بـا بانکـداري اسـالمی     فعـال المللی  هاي بین ها و مؤسسههمچنین سازمان

، مؤسســه تعــاون اســالمی بــه منظــور توســعه بخــش 49میبانــک توســعه اســال جملــه
هاي مالی اسالمی و غیره، همگـی   ، سازمان حسابداري و حسابرسی مؤسسه50خصوصی

  ).4، ص.م2006قطان، (باشند  هاي شریعت می داراي کمیته



 8، پیاپی 1391بهار و تابستان  -مطالعات اقتصاد اسالمی، سال چهارم شماره دوم  74

 )تبیین نقاط اشتراك و افتراق(در حوزه نظارت شرعی تحلیل تجربه سایر کشورها  .2

 مؤسسـات ی تجربه سایر کشورها در زمینه نظارت شرعی بر عملکرد که بررسهمانطور 
 ، اختالفات زیادي بین کشورهاي مختلف در رابطههدد مالی اسالمی به وضوح نشان می

توان  دهد، می نشان می 1که جدول شماره همانطور . با مسئله نظارت شرعی وجود دارد
در کشـورهاي مختلـف را در    هاي نظارت شرعی ها و تفاوت اي از اشتراك عمده  بخش

  . هفت محور کلی مورد بررسی قرار داد

  هاي نظارت شرعی در کشورهاي مختلف ها و تفاوت مشابهت. 1جدول 
  
  
نام 
  کشور

سطح نظارت شرعی 
)

ک 
ت، مؤسسهبان

مرکزي، دول
 

هاي 
مالی یا هر سه

(  

(اختیارات ناظرین شرعی 
مشورتی، نظارتی، اجرایی

اختیارات ناظرین شرعی   ) 
مرجع 

  

مرجع انتخاب
 

کننده اعضاي 
ت شرعی مؤسسه

هیئ
  

هاي
اجباري یا اختیاري بودن   
مرجع عالی حل اختالف بین   

اعضاي کمیته
 

هاي فقهی
وجود قانون واحد   

  

  هاي مالی مؤسسه عربستان
مشورتی، 
نظارتی و 

 اجرایی

 - 
مجمع عمومی 
 موسسه مالی

 اختیاري

کمیته اختالفات 
وابسته به (بانکی 

 )بانک مرکزي

 خیر

 مالزي
بانک مرکزي و 

 هاي مالی  مؤسسه

مشورتی، 
نظارتی و 

 اجرایی

مشورتی، 
نظارتی و 

 اجرایی

هیئت مدیره 
موسسه مالی با 

تایید هیئت شرعی 
 بانک مرکزي

 اجباري

شوراي ملی 
 مشورتی شریعت

وابسته به بانک (
 )مرکزي

 بله

 اندونزي
بانک مرکزي و 

 هاي مالی  مؤسسه

مشورتی، 
نظارتی و 

 اجرایی

مشورتی، 
نظارتی و 

 اجرایی

هیئت مدیره 
موسسه مالی با 

تایید هیئت شرعی 
 بانک مرکزي

 اجباري

هیئت مالی 
وابسته ( شریعت

 )به بانک مرکزي

 بله

  بحرین
بانک مرکزي و 

 هاي مالی  مؤسسه

مشورتی، 
نظارتی و 

  اجرایی

مشورتی و 
  نظارتی

هیئت مدیره 
موسسه مالی با 

تایید هیئت شرعی 
  بانک مرکزي

  اجباري

هیئت ملّی 
 مشورتی شریعت

وابسته به بانک (
  )مرکزي

  بله
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  هاي نظارت شرعی در کشورهاي مختلف ها و تفاوت مشابهت. 1جدول ادامه 

  امارات 
وزارت دادگستري 

و ) دولت(
  هاي مالی  مؤسسه

مشورتی، 
نظارتی و 

  اجرایی

مشورتی، 
نظارتی و 

  اجرایی

هیئت مدیره و یا 
، با مجمع عمومی

تایید هیئت شرعی 
  وزارت دادگستري

  اجباري

مرجع عالی 
وابسته ( شریعت

به وزارت 
  )دادگستري

  بله

  هاي مالی  مؤسسه  کویت
مشورتی، 
نظارتی و 

  اجرایی
  اجباري  مجمع عمومی  - 

کمیته فتاوا 
وابسته به وزارت (

  )اوقاف
  بله

  هاي مالی  مؤسسه  قطر
مشورتی، 
نظارتی و 

  اجرایی
 -  

هیئت مدیره و یا 
  مجمع عمومی

  اجباري
شوراي عالی 

وابسته ( شریعت
  )به وزارت اوقاف

  بله

  هاي مالی  مؤسسه  انگلستان
مشورتی و 

  نظارتی
 -  

هیئت مدیره و یا 
  مجمع عمومی

  خیر  -   اختیاري

  خیر  -   -   -   مشورتی  -   بانک مرکزي  ایران
  

محور اول مقایسه تجارب کشورها، که ستون اول جدول را به خود اختصاص داده 
توان چهار سطح یعنی، بانـک   در مجموع می. باشد است، مسئله سطح نظارت شرعی می

بررسـی جـامع   . ر کـرد و یا ترکیبی از این موارد را تصومالی  مؤسساتمرکزي، دولت، 
شورها مانند عربستان، کویت، قطـر و  دهد که برخی از ک تجارب مورد بررسی نشان می

به ایـن معنـی کـه    . کنند پیگیري می مؤسساتانگلستان، نظارت شرعی را تنها در سطح 
مالی اسالمی در ایـن دسـته از کشـورها تنهـا خـود       مؤسساتمسئول نظارت شرعی بر 

