بانکداری اخالقی پرونـــده

ماهیت اخالقی بانکهای اسالمی
بازخوانی ویژگیهای متمایز بانکداری اسالمی

ترجمه و تلخیص :مجتبی ستاری قهفرخی
مقدمه
از آنجایی که اس��اس فلس��فه تجاری بانکهای اسالمی به ش��دت به دین وابسته است ،لذا
فرض بر این است که این بانکها دارای ماهیت اخالقی هستند .در این تحقیق ما به دنبال این
هستیم که ببینیم آیا تفاوتی بین ماهیت اخالقی گزارش شده (براساس اطالعات منتشرشده در
گزارشات ساالنه) و ماهیت اخالقی ایدهآل (انتشار اطالعات ضروری فرض شده براساس چارچوب
تجارت اخالقی اس�لامی) وجود دارد یا خیر که این موضوع را با ش��اخصی که آن را ش��اخص
ماهیت اخالقی( )EII()1نامیدهایم اندازهگیری مینماییم .مطالعه ما در طول دورهای سه ساله نشان
میدهد که در مجموع تنها میانگین ش��اخص اخالقی یکی از هفت بانک مورد ارزیابی طی سه
سال باالتر از میانگین بوده است و شش بانک دیگر از اختالف بین ماهیت اخالقی گزارش شده و
مطلوب (ایدهآل) زیان دیدهاند.
برای ماهیت شرکتی چهار جزء شخصیت( ،)2رفتار( ،)3ارتباطات و انتشارات( )4و نمادگرایی( )5را
بیان کردهاند .یکی از عناصری که به واسطه آن اطالعات راجع به ماهیت شرکت نمایان میشود،
گزارش ساالنه شرکت است .به واسطه مدیریت مناسب ارتباطات و انتشارات ،شرکتها میتوانند
برای خود شهرتی ایجاد کنند که منجر به مزایای رقابتی شود .بانکهای اسالمی نمایانگر موج
جدیدی از شرکتهایی هستند که اهداف اجتماعی برایشان (اگر نه بیشتر) به اندازه کسب سود
اهمیت دارد؛ از اینرو از چنین بنگاههایی با عنوان بنگاههای با ماهیت اخالقی یاد میکنند.
معیار ماهیت اخالقی ایدهآل
پنج ویژگی ممتاز سبب تفاوت بانکهای اسالمی از بانکهای رایج میشود :نخست فلسفه و
ارزشهایی که مبنای بانکهای اسالمی هستند؛ دوم ارائه محصوالت و خدمات بدون سود؛ سوم
محدود ش��دن معامالت اسالمی به موارد مجاز .چهارم تمرکز بر اهداف توسعهای و اجتماعی و
پنجم پیروی از نظرات اضافی ارائه شده توسط هیات نظارت شریعت( .)SSB()6از این پنج ویژگی
به عنوان معیار ماهیت اخالقی ایدهآل در این تحقیق استفاده شده است.
فلسفه و ارزشهای بانکهای اسالمی
با توجه به فلسفه و ارزشهایی که بانکهای اسالمی براساس آن شکل گرفتهاند ،انتظار میرود
که موارد ذیل به وضوح در گزارشات ساالنهشان دیده شود:
 .1تعهد به عمل در چارچوب اصول و ایدهآلهای شریعت
 .2تعهد به سودآوری در چارچوب و ایدهآلهای شریعت
 .3تعهد به انجام فعالیتهای مالی که با اصول شریعت مطابقت میکنند
 .4تعهد به انجام روابط قراردادی با سپردهگذاران مختلف از طریق عقود
 .5جهتگیریهای حال و آینده در برآوردن نیازهای جوامع مسلمین
 .6اظهار قدردانی از سپردهگذاران
سهامداران حال و آینده و نیز سپردهگذاران تمایل دارند که اعتبار افرادی را که به آنها اعتماد
نمودهاند و سرمایه خود را در اختیارشان قرار دادهاند و افرادی که اختیار تام در اتخاذ تصمیمات
اقتصادی که اجراکننده قوانین الهی از جانب سپردهگذاران را دارند ،ارزیابی نموده و در موردشان
قضاوت کنند .به عبارت دیگر انتظار میرود که مدیران بانکهای اسالمی افراد متقی و باعدالتی
بوده و دانش و صالحیت الزم در رش��تههای مرتبط با بانکداری را داش��ته و از دانش ش��ریعت،
خصوصا فق ه معامالت برخوردار باشند .به همین دلیل انتظار داریم که بانکهای اسالمی جنبههای
مدیریتی ذیل را به اطالع سپردهگذارانشان برسانند:
()7
 .1اسامی ،جایگاه و عکس اعضای هیاتمدیره و مدیریت عالی
 .2مشخصات اعضای هیاتمدیره و مدیریت عالی به عنوان شاخصی از دانش و صالحیت ایشان
در بانکداری و شریعت
 .3جنبههایی از مدیریت شرکتی مناسب همچون هیاتمدیره متوازن ،عدم وجود نقش و وظایف
تکراری ،برخورداری از کمیته بازرسی ،محدودیت ریاست بر امور مختلف و سهامداری.
