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فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

مقدمه
از آنجايی كه اس��اس فلس��فه تجاری بانك های اسالمی به ش��دت به دين وابسته است، لذا 
فرض بر اين است كه اين بانك ها دارای ماهيت اخالقی هستند. در اين تحقيق ما به دنبال اين 
هستيم كه ببينيم آيا تفاوتی بين ماهيت اخالقی گزارش شده )براساس اطالعات منتشرشده در 
گزارشات ساالنه( و ماهيت اخالقی ايده آل )انتشار اطالعات ضروری فرض شده براساس چارچوب 
تجارت اخالقی اس��المی( وجود دارد يا خير كه اين موضوع را با ش��اخصی كه آن را ش��اخص 
ماهيت اخالقی)EII()1( ناميده ايم اندازه گيری می نماييم. مطالعه ما در طول دوره ای سه ساله نشان 
می دهد كه در مجموع تنها ميانگين ش��اخص اخالقی يكی از هفت بانك مورد ارزيابی طی سه 
سال باالتر از ميانگين بوده است و شش بانك ديگر از اختالف بين ماهيت اخالقی گزارش شده و 

مطلوب )ايده آل( زيان ديده اند.
برای ماهيت شركتی چهار جزء شخصيت)2(، رفتار)3(، ارتباطات و انتشارات)4( و نمادگرايی)5( را 
بيان كرده اند. يكی از عناصری كه به واسطه آن اطالعات راجع به ماهيت شركت نمايان می شود، 
گزارش ساالنه شركت است. به واسطه مديريت مناسب ارتباطات و انتشارات، شركت ها می توانند 
برای خود شهرتی ايجاد كنند كه منجر به مزايای رقابتی شود. بانك های اسالمی نمايانگر موج 
جديدی از شركت هايی هستند كه اهداف اجتماعی برايشان )اگر نه بيشتر( به اندازه كسب سود 

اهميت دارد؛ از اين رو از چنين بنگاه هايی با عنوان بنگاه های با ماهيت اخالقی ياد می كنند.
معیار ماهیت اخالقی ایده آل

پنج ويژگی ممتاز سبب تفاوت بانك های اسالمی از بانك های رايج می شود: نخست فلسفه و 
ارزش هايی كه مبنای بانك های اسالمی هستند؛ دوم ارائه محصوالت و خدمات بدون سود؛ سوم 
محدود ش��دن معامالت اسالمی به موارد مجاز. چهارم تمركز بر اهداف توسعه ای و اجتماعی و 
پنجم پيروی از نظرات اضافی ارائه شده توسط هيات نظارت شريعت)SSB()6(. از اين پنج ويژگی 

به عنوان معيار ماهيت اخالقی ايده آل در اين تحقيق استفاده شده است.
فلسفه و ارزش های بانک های اسالمی

با توجه به فلسفه و ارزش هايی كه بانك های اسالمی براساس آن شكل گرفته اند، انتظار می رود 
كه موارد ذيل به وضوح در گزارشات ساالنه شان ديده شود:
1. تعهد به عمل در چارچوب اصول و ايده آل های شريعت
2. تعهد به سودآوری در چارچوب و ايده آل های شريعت

3. تعهد به انجام فعاليت های مالی كه با اصول شريعت مطابقت می كنند
4. تعهد به انجام روابط قراردادی با سپرده گذاران مختلف از طريق عقود

5. جهت گيری های حال و آينده در برآوردن نيازهای جوامع مسلمين
6. اظهار قدردانی از سپرده گذاران

سهامداران حال و آينده و نيز سپرده گذاران تمايل دارند كه اعتبار افرادی را كه به آنها اعتماد 
نموده اند و سرمايه خود را در اختيارشان قرار داده اند و افرادی كه اختيار تام در اتخاذ تصميمات 
اقتصادی كه اجراكننده قوانين الهی از جانب سپرده گذاران را دارند، ارزيابی نموده و در موردشان 
قضاوت كنند. به عبارت ديگر انتظار می رود كه مديران بانك های اسالمی افراد متقی و باعدالتی 
بوده و دانش و صالحيت الزم در رش��ته های مرتبط با بانكداری را داش��ته و از دانش ش��ريعت، 
خصوصا فقه  معامالت برخوردار باشند. به همين دليل انتظار داريم كه بانك های اسالمی جنبه های 

مديريتی ذيل را به اطالع سپرده گذاران شان برسانند:
1. اسامی، جايگاه و عكس اعضای هيات مديره و مديريت عالی)7(

2. مشخصات اعضای هيات مديره و مديريت عالی به عنوان شاخصی از دانش و صالحيت ايشان 
در بانكداری و شريعت

3. جنبه هايی از مديريت شركتی مناسب همچون هيات مديره متوازن، عدم وجود نقش و وظايف 
تكراری، برخورداری از كميته بازرسی، محدوديت رياست بر امور مختلف و سهامداری.