مـثال از طریـق بانـک    (مالی هستند و لذا هیچگونه نظـارت شـرعی مرکـزي     مؤسسات
معموال در این دسته از کشورها تنها، مرجعی فقهی به منظور حل . ندارد وجود) مرکزي

گیر نهایی را ایفـا   شود تا نقش تصمیم هاي فقهی تشکیل می اختالفات بین اعضاي کمیته
نظارت شرعی در برخی دیگر از کشورها مانند مالزي، انـدونزي، بحـرین، هـم از    . کند

معموال در این دسته . شود لی پیگیري میما مؤسساتطریق بانک مرکزي و هم از طریق 
از کشورها، کمیته فقهی بانک مرکزي به عنوان کمیته مرجع در حـوزه نظـارت شـرعی    
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نظـارت دارد و خـود داراي    مؤسسـات هـاي فقهـی    شود که بر عملکرد کمیته مطرح می
 نظارت شرعی در برخی دیگر از کشورها، مانند امارات،. باشد اختیارات مختلفی نیز می

معموال در این دسته . شود مالی پیگیري می مؤسساتهم از طریق دولت و هم از طریق 
از کشورها، کمیته فقهی دولتی، به عنوان کمیته مرجع در حوزه نظـارت شـرعی مطـرح    

در نهایت نظارت شرعی در برخی دیگر از کشورها ماننـد ایـران، بـه صـورت     . شود می
  .  شود زي پیگیري میبسیار محدود و تنها از طریق بانک مرک

هـاي فقهـی    دومین محور مقایسه تجربه نظارت شـرعی، مسـئله اختیـارات کمیتـه    
بررسـی  . باشـد  مـی ) کنترلی(تواند مشورتی، نظارتی و یا اجرایی  که میمؤسسات است 

هـاي   دهد که در تمامی کشورهایی کـه کمیتـه   تجارب کشورهاي مورد بررسی نشان می
هـاي فقهـی    ، کمیتـه )به جز انگلستان(شکیل داده بودند مالی ت مؤسساتفقهی در سطح 

خدمات مشورتی در مورد بانکـداري اسـالمی    مؤسسههم به ذینفعان داخلی و خارجی 
مالی نظارت داشتند و هـم اینکـه بـه     مؤسسههاي  فعالیتنمودند، هم بر تمامی  ارائه می

ف تعـالیم شـرعی   هـایی کـه مخـال    فعالیـت لحاظ قانونی این حق را دارا بودنـد کـه از   
ها به مشورت  البته در انگلستان، اختیارات این کمیته. دهند، جلوگیري کنند تشخیص می

  . توانند قدرت اجرایی داشته باشند شود و لذا به لحاظ قانونی نمی و نظارت محدود می
هـاي فقهـی    رات کمیتـه سومین محور مقایسه تجربه نظارت شرعی، مسـئله اختیـا  

. باشد می) کنترلی(تواند مشورتی، نظارتی و یا اجرایی  اینجا هم می که در باشد مرجع می
هـاي   دهد که در کشورهایی که کمیتـه  بررسی تجارب کشورهاي مورد بررسی نشان می

هـایی در   تفـاوت ) چه در بانک مرکزي و چه در دولت(فقهی مرجع تشکیل داده بودند 
بـه عنـوان نمونـه در کشـورهاي     . شـود  هاي مرجع مشاهده می رابطه با اختیارات کمیته

مشـورتی، نظـارتی و   (ها داراي هر سه نوع اختیار  مالزي، اندونزي و امارات، این کمیته
در حالی که در کشور بحرین، فقـط اختیـارات مشـورتی و نظـارتی     . باشند می) اجرایی

  . باشند دارند و در ایران نیز تنها داراي اختیارات مشورتی می
کننـده اعضـاي    چهارمین محور مقایسه تجربه نظارت شرعی، مسئله مرجع انتخاب

در این زمینه بررسی تجارب کشورهاي مورد . باشد مالی می مؤسساتهاي شرعی  هیئت
دهد که در برخی از کشورها مانند مالزي، اندونزي و بحرین تنها هیئت  بررسی نشان می
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امـا در کشـورهایی   . باشـد  هاي فقهی می یتهها، مسئول انتخاب اعضاي کم مؤسسهمدیره 
مانند امارات، قطر و انگلستان، هیئت مدیره و یا مجمع عمومی این وظیفه را بـر عهـده   

هـاي   در نهایت در کشورهایی مانند عربستان و کویـت، انتخـاب اعضـاي کمیتـه    . دارند
یی کـه  همچنین در تمامی کشورها. باشد می مؤسساتفقهی تنها بر عهده مجمع عمومی 

ت حیوجـود دارد، الزم اسـت صـال   ) در بانک مرکزي و یا دولـت (هیئت شرعی مرجع 
  . هاي شرعی به تائید هیئت شرعی مرجع برسد اعضاي تمامی کمیته

پنجمین محور مقایسـه تجـارب نظـارت شـرعی در کشـورهاي مختلـف، مسـئله        
ربـه  بررسـی تج . اسـت  مؤسسـات اختیاري و یا اجباري بودن وجود نظارت شرعی در 

هاي فقهـی   دهد که در اکثر کشورهایی که داراي کمیته کشورهاي مورد بررسی نشان می
 مؤسساتباشند، وجود نظارت شرعی در تمامی  می) در بانک مرکزي و یا دولت(مرجع 