فراهم نمودن محصوالت و خدمات بدون بهره
برخالف بانکهای رایج که براس��اس بهره (ربا) بنا شدهاند ،بانکهای اسالمی باید از اینگونه
معامالت اجتناب کنند؛ چراکه اس�لام براس��اس آنچه در چهار آیه مختلف در قرآن کریم دیده
میش��ود به ش��دت ربا را ممنوع اعالم نموده اس��ت .از اینرو ابزارهای مختلف مالی که توسط
بانکهای اسالمی ایجاد و گسترش یافتهاند بر دو اصل بنا نهاده شدهاند :اصل تسهیم سود و زیان
و اصل جواز اضافه نمودن بر قیمت خرید( .)8ابزارهای مالی که براساس اصل تسهیم سود و زیان

ایجاد شدهاند شامل مضاربه و مشارکت میشوند ،درحالیکه ابزارهایی که بر اساس اصل دوم ایجاد
شدهاند عبارتند از مرابحه ،بیع سلم ،اجاره و اجاره و اقتناع(.)9
بانکهای اس�لامی به منظور اینکه بتوانند در فضای رقابت باقی بمانند ،اقدام به نوآوری در
ارائه محصوالتی نمودهاند که با اصول ش��ریعت تضادی نداش��ته باشد؛ اما این محصوالت بیش
از آنکه به عنوان ابزارهایی ش��ناخته شوند که ایده خودشان (بانکهای اسالمی) را برای توسعه
محصوالت براساس مفاهیم اسالمی معرفی نموده باشد ،تا حدی کماکان به عنوان محصوالت و
ابزارهای اسالمیشده( )10نظام سرمایهداری شناخته میشوند .با رقابت شدید ،بازارهای پیچیدهتر
و تقاضای شفافیت بیشتر توسط سپردهگذاران ،یکی از راههایی که بانکهای اسالمی میتوانند
با آن موضوعات روبهرو شوند این است که با توجه به موارد ذیل اقدام به ارائه اطالعات و برقراری
ارتباط موثر نمایند:
 .1جزئیات فعالیتهای سرمایهگذاری تا حد امکان ارائه گردد.
 .2اگر محصوالت جدیدی (که فاقد س��ابقه بوده اس��ت) ،معرفی شده که توسط هیات نظارت
ش��ریعت مورد موافقت قرار گرفتهاست با توضیح علل جواز محصول جدید توسط شریعت ،به
شکل قانون تبدیل شود.
معامالت مجاز اسالمی
بانکداری اس�لامی چیزی فراتر از ارائه محصوالت بدون بهره اس��ت .بانکهای اسالمی تنها
بایستی اقدام به تامین مالی پروژهها یا اقدام به حمایت از محصوالت و خدماتی نمایند که حالل
میباشند و از تامین مالی یا سرمایهگذاری در کلیه فعالیتهایی که در اسالم قبیح شمرده میشوند
یا برای جامعه و محیطزیست مضر هستند ،همانند قمار ،مشروبات الکلی و موادمخدر اجتناب
ورزد.
همچنین بانکهای اسالمی باید از مبادالت سفتهبازانه یا با ریسک بیش از حد (غرری) اجتناب
کنند .همچنین طرفین معامله باید دانش کاملی از کاال و خدمات موردنظر برای معامله (عوضین)
داش��ته باشند .منطق نهفته در پس این موارد ،تمایل به حمایت از ضعفا در برابر استثمار و نیز
جوابگویی به کلیه افراد جامعه با دغدغههای اجتماعی در کنار جوابگویی مالی به سرمایهگذاران
با دغدغههای اقتصادی میباش��د .بنابراین بانکهای اسالمی باید موارد زیر را در گزارش ساالنه
خود قرار دهند:
 .1اگر بانک در هرگونه فعالیت غیرمجاز (غیرحالل) شرکت داشته است ،آن را اعالم نماید.
 .2دلیل شرکت در فعالیتهای غیرمجاز و درصد سود چنین فعالیتهایی بایستی بیان گردد.