فراهم نمودن محصوالت و خدمات بدون بهره
برخالف بانك های رايج كه براس��اس بهره )ربا( بنا شده اند، بانك های اسالمی بايد از اينگونه 
معامالت اجتناب كنند؛ چراكه اس��الم براس��اس آنچه در چهار آيه مختلف در قرآن كريم ديده 
می ش��ود به ش��دت ربا را ممنوع اعالم نموده اس��ت. از اين رو ابزارهای مختلف مالی كه توسط 
بانك های اسالمی ايجاد و گسترش يافته اند بر دو اصل بنا نهاده  شده اند: اصل تسهيم سود و زيان 
و اصل جواز اضافه نمودن بر قيمت خريد)8(. ابزارهای مالی كه براساس اصل تسهيم سود و زيان 

ايجاد شده اند شامل مضاربه و مشاركت می شوند، درحالی كه ابزارهايی كه بر اساس اصل دوم ايجاد 
شده اند عبارتند از مرابحه، بيع سلم، اجاره و اجاره و اقتناع)9(.

بانك های اس��المی به منظور اينكه بتوانند در فضای رقابت باقی بمانند، اقدام به نوآوری در 
ارائه محصوالتی نموده اند كه با اصول ش��ريعت تضادی نداش��ته باشد؛ اما اين محصوالت بيش 
از آنكه به عنوان ابزارهايی ش��ناخته شوند كه ايده خودشان )بانك های اسالمی( را برای توسعه 
محصوالت براساس مفاهيم اسالمی معرفی نموده باشد، تا حدی كماكان به عنوان محصوالت و 
ابزارهای اسالمی شده)10( نظام سرمايه داری شناخته می شوند. با رقابت شديد، بازارهای پيچيده تر 
و تقاضای شفافيت بيشتر توسط سپرده گذاران، يكی از راه هايی كه بانك های اسالمی می توانند 
با آن موضوعات رو به رو شوند اين است كه با توجه به موارد ذيل اقدام به ارائه اطالعات و برقراری 

ارتباط موثر نمايند:
1. جزئيات فعاليت های سرمايه گذاری تا حد امكان ارائه گردد.

2. اگر محصوالت جديدی )كه فاقد س��ابقه بوده اس��ت(، معرفی شده كه توسط هيات نظارت 
ش��ريعت مورد موافقت قرار گرفته  است با توضيح علل جواز محصول جديد توسط شريعت، به 

شكل قانون تبديل شود.
معامالت مجاز اسالمی

بانكداری اس��المی چيزی فراتر از ارائه محصوالت بدون بهره اس��ت. بانك های اسالمی تنها 
بايستی اقدام به تامين مالی پروژه ها يا اقدام به حمايت از محصوالت و خدماتی نمايند كه حالل 
می باشند و از تامين مالی يا سرمايه گذاری در كليه فعاليت هايی كه در اسالم قبيح شمرده می شوند 
يا برای جامعه و محيط زيست مضر هستند، همانند قمار، مشروبات الكلی و موادمخدر اجتناب 

ورزد. 
همچنين بانك های اسالمی بايد از مبادالت سفته بازانه يا با ريسك بيش از حد )غرری( اجتناب 
كنند. همچنين طرفين معامله بايد دانش كاملی از كاال و خدمات موردنظر برای معامله )عوضين( 
داش��ته باشند. منطق نهفته در پس اين موارد، تمايل به حمايت از ضعفا در برابر استثمار و نيز 
جوابگويی به كليه افراد جامعه با دغدغه های اجتماعی در كنار جوابگويی مالی به سرمايه گذاران 
با دغدغه های اقتصادی می باش��د. بنابراين بانك های اسالمی بايد موارد زير را در گزارش ساالنه 

خود قرار دهند:
1. اگر بانك در هرگونه فعاليت غيرمجاز )غيرحالل( شركت داشته است، آن را اعالم نمايد.

2. دليل شركت در فعاليت های غيرمجاز و درصد سود چنين فعاليت هايی بايستی بيان گردد.
تمرکز بر اهداف توسعه ای و اجتماعی

از بانك های اس��المی انتظار می رود همان گونه كه اسالم بر عدالت اجتماعی تاكيد می كند، 
نسبت به ديگر بانك های رايج، مسئوليت بيشتری در قبال مسائل اجتماعی داشته باشند. يكی 
از شاخص ها در اين زمينه، مشاركت بانك ها در زكات، صدقه و اعتبارات قرض الحسنه و مديريت 
آنها اس��ت. البته نظرات متفاوتی در مورد اينكه چه كس��ی، بانك ها يا اش��خاص )سهامداران و 
سپرده گذاران( مسئول زكات هستند، وجود دارد. جدای از اين بحث كه چه كسی مسئول زكات 
است، آنچه برای بانك های اسالمی مهم تر است اين است كه جزئيات ذيل را در گزارش های خود 

اطالع رسانی كنند:
1. كدام طرف، بانك يا شخص، مسئول زكات است.