. باشـد  اي از این کشورها، مالزي، اندونزي، بحرین و امارات مـی  نمونه. باشد اجباري می
هاي فقهـی مرجـع وجـود نـدارد، تشـکیل       شورهایی که کمیتهاما در مقابل، در تمامی ک

اي از ایـن کشـورها    نمونه. باشد مالی کامال اختیاري می مؤسساتهاي شریعت در  کمیته
  .  باشد عربستان، کویت، قطر و انگلستان می

ششمین محور مقایسه تجارب نظارت شرعی در کشورهاي مختلف، مسئله مرجـع  
هاي فقهی در  و یا کمیته مؤسسههاي فقهی در یک  کمیته عالی حل اختالف میان اعضاي

هـاي شـرعی مرجـع     در این زمینه اکثر کشورهایی که کمیته. باشد مختلف می مؤسسات
هاي فقهی  در اختیار دارند، مسئله حل اختالف میان کمیته) در بانک مرکزي و یا دولت(

اي از  نمونـه . کنند مالی را نیز، در حوزه وظایف کمیته شرعی مرجع مطرح می مؤسسات
اما برخی دیگر از کشورها کـه  . باشند این کشورها مالزي، اندونزي، بحرین و امارات می

اند، شوراي مخصوصی به منظور حل اختالف تاسـیس   کمیته شرعی مرجع تشکیل نداده
در برخی از کشورها . باشد بستان، کویت و قطر میاي از این کشورها، عر نمونه. اند کرده

  . که نمونه آن کشور انگلستان است چنین مرجع حل اختالفی تعریف نشدهنیز اصال 
هفتمین محور در مقایسه تجارب کشـورهاي مختلـف در حـوزه نظـارت شـرعی،      

منظور از قـانون واحـد قـانونی    . مسئله وجود قانون واحد در زمینه نظارت شرعی است
مـالی را   مؤسسـات هـاي فقهـی در    ت که نحوه تاسیس، اختیارات و وظـایف کمیتـه  اس
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ینـه تمـامی   در ایـن زم . قابل استناد باشـد  مؤسساتمشخص کرده و در رابطه با تمامی 
  . باشند جز عربستان، انگلستان و ایران، داراي چنین قانونی میکشورهاي مورد بررسی ب

  در شبکه بانکی کشور شرعی نظارتمدل پیشنهادي به منظور تقویت  .3

توان ادعا کرد که گرچه کشور جمهوري اسالمی ایـران،   با توجه به آنچه مطرح شد، می
از جمله معدود کشورهایی است که در آن قانون بانکداري بدون ربا به تصویب رسیده، 

اند و بانکداري متعـارف   یت مشغولفعالبر اساس بانکداري اسالمی به  مؤسساتتمامی 
ن جایی ندارد، اما مسئله نظارت شـرعی در مقایسـه بـا سـایر کشـورها، وضـعیت       در آ

در واقع، بر اساس هفت محور ارائه شـده، ایـران در مقایسـه بـا تمـامی      . مناسبی ندارد
، )اسـالمی ماننـد انگلسـتان    حتی در مقایسه بـا کشـوري غیـر   (کشورهاي مورد بررسی 

الگـویی کـه در آن هـیچ یـک از     . ردترین الگوي نظارت شرعی را در اختیـار دا  ضعیف
مالی از شوراي فقهی با جایگاه مشـخص قـانونی برخـوردار نیسـتند، کمیتـه       مؤسسات

فقهی بانک مرکزي جایگاه مشخص قانونی نداشـته و تنهـا اختیـارات مشـورتی دارد و     
  . هیچگونه قانونی که مسئله نظارت شرعی را مورد توجه قرار داده باشد، وجود ندارد

و با توجه به ضـرورت اجـراي کامـل اقتصـاد و بانکـداري       ه به این مطلببا توج
رسد الزم باشد با اسـتفاده از تجربـه    به نظر میاسالمی در کشوري اسالمی مانند ایران، 

تـر از   بسـیار قـوي   زمینه نظارت شرعی در مشاهده شد،که همانطور که (سایر کشورها 
ر تـامین وظیفـه نظـارت شـرعی در نظـام      ، الگویی جامع بـه منظـو  )اند ایران عمل کرده

البته باید به این نکته توجه شود که که الگـوي  . بانکداري بدون ربا در کشور ارائه گردد
عملیاتی نظارت شرعی در ایران الزم است به صورت تدریجی، با انجام آزمون و خطـا  

ع تـوان توقـ   یاینرو، نمـ از . و در تعامل با قوانین و شرایط موجود در ایران طراحی شود
داشت که الگوي نظارت شرعی به صورت دفعی در نظام بانکداري ایران ایجـاد گـردد؛   

ریـزي مناسـب، بـا تـالش جـدي بانـک مرکـزي و         بلکه الزم است این فرآیند با برنامه
  . اي توسعه یابد مالی و به صورت مرحله مؤسساتهمکاري 
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 الگويهاي قبل،  در قسمت هاي ارائه شده با توجه به تجارب بررسی شده و تحلیل
براي سـه   در بانکداري بدون ربا در ایران، نظارت شرعیاجرایی ذیل براي توسعه نظام 

  :صورت قابل ارائه است دینو بلندمدت ب مدت ، میانمدت دوره کوتاه

  )سال آینده( مدت کوتاه. 3-1

ن نظـارت بـر اجـراي قـانو    (کـارگروه نظـارت شـرعی    مـدت   شود در کوتاه پیشنهاد می
اعتبـاري بانـک مرکـزي     مؤسسـات ها و  در بخش نظارت بر بانک) بانکداري بدون ربا