تمرکز بر اهداف توسعهای و اجتماعی
از بانکهای اس�لامی انتظار میرود همانگونه که اسالم بر عدالت اجتماعی تاکید میکند،
نسبت به دیگر بانکهای رایج ،مسئولیت بیشتری در قبال مسائل اجتماعی داشته باشند .یکی
از شاخصها در این زمینه ،مشارکت بانکها در زکات ،صدقه و اعتبارات قرضالحسنه و مدیریت
آنها اس��ت .البته نظرات متفاوتی در مورد اینکه چه کس��ی ،بانکها یا اش��خاص (سهامداران و
سپردهگذاران) مسئول زکات هستند ،وجود دارد .جدای از این بحث که چه کسی مسئول زکات
است ،آنچه برای بانکهای اسالمی مهمتر است این است که جزئیات ذیل را در گزارشهای خود
اطالعرسانیکنند:
 .1کدام طرف ،بانک یا شخص ،مسئول زکات است.
 .2اگر بانکها مسئول هستند ،وضعیت پرداخت و مدیریت زکات ،منابع اعتبارات زکات ،مصارف
اعتبارات زکات ،ترازنامه زکاتهای توزیع نشده ،دالیل عدم توزیع و گواهی هیات نظارت شریعت
مبنی بر اینکه بانکها به درستی میزان زکات را محاسبه کردهاند و اینکه منابع و مصارف اعتبارات
زکات مشروع و براساس قوانین الهی بوده است ،اعالم گردد.
برخالف زکات که اجباری است ،صدقه به طور ذاتی داوطلبانه بوده و میتواند برای مقاصدی
که شریعت اجازه نموده در راه منفعت جامعه استفاده شود .بنابراین بانکهای اسالمی باید میزان
و منابع و مصارف اعتبارات صدقات را جدای از اعتبارات زکات به اطالع برسانند.
ارائه قرضالحسنه بنا به دالیل منافع اجتماعی ،یک مشارکت اجتماعی مهم است که بانکهای
اس�لامی میتوانند انجام آن را خصوصا در جوامع محلیای که در آن فعالیت میکنند ،برعهده
بگیرند .بنابراین بانکهای اسالمی بایستی موارد ذیل را در گزارشات ساالنه خود لحاظ نمایند:
 .1میزان و منابع و مصارف چنین اعتباراتی
 .2سیاستهای بانک در ارائه چنین اعتباراتی و اینکه با عدم بازپرداخت چنین اعتباراتی چگونه
برخورد خواهد شد.
دیگر شاخصهای نمایانگر اخالق یک سازمان که بیانگر یک وجهه اسالمی باشند عبارت است
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از :نحوه برخورد آن سازمان با کارمندانش ،بدهکاران و نیز تعهد آن به جامعه .کارمندان بزرگترین
دارایی بنگاه هستند و رفاهشان باید مورد توجه قرار گیرد .وظیفه کارفرمایان است که اطمینان
بیابند کارمندان دستمزد عادالنه دریافت میکنند ،بیش از حد کار نمیکنند و فرصت برآوردن
الزامات روحی خود را دارند .برای موفقیت یک بانک اسالمی در بخش خدماتی با رقابتی بسیار
تنگاتنگ ،باید بین ارزشهای عنوان تجاری آن و رفتار کارمندانش سازگاری وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر استفاده از کارکنان آموزش دیده ،الیق ،با دانش و فهم اصول زیربنایی بانکداری
اسالمی و با اعتقاد راسخ به آن یکی از عناصر موفقیت بانک به حساب میآید .علت این امر آن
است که یک نشان تجاری خدماتی به عقیده راسخ کارکنان اصلی آن و التزامشان به آن بستگی
دارد؛ به همین سبب موارد ذیل باید در گزارش ساالنه گنجانده شود:
 .1میزان رفاه کارمندان
 .2آموزش و رش��د (خصوصا براس��اس آگاهی از شریعت) ،میزان هزینه شده برای آموزش ،ارائه
آموزشهای ویژه یا طرحهای استخدام
ت برابر
 .3وضعیت ایجاد فرص 
 .4میزان پاداش کارمندان
در اسالم توجه ویژهای به بدهکاران میشود .از طلبکاران خواسته شده است که با بدهکاران
مدارا کنند و به آنها آسان بگیرند .این توجه به حدی است که حتی در شرایطی معین ،بدهکاران
حق دریافت زکات را دارند و بدهی ایش��ان باید به عنوان صدقه بخش��یده شود .به این ترتیب از
بانکهای اسالمی انتظار میرود چنین تعهداتی را در گزارش ساالنه خود ترسیم و بیان کنند:
 .1سیاست قرض و نوع قرض
 .2میزان قروض بخشیده شده
عالوه براین ،در ابتدا باید نیازهای توس��عهای و اجتماعی جامعهای که بانک اس�لامی در آن
فعالیت میکند تامین گردد .از اینرو ،بانک اسالمی در قبال این دسته از نیازهای جامعه دارای
وظیفه اخالقی میباشد .به همین جهت به طور ایدهآل ،بانکهای اسالمی باید موارد ذیل را مورد
لحاظ قرار دهند تا نشانگر تعهد آنان به جامعه باشد:
 .1داشتن شعب مختص به بانوان
 .2ایجاد فرصتهای شغلی
 .3حمایت از سازمانهایی که به جامعه منفعت میرسانند و شرکت در فعالیتهای اجتماعی دولت
 .4حمایت مالی نمودن از رویدادها و مراسم اسالمی ،اجتماعی و آموزشی
بررسی توسط هیات نظارت شریعت
تمامی بانکهای اسالمی دارای هیات نظارت شریعت هستند که نقش آن حصول اطمینان از
هماهنگی دستورالعملها ،فرمها و شرایط جدید با اصول شریعت ،هنجارها و قواعد اسالمی است.