2. اگر بانك ها مسئول هستند، وضعيت پرداخت و مديريت زكات، منابع اعتبارات زكات، مصارف 
اعتبارات زكات، ترازنامه زكات های توزيع نشده، داليل عدم توزيع و گواهی هيات نظارت شريعت 
مبنی بر اينكه بانك ها به درستی ميزان زكات را محاسبه كرده اند و اينكه منابع و مصارف اعتبارات 

زكات مشروع و براساس قوانين الهی بوده است، اعالم گردد.
برخالف زكات كه اجباری است، صدقه به طور ذاتی داوطلبانه بوده و می تواند برای مقاصدی 
كه شريعت اجازه نموده در راه منفعت جامعه استفاده شود. بنابراين بانك های اسالمی بايد ميزان 

و منابع و مصارف اعتبارات صدقات را جدای از اعتبارات زكات به اطالع برسانند.
ارائه قرض الحسنه بنا به داليل منافع اجتماعی، يك مشاركت اجتماعی مهم است كه بانك های 
اس��المی می توانند انجام آن را خصوصا در جوامع محلی ای كه در آن فعاليت می كنند، برعهده 

بگيرند. بنابراين بانك های اسالمی بايستی موارد ذيل را در گزارشات ساالنه خود لحاظ نمايند:
1. ميزان و منابع و مصارف چنين اعتباراتی

2. سياست  های بانك در ارائه چنين اعتباراتی و اينكه با عدم بازپرداخت چنين اعتباراتی چگونه 
برخورد خواهد شد.

ديگر شاخص های نمايانگر اخالق يك سازمان كه بيانگر يك وجهه اسالمی باشند عبارت است 

ماهیت اخالقی بانک های اسالمی
بازخوانی ویژگی های متمایز بانكداری اسالمی

  ترجمه و تلخيص: مجتبی ستاری قهفرخی



] 160 [

بانکداری اخالقی    پرون���ده

فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

از: نحوه برخورد آن سازمان با كارمندانش، بدهكاران و نيز تعهد آن به جامعه. كارمندان بزرگترين 
دارايی بنگاه هستند و رفاه شان بايد مورد توجه قرار گيرد. وظيفه كارفرمايان است كه اطمينان 
بيابند كارمندان دستمزد عادالنه دريافت می كنند، بيش از حد كار نمی كنند و فرصت برآوردن 
الزامات روحی خود را دارند. برای موفقيت يك بانك اسالمی در بخش خدماتی با رقابتی بسيار 
تنگاتنگ، بايد بين ارزش های عنوان تجاری آن و رفتار كارمندانش سازگاری وجود داشته باشد. 
به عبارت ديگر استفاده از كاركنان آموزش ديده، اليق، با دانش و فهم اصول زيربنايی بانكداری 
اسالمی و با اعتقاد راسخ به آن يكی از عناصر موفقيت بانك به حساب می آيد. علت اين امر آن 
است كه يك نشان تجاری خدماتی به عقيده راسخ كاركنان اصلی آن و التزام شان به آن بستگی 

دارد؛ به همين سبب موارد ذيل بايد در گزارش ساالنه گنجانده شود:
1. ميزان رفاه كارمندان

2. آموزش و رش��د )خصوصا براس��اس آگاهی از شريعت(، ميزان هزينه شده برای آموزش، ارائه 
آموزش های ويژه يا طرح های استخدام

3. وضعيت ايجاد فرصت  برابر
4. ميزان پاداش كارمندان

در اسالم توجه ويژه ای به بدهكاران می شود. از طلبكاران خواسته شده  است كه با بدهكاران 
مدارا كنند و به آنها آسان بگيرند. اين توجه به حدی است كه حتی در شرايطی معين، بدهكاران 
حق دريافت زكات را دارند و بدهی ايش��ان بايد به عنوان صدقه بخش��يده شود. به اين ترتيب از 

بانك های اسالمی انتظار می رود چنين تعهداتی را در گزارش ساالنه خود ترسيم و بيان كنند:
1. سياست قرض و نوع قرض
2. ميزان قروض بخشيده شده

عالوه براين، در ابتدا بايد نيازهای توس��عه ای و اجتماعی جامعه ای كه بانك اس��المی در آن 
فعاليت می كند تامين گردد. از اين رو، بانك اسالمی در قبال اين دسته از نيازهای جامعه دارای 
وظيفه اخالقی می باشد. به همين جهت به طور ايده آل، بانك های اسالمی بايد موارد ذيل را مورد 

لحاظ قرار دهند تا نشانگر تعهد آنان به جامعه باشد:
1. داشتن شعب مختص به بانوان

2. ايجاد فرصت های شغلی
3. حمايت از سازمان هايی كه به جامعه منفعت می رسانند و شركت در فعاليت های اجتماعی دولت

4. حمايت مالی نمودن از رويدادها و مراسم اسالمی، اجتماعی و آموزشی
بررسی توسط هیات نظارت