الزم است جایگاه قـانونی   .تشکیل شده و شوراي فقهی بانک مرکزي در آن تلفیق گردد
مدت تنها وظیفـه مشـورتی و    بهتر است در کوتاه .این کارگروه نیز دقیقا مشخص گردد

که مرجع عـالی فقهـی در حـوزه بانکـداري بـه حسـاب        حداکثر نظارتی براي این نهاد
هـاي   در سرفصـل  را توان مقوله نظارت شـرعی همچنین می. در نظر گرفته شود آید، می

توسط شوراي پول و اعتبار  ساالنه نظارتی شبکه بانکی کشور که - بسته ساالنه سیاستی
  .شود، وارد نمودتصویب و توسط بانک مرکزي ابالغ می

  )سال آینده 4-2( دتم میان .3-2

، اختیارات اجرایی نیز به کارگروه نظـارت شـرعی بانـک    مدت شود در میان پیشنهاد می
بدین منظور الزم است واحدهایی در ذیل کارگروه نظارت شرعی . مرکزي محول گردد

همچنـین پیشـنهاد   . تشکیل گردیده و به عنوان بازوهاي اجرایی کـارگروه عمـل نمایـد   
در کشـور ایـن اختیـار داده شـود تـا       فعـال مالی  مؤسساتها و  انکبه تمامی ب شود می

البتـه  . خود اقدام ورزنـد  مؤسساتبه تشکیل کمیته فقهی در ) در صورت تمایل(بتوانند 
بـراي ایـن   ) و نه اجرایـی (مدت تنها اختیارات مشورتی و نظارتی  مناسب است در میان

ت بانـک مرکـزي، بـه تـدوین     عـالوه بـر ایـن الزم اسـ    . ها در نظـر گرفتـه شـود    کمیته
هـاي فقهـی پرداختـه و در آن بـه صـورت دقیـق،        کمیته  فعالیتدستورالعمل تاسیس و 

شامل وظـایف، اختیـارات، نحـوه انتخـاب،     (هاي فقهی  یت کمیتهفعالضوابط تاسیس و 
در  مؤسسـات را دقیقا مشخص نموده و همزمان با ارائه اختیار به ) و غیره  فعالیتمدت 

مناسب . مالی ابالغ نماید مؤسساتها و  هاي فقهی، به تمامی بانک کیل کمیتهرابطه با تش
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ی کـه بـه تــاسیس    مؤسسـات است از طرف بانک مرکزي، تدابیر تشویقی مناسبی بـراي  
  . ورزند ارائه گردد هاي فقهی اقدام می کمیته

  )سال آینده 6تا  4( مدت بلند. 3-3

هـاي   مـالی بـه تشـکیل کمیتـه     مؤسساتو ها  تمامی بانک شود در بلندمدت پیشنهاد می
همچنـین الزم اسـت   . فقهی زیر نظر کارگروه نظارت شرعی بانک مرکزي، ملزم گردند

در  فعـال هـاي   مشورتی و نظارتی، وظایف اجرایی نیز بـراي کمیتـه   اختیاراتالوه بر ع
به نحوي که حق داشـته باشـند در   . هاي مختلف در نظر گرفته شود شعب مرکزي بانک

جلـوگیري   ،از اجراي فرآیندها، عقود و روابطی که به نحوي اشکال شرعی دارنـد عمل 
همچنین الزم است بانک مرکزي به صورت پیوسته به اصالح دستورالعمل نظارت . کنند

عالوه بر این، مناسب است که کارگروه نظارت شرعی بانک مرکزي، . شرعی اقدام ورزد
مثال صحیح بودن عقود مـورد اسـتفاده   (گیري  هایی خاص و قابل اندازه با تعریف مولفه

را در مورد اقدام ورزیده و ساالنه آن» سالمیشاخص بانکداري ا«، به تدوین )مؤسسهدر 
تواند در بازه صفر تـا   این شاخص که می. بانکی اعالم نماید مؤسساتها و  تمامی بانک

ملـزم  . باشـد  مـی  مـالی  مؤسسـه صد تغییر کند، بیان کننده میزان اسالمی بودن عملکـرد  
هـاي ایجـاد رقابـت میـان      به ارائه این شاخص به عموم مردم، زمینـه  مؤسساتساختن 

مالی در زمینه تقویت اسالمی بودن عملکرد خـود، بـه منظـور جـذب بیشـتر       مؤسسات
  . سازد مشتریان را فراهم می

  نقاط قوت و ضعف مدل پیشنهادي .4

  نقاط قوت .4-1

رسد استفاده از الگوي پیشنهادي در این تحقیـق در حـوزه نظـارت شـرعی،      به نظر می
مالی و کل نظام مـالی کشـور بـه همـراه      مؤسساتها،  تواند منافع ذیل را براي بانک می

  :داشته باشد
  .افزایش سطح اعتماد عموم مردم کشور به اسالمی بودن عملکرد نظام بانکی .1
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موسسات مالی و عموم مردم مسلمان در سایر ها،  افزایش سطح اعتماد بانک .2
 .کشورها به اسالمی بودن عملکرد نظام بانکی در ایران

ها و عقود مورد استفاده در ها، دستورالعمل نامه نظارت بر تطابق آیینتقویت  .3
 .مؤسسات مالی با تعالیم شرعی

فراهم شدن امکان فهم مشکالت اجراي بانکداري اسالمی در عمل و تالش در  .4
 .ها هت رفع آنج

نظارت بر اجراي صحیح قوانین مرتبط با بانکداري اسالمی در مؤسسات تقویت  .5
  .مختلف

متناسب با  ها قوانین و دستورالعملبه روز کردن  هاي الزم به منظور تقویت زمینه .6
 .نیازهاي مؤسسات مالی