به عبارت دیگر هیات نظارت به عنوان مکانیسم کنترلکننده درونی عمل کرده و مقصود اصلی
از آن اعتبار بخشیدن به عملکرد بانک اسالمی به وسیله اعتباردهی به مصوبات بانکهای اسالمی
از دیدگاه شریعت میباشد .اعضای هیات نظارت غالبا از متخصصین حرفهای فقه اسالمی (علما)
انتخاب میشوند و معموال تمام یا بخشی از وظایف ذیل را به انجام میرسانند:
تنظیم قواعد شریعت برای هدایت کار بانکداری ،بررسی تمام یا بخشی از مبادالت بانکی به
منظور حصول اطمینان از عدم نقض قواعد شریعت و انتشار بیانیهای در گزارش ساالنه بانک به
منظور اعالم اینکه آیا بانک عملیات بانکی خود را در تطابق با شریعت انجام داده است یا خیر.
اعتماد به عالم ش��ریعت ،اساس بانکداری اسالمی اس��ت و هرگونه شکی در مورد درستی و
امانتداری ایشان و توانایی ایشان به منظور اداره نمودن سیستمهای مالی پیچیده و تطابق عملکرد
بانک با اصول اسالمی ،میتواند منجر به از دست رفتن اعتماد به سیستم شود .بنابراین گزارش
ایدهآل هیات نظارت بر شریعت باید موارد ذیل را پوشش دهد:
 .1نام ،تصویر و حقالزحمه اعضای هیات نظارت شریعت
 .2تعداد جلسات برگزار شده
 .3اعالم نقص و یا عدم نقص در محصوالت پیش��نهاد شده ،پیشنهادات ارائه شده جهت اصالح
نقایص و اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت
 .4مبنای بررسی اسناد و محصوالت پیشنهادی
 .5تایید حالل بودن سودهای حاصل از محصوالت مالی
 .6امضای تمام اعضای هیات نظارت
در مجموع ،انتش��ار جنبههای مختلف و ظرایف پنج ویژگیای که توضیح داده شد در قالب
گزارش ساالنه ،منجر بدان میشود که ماهیت اخالقی بانکهای اسالمی معلوم گردد.
به هرحال یکی از مس��ائل متداول در مدیریت انتشار اطالعات ،تصمیمگیری در مورد اندازه
و ش��کل انتشار اطالعات اس��ت ،زیرا انتشار اطالعات الزاما به معنای انجام فعالیت و عدم انتشار
اطالعات به معنای عدم انجام فعالیت نمیباش��د .تصمیمگیری در مورد انتشار اطالعات زمانی
پیچیدهتر میشود که اخالق ،اساس و مبنای تصمیمگیری در مورد حقوق و مسئولیت کاربران
و ارائهدهندگان اطالعات شرکت قرار گرفته و در غیاب دیدگاه مشترک و توافق معین راجع به
انسان اخالقی یا استدالل اخالقی ،سعی در برطرفنمایی تضاد منافع بین گروههای مختلف در
اجتماع صورت پذیرد.