هاي اجرایی مرتبط با اجراي  ها و دستورالعمل نامه تنظیم آیینتقویت امکان  .7
 .متناسب با نیازهاي عملی مؤسسات مالی بانکداري اسالمی

 .هاي نوین بانکداري اسالمی ابزارها و روش و استفاده از طراحیهاي  تقویت زمینه .8
و  کنندگان تسهیالت مدیران، کارکنان، دریافت(آموزش ذینفعان نظام بانکی تقویت  .9

 .مرتبط با عقود در رابطه با کلیات بانکداري اسالمی و ضوابط )گذاران سپرده
هاي  و اختالفات شرعی در حوزه فعالیت سیرای در تفایجاد هماهنگی و یکپارچگ .10

مالی و بانکی و طراحی قراردادها به نحوي که حداقل اختالف فقهی در رابطه با 
 .آن وجود داشته باشد

انطباق عملیات بانکی  در رابطه با ها و استانداردهاي کمی و کیفی ارائه چارچوب  .11
 .شریعت اسالمیبا 

ها مرتبط با ابزارهاي اسالمی و تالش در جهت کاربردي  حمایت از پژوهش  .12
 .ها کردن آن

  .هاي مناسب هاي فقهی برخی از ابزارهاي مالی و ارائه راه نظر درباره شبهه اظهار  .13
  . هاي مرتبط با بانکداري اسالمی براي ناظران جهت انجام بازرسی لیستتهیه چک  .14
  .براي عقود مختلف) اثباتی و سلبی(استانداردهاي شریعت تعیین حداقل   .15
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ها و مؤسسات مالی  بندي بانک ارائه شاخص شرعی بودن عملیات بانکی و رتبه  .16
 .اي گذاران به صورت دوره گذاران و سرمایه اسالمی و انتشار این شاخص به سپرده

در  و تالش هاي اسالمی تدوین استانداردهاي حسابداري و حسابرسی بانک  .17
 .جهت کاربردي کردن آن در مؤسسات مالی اسالمی

هاي اسالمی در ایران و سایر کشورها از طریق  افزایش امکان تعامل میان بانک .18
 .هاي فقهی ایجاد ارتباط میان کمیته

  حل نقاط ضعف و ارائه راه. 4-2

اي جدیـد اسـت و لـذا طبیعتـا      بدون تردید نظارت شرعی در شبکه بانکی کشور مسئله
بـه عبـارت دیگـر، بـه نظـر      . انتظار آن وجود دارد که اجراي آن با مسائلی همراه باشـد 

  سازي الگوي پیشنهادي که مبتنی بر تشکیل کمیته هایی در زمینه کاربردي رسد چالش می
مالی  مؤسساتهاي فقهی در تمامی  با تشکیل کمیته فقهی مرجع در بانک مرکزي همراه

ها اشاره و راهکارهایی ابتدایی  در ذیل به برخی از مهمترین آن. است، وجود داشته باشد
  . گردد نیز ارائه می

  چالش هزینه. 1- 4-2

بر بودن آن  یکی از اشکاالتی که ممکن است به الگوي پیشنهادي وارد شود مسئله هزینه
ی مؤسسـات مـالی، کـه ماهیتـا     مؤسساتهاي فقهی در  ا که تشکیل کمیتهبدین معن. است

. باشـد  بر مـی  باشند، اقدامی هزینه انتفاعی هستند و به دنبال حداکثر نمودن سود خود می
، گرچه اجراي الگوي پیشنهادي در حوزه تشکیل و تقویت وظایف کمیته فقهی اینرواز 

هـا و   هـا در بانـک   یـن دسـته از کمیتـه   بانک مرکزي، داراي توجیه است، امـا تشـکیل ا  
طـور  تـوان این  این مطلب مـی در پاسخ به . مالی داراي توجیه اقتصادي نیست مؤسسات
ظـام بـانکی   بر بوده و الزم اسـت ن  اوال اجراي بانکداري اسالمی اقدامی هزینه .بیان کرد

بـانکی،   همچنین، تقویت اسالمی بـودن عملکـرد نظـام   . را بپردازدهاي مرتبط با آن هزینه
ه مردم، به تقویت میزان جـذب سـپرده در نظـام    تواند با باال بردن اعتماد علما و عام می

تواند منافع اقتصادي نیز بـراي   هایی می بانکی بیانجامد و لذا تشکیل صحیح چنین کمیته
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عـالوه بـر ایـن، اجـراي صـحیح الگـوي پیشـنهادي و        . به همراه داشته باشد مؤسسات
اي شـاخص   مـثال تـدوین و انتشـار دوره   (رکزي در این زمینـه  مدیریت صحیح بانک م

بـه   ،مختلف خواهد شد مؤسسات، منجر به ایجاد فضایی رقابتی بین )بانکداري اسالمی
تالش خواهند کرد تا با افزایش میزان اسالمی بودن عملکرد خـود،   مؤسساتنحوي که 

  . هاي بیشتري را جذب نمایند سپرده

  مالی   مؤسساتها و  ارض آن با حاکمیت شرکتی بانکنظارت شرعی و تع .2- 4-2

متفاوتی دارند که هر یـک   هاي گوناگون، بخشمالی  مؤسساتها و  بانک مرکزي، بانک
مرکزي  خاص با عنوان کمیته فقهی در بانکتشکیل نهادي . وظیفه خاصی بر عهده دارد

وظـایف سـایر    ، ممکن است باعث تداخل وظایف این کمیته بـا  مالی مؤسساتو یا در 
هاي  توان ارائه داد آن است که دستورالعمل حلی که براي این چالش می راه. نهادها گردد

و یـا  ویـژه   مرتبط با نظارت شرعی در بانکی مرکزي به نحـوي تنظـیم گـردد کـه کـار     
مالی دقیقا در آن مشخص باشد؛ به نحـوي   مؤسساتصی کمیته فقهی در وظایف تخص

  . ایجاد نشود مؤسسهدر  فعالهاي  بخش با سایر بخش که تداخلی بین وظایف این

  فقدان سرمایه انسانی مناسب و کافی .3- 4-2

رسـد در حـال حاضـر نیروهـاي      مالی، به نظر می مؤسساتها و  د بانکبا توجه به تعد
چنین مرجعی ها وجود نداشته باشد و هم کافی به منظور حضور در این کمیته متخصص

رسد  به نظر می. افراد در حوزه بانکداري اسالمی فراهم نیستت نیز براي تعیین صالحی
هاي فقهی به منظور حضـور در   مدت اجازه به اعضاي کمیته حل این مشکل در کوتاه راه

باشد و در بلندمـدت تربیـت نیروهـاي     می) صبا تعیین سقفی مشخ(از یک کمیته  بیش
بانـک مرکـزي   همچنـین کـارگروه نظـارت شـرعی در     . در این حوزه اسـت  متخصص

اي نسـبت بـه برگـزاري امتحانـات کتبـی و شـفاهی و ارائـه         تواند به صـورت دوره  می
ها در حوزه بانکداري اسالمی  هاي مختلف به افرادي که واجد حداقل شایستگی گواهی

  . هستند، اقدام کند
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گذاران و مشتریان از  عدم وجود یکپارچگی میان فتاواي فقهی و تقلید سپرده .4- 4-2
  مراجع گوناگون

توانند با آن مواجه شـوند،   هاي فقهی در الگوي پیشنهادي می یکی از مشکالتی که کمیته
به عنوان نمونه، برخی از مراجع عقد خاصـی  . هاي فقهی میان فقها است مسئله اختالف
توانـد   دانند و ایـن خـود مـی    را جایز نمیدانند و در مقابل، برخی دیگر آن را مشروع می

هاي فقهی  و یا کمیته مؤسسههاي فقهی یک  ي ایجاد اختالف میان اعضاي کمیتهها زمینه
گـذاران   همچنین، مخاطبین بانک، از جمله سپرده. گوناگون را فراهم آورد مؤسساتدر 

تواند وظیفه کمیتـه فقهـی را    کنند و این خود می و مشتریان، از مراجع مختلفی تقلید می
توان ارائه داد اوال تقویـت جایگـاه کـارگروه     مینه میحلی که در این ز راه. سخت نماید

بانک مرکزي به منظور تالش در جهت حل این مشکالت و ثانیـا آشـنا بـودن اعضـاي     
هاي مرتبط با بانکداري  فعالیتهاي گوناگون و تالش در جهت تنظیم  ها با دیدگاه کمیته

  .هاي فقها را شامل شود اسالمی به نحوي است که حداکثر دیدگاه

  انداز تحقیقات آینده و چشم هاي سیاستی توصیه ،بنديجمع

این تحقیق تالش نمود تا ضمن ارزیابی تجربه نظارت شرعی در سایر کشورهایی که به 
ه اسالمی توجه دارند، الگویی مناسب بـراي ایـران اسـتخراج    مالینحوي به بانکداري و 

اسالمی در  کشورهاي اسالمی و غیردر واقع تالش کرد تا ضمن مقایسه تجارب . نماید
زمینه نظارت شرعی، به بررسی نقاط اشتراك و افتراق این تجارب پرداخته و با توجه به 
وضع موجود نظارت شرعی در کشور، الگویی مناسب در سه بـازه زمـانی، بـه منظـور     

پس از آن بـه بررسـی نقـاط قـوت     . توسعه تدریجی نظارت شرعی در کشور ارائه دهد
هایی که ممکن است  دازي نظام نظارت شرعی در کشور پرداخته و همچنین چالشان راه

هـاي   یافته. هاي ابتدایی را مورد توجه قرار داد حل این الگو با آن مواجه گردد و ارائه راه
اندازي الگوي نظارت شرعی در نظام بانکداري بدون ربا  دهد که راه این تحقیق نشان می

تواند منـافع مشخصـی بـه همـراه داشـته باشـد کـه         می) ورهامشابه سایر کش(در ایران 
اندازي الگـوي نظـارت شـرعی در     رسد راه در واقع به نظر می. توان از آن غافل بود نمی

. تواند سطح اسالمی بودن عملکـرد نظـام بـانکی را ارتقـاء بخشـد      بانکداري کشور، می
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نـوان یکـی از محورهـاي    تواند بـه ع  اندازي نظام نظارت شرعی، می همچنین مسئله راه
  . طرح تحول نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد

توصیه سیاستی این تحقیق آن است که مقامات ناظر بازار پول در کشور الزم است 
در واقع تالش کنند تا الگوي اولیـه  . داشته باشند خاصی به مسئله نظارت شرعی توجه 

و با توسعه دادن آن در ابعاد مختلـف،   ارائه شده در این تحقیق را مورد توجه قرار داده
بـه  . مالی کشور را فـراهم نمایـد   مؤسساتاندازي نظام نظارت شرعی در  هاي راه زمینه