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عالوه بر این ،حقوق و مسئولیتها براساس اخالق بنابر تفسیر افراد ،میتوانند مطلق یا نسبی
باشند .اما برای مسلمانان ،شریعت هم به عنوان عاملی پایدار (براساس قرآن و حدیث) و هم به
عنوان عاملی پویا (براساس اجماع) قادر است تا نیازهای دینی ،اخالقی و اقتصادی سپردهگذاران
را برآوردهس��ازد .به کالم دیگر ،بانکهای اس�لامی به عنوان نهادهایی محس��وب میشوند که
سپردهگذارانش��ان را قادر میس��ازند نیازهای اقتصادی خود را با این اطمینان که تحت دستور
ایمان دینی و اخالق تجاری هس��تند ،برآورده سازند .به طور خالصه اسالم مجاهدت اقتصادی
و حداکثرسازی سود را تشویق میکند ،اما این امر باید مطابق قیود دین و اخالق تجاری باشد.
نتیجهگیری
در تحقیق جاری با توجه به لیست موسسات تامین مالی اسالمی موجود در وب سایت تامین
مالی اس�لامی( )11اقدام به انتخاب موسسات تامین مالی اسالمی فعال در کشورهای عرب حوزه
خلیجفارس شده است .در این میان 24موسسه وجود داشت که برای هفت مورد از آنها گزارش
س��االنه برای دوره سه س��اله  2002-2004در دسترس بوده است .این هفت بانک که در چهار
کشور بحرین ،عربستان سعودی ،کویت و امارات متحده عربی فعال میباشند عبارتند از :بانک
اسالمی ابوظبی( ،)ADIB()12بانک البرکه( ،)ABB()13بانک الرجحی( ،)ARB()14بانک اسالمی
بحرین( ،)BIB()15بانک اس�لامی دب��ی( ،)DIB()16مجمع تامین مالی کویت( )KFH()17و بانک
اسالمی شمیل(.)SIB()18
به منظور انجام تحقیق در اطالعات منتش��ره در گزارشات ساالنه بانکهای اسالمی موجود
در نمونه انتخاب شده ،از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .در ابتدا جهت تعریف شاخص
ماهیت اخالقی ،ویژگیهای ممتازی که سبب تفاوت بانکهای اسالمی از بانکهای رایج گردیده،
احصا و طبقهبندی شده است .سپس با توجه به مواردی که در این گزارش اشاره گردیده است،
ش��اخص کلی ماهیت اخالقی استخراج شده و در انتها ش��اخص مورد نظر برای هر بانک مورد
محاسبه قرار گرفته است.
هر چهقدر میزان شاخص باالتر باشد به این معناست که تفاوت کمتری بین ماهیت گزارش
شده شرکت (وضع موجود) و ماهیت اخالقی ایدهآل وجود دارد .به بیان دیگر باال بودن شاخص
ماهیت اخالقی ،نشانگر آن است که شرکت اقدام به اتخاذ استراتژی ارتباطی و عملکردی مناسب
نموده اس��ت که این استراتژی در تناسب با ماهیت اخالقی دینی نیز قرار داشته است .از سوی
مقابل ،پایین بودن میزان شاخص ماهیت اخالقی ،نشاندهنده ضرورت ارتقای استراتژی ارتباطی و
عملکردی بانک به منظور بهبود تصویر اخالقی و شهرت بانک جهت کسب مزایای رقابتی میباشد.
در مجموع مش��اهده گردید که بانک اس�لامی بحرین ( )BIBطی س��ه سال مورد بررسی،
باالترین ش��اخص اخالقی را به میزان  0/65به دس��ت آورده اس��ت .این در حالی است که بانک
اس�لامی ش��میل ( )SIBبا ش��اخص  ،0/48مقام دوم را از آن خود کرده است .رتب ه سوم بهطور
مشترک متعلق به دو بانک مجمع تامین مالی کویت ( )KFHو بانک البرکه ( )ABBبا شاخصی
به میزان  0/40و رتبه پنجم متعلق به بانک اس�لامی ابوظبی ( )ADIBبا شاخص  0/37است.
همچنین بانک اسالمی دبی ( )DIBبا  0/28در رتبه ششم قرارگرفته و در انتها بانک الرجحی با
شاخصی به میزان  0/16در انتهای ردهبندی و در رده هفتم جای گرفته است.
پینوشتها:

1- Ethical Identity Index
2- Personality
3- Behaviour
4- Communication
5- Symbolism
6- Shari’ah Supervisory Board
7- Top management
8- Mark-up
9- Ijarah-iqtina
10- Islamising products
11- http://www.Islamic-finance.net/bank.html
12- Abu Dhabi Islamic Bank
13- Al-Baraka Bank
14- Al-Rajhi Bank
15- Bahrain Islamic Bank
16- Dubai Islamic Bank
17- Kuwait Finance House
18- Shamil Islamic Bank
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