  :شود طور مشخص پیشنهاد می
به عنوان نمونه سازمان بازرسی کل کشور، (بانک مرکزي و نه سایر نهادهاي نظارتی  .1

انجمـن حسـابداران خبـره ایـران و     سازمان حسابرسی کل کشور، سازمان حسـابداري،  
  . را بر عهده داشته باشد مسئله نظارت بر اجراي صحیح بانکداري بدون ربا) غیره

بهتر است شوراي فقهی بانک مرکزي جایگاه قانونی و رسمی پیدا کرده و همچنـین   .2
نظـارت بـر اجـراي    (، به سـطوح نظـارتی   )وضع موجود(اختیاراتش از سطح مشورتی 

هایی که غیر شـرعی   فعالیتقدرت جلوگیري از (و اجرایی ) ري بدون رباصحیح بانکدا
  .   افزایش یابد) دهد تشخیص می

، »هاي فقهـی  یتهکم«هاي قانونی الزم به منظور تشکیل  بهتر است بانک مرکزي، زمینه .3
بـدین صـورت کـه هـر بانـک      . در کشور را فراهم آورد فعالهاي  سهها و موس در بانک

ته فقهی مستقل گردد و این کمیته به تمامی شعب موسسه مـالی مـذکور   داراي یک کمی
  . خدمات مشورتی و نظارتی ارائه دهد

نامـه اجرایـی تشـکیل     الزم است در اولین گام، شوراي فقهـی بانـک مرکـزي، آئـین     .4
 شـامل نحـوه انتخـاب اعضـاي،    (می کشـور  هاي فقهی در موسسـات مـالی اسـال    کمیته

 در رابطه بـا عملکـرد شـرعی موسسـه،    وین گزارش سالیانه نحوه تد فعالیت،چارچوب 
اختیارات، وظایف، حقوق و تکالیف کمیته فقهی در مقابل هیئت مدیره، مجمع عمـومی  

  .  ه موسسات مالی کشور ابالغ کندرا تهیه و به کلی) هاي بانک و غیره و سایر بخش
با توجه به جدید بودن مسئله نظارت شرعی، بهتر است در کوتاه مدت مسئله تشکیل  .5

نامه بانک مرکزي، اختیاري و همـراه بـا تـدابیر تشـویقی      هاي فقهی بر اساس آئین کمیته
  .  مناسب باشد
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حـداقل  (نامه بانک مرکزي به نحوي تنظیم گردد کـه حـداکثر تعامـل     بهتر است آئین .6
  . هاي تخصصی وجود داشته باشد فقهی موسسه مالی و سایر بخش بین کمیته) تداخل

نامه بانک مرکزي به نحوي تنظیم گردد که امکان رقابت صحیح بـین   بهتر است آئین .7
موسسات مالی مختلف در رابطه با اجراي صحیح بانکداري اسالمی، استفاده از عقود و 

  .  هاي جدید و غیره، فراهم گردد شیوه
بـه منظـور اجـراي     متخصـص مدت، به دلیل عدم وجود نیـروي   در کوتاه بهتر است .8

  نامه بانک مرکزي به نحوي تنظیم گـردد کـه اعضـاي کمیتـه     وظیفه نظارت شرعی، آئین
حضـور  ) البته بـا تعیـین سـقف   (فقهی یک موسسه بتوانند در برخی از دیگر موسسات 

  . داشته باشند
پـذیر در رابطـه بـا اجـراي      هـایی محاسـبه   نامه بانک مرکزي شاخص بهتر است آئین .9

هاي فقهی موسسات بخواهد بـر اسـاس ایـن     بانکداري بدون ربا ارائه نماید و از کمیته
این نمرات نیز در پایان سال مـالی، در  . ها به عملکرد موسسات مالی نمره دهند شاخص

مردم گزارش کمیته فقهی موسسه به مجمع عمومی، هیئت مدیره، بانک مرکزي و عموم 
گذاران و مشتریان موسسات مالی خواهند توانسـت   بدین نحو سپرده. وجود داشته باشد

در بین موسسات گونـاگون دسـت بـه انتخـاب     » اسالمی بودن عملکرد«بر اساس نمره 
 .   آورد بزنند و این زمینه رقابت میان موسسات در اجراي بانکداري بدون ربا را فراهم می

توانند مباحث ارائه شده در این تحقیق را در ابعاد  وزه میدر این ح تحقیقات آینده
  :اند از برخی از این موارد عبارت. مختلف تکمیل کنند

هاي موجود امکان بررسی تجارب برخی دیگر  در این تحقیق به دلیل محدودیت .1
توانند ضمن بررسی این  تحقیقات آینده می. فراهم نبود) مثال پاکستان(از کشورها 
 . ها وجود دارد را مورد توجه قرار دهند اط قوت و ضعفی که در آنتجارب، نق

الگوي پیشنهادي در این تحقیق بر اساس وضع موجود نظام بانکداري بدون ربا  .2
هاي   نامه توان با تدوین پرسش اما با این حال، می. در کشور ارائه گردیده است

لگوي مناسب نظارت هاي ا مناسب، نظر خبرگان نظام بانکی در رابطه با ویژگی
 . مدت و بلندمدت را جستجو کرد مدت، میان شرعی در کشور در کوتاه
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توانند به طور مشخص، الگوي اجرایی دقیق توسعه نظام  تحقیقات آینده می .3
تواند ایفا کند  نظارت شرعی در کشور و نقشی که بانک مرکزي در این رابطه می

  . را مورد توجه قرار دهند
  :رسد نکته نیز مفید به نظر می در پایان ذکر چند

دي نانوشته، در قبال نظام جمهوري اسالمی بانک مرکزي کشور، بر اساس تعه .1
ها و  ، این وظیفه را دارد که شرعی بودن فعالیتو اکثریت مردم مسلمان ایران

از اینرو، . روابط موجود بین ذینفعان نظام بانکی و فعاالن بازار پول را تضمین کند
پرداختن به موضوع نظارت شرعی در بانک مرکزي، نه یک انتخاب بلکه یک 

 . ضرورت غیرقابل انکار است
هت تقویت سطح اسالمی بودن اصالح نظام بانکی و انجام هرگونه تحولی در ج  .2

بر بوده و لذا نیاز است بانک مرکزي الگویی بلندمدت  بانکی، اقدامی زمان عملیات
 . در این رابطه تهیه نماید

 مؤسساتها و  هاي فقهی در شعب مرکزي بانک نباید تصور کرد تشکیل کمیته  .3
چرا که عالوه بر وجود تجارب متعدد . در کشور اقدامی نشدنی است فعالمالی 

در دوره اخیر  مؤسساتهاي سایر کشورها، در کشور ایران نیز برخی از  در بانک
مالی و  مؤسسهبه عنوان نمونه . اند به خوبی به موضوع نظارت شرعی توجه داشته

، )ر اقتصاد تبدیل گردداي نزدیک به بانک مه که قرار است در آینده(اعتباري مهر 
چندین سال است کمیته فقهی بانکداري اسالمی را تاسیس کرده است و این 

   51.نظارت خوبی دارد مؤسسهکمیته بر عملکرد این 
توانند  اندازي نظام نظارت شرعی در بانکداري کشور، می ر کرد که راهنباید تصو  .4

بلکه . ا مرتفع سازدتمامی مشکالتی که نظام بانکداري با آن مواجه است ر
هاي گوناگون و متفاوتی در بانکداري کشور وجود دارد، که الزم است در  چالش

در واقع اصالح نظام بانکداري . کنار مسئله نظارت شرعی مورد توجه قرار گیرند
 . ها مسئله اسالمی بودن عملکرد آن است ابعاد مختلفی دارد که یکی از آن ایراندر 
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  هایادداشت

  
1. systemic risk  
2. countercyclical   

به عنوان نمونه، در . اند هاي متعدد به این موضوع پرداخته رهبر انقالب در سخنرانی .3
در مشهد مقدس، در این رابطه این طور بیان  1390سخنرانی خود در نخستین روز سال 

ما باید بتوانیم قدرت نظام اسالمی را در زمینه حل مشکالت اقتصادي به همه «: اند که داشته
ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه اسالم  لگو را بر سر دست بگیریم تا ملتدنیا نشان دهیم؛ ا

به نقل از سایت رهبري به آدرس (» تواند پیشرفت کند و با تعالیم اسالم چگونه می
www.khamenei.ir14/1/1390: تاریخ مراجعه به سایت ؛.(  

4. Dutch Commercial Company  
5. The Saudi Arab Monetary Agency (SAMA)  
6. advisory 
7. supervisory  
8. executive 
9. Al-Rajhi bank  
10. Sharia Board 
11.secretariat 
12. Shariah Control Department  
13. information unit  
14. Shariah Monitoring Guide  
15. Shariah Control Guidelines  
16. Banking Disputes Committee  
17. Bank Negara Malaysia 
18. National Shariah Advisory Council (NSAC)  
19. Shariah Compliance Manual 
20. National Shariah Board  
21. Shariah Supervisory Board 
22. Bahrain–Based Liquidity Management Center  
23. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions  
24. The International Islamic Financial Market 
25. The Central Bank of Bahrain 
26. National Shariah Advisory Board  
27. the federal law  
28. higher shariah authority  
29. the shariah supervisory board  
30. Dubai International Financial Centre (DIFC)  
31. The Central Bank of Kuwait Law (CBK Law)  
32. Fatawa Board  
33. Shariah report  
34. Qatar Financial Center  
35. Qatar Financial Markets Authority  
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36. The Islamic Finance Rule Book  
37. supervision instructions  
38. The Supreme Shariah Council 
39. Islamic Bank of Britain  
40. The European Finance House   
41. The Bank of London and the Middle East  
42. The European Islamic Bank  
43. The Gate House Capital  

: اند که اهللا نوري همدانی از مراجع تقلید در این رابطه بیان داشته  به عنوان نمونه آیت .44
به نقل از (» هاي ایران وجود دارد و تنها شکل آن تغییر کرده است متاسفانه ربا هنوز در بانک«

  .6/11/1389: تاریخ مراجعه به سایت ؛/http://alef.ir/1388/content/view/92476سایت 
شاید به همین دلیل بود که بازنگري قانون بانکداري بدون ربا که قرار بود تنها براي مدت  .45

  .  پنج سال اجرا شده و پس از آن مورد اصالح واقع شود، هرگز انجام نشد
46. repurchase agreement 

هاي  تعاریف، سیاست: اند از باشد که عبارت این بسته در مجموع داراي شش فصل می. 47
هاي پرداخت و  هاي نظارتی، بانکداري الکترونیک و نظام هاي اعتباري، سیاست پولی، سیاست

  . سایر
به نقل از سایت بانک مرکزي  1389نظارتی شبکه بانکی کشور سال  - بسته سیاستی .48

  .http://www.cbi.ir: ان به آدرسجمهوري اسالمی ایر
49. Islamic development banks  
50. Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)  

  .11/11/1389: تاریخ مراجعه به سایت ؛http://www.mebank.ir به نقل از سایت. 51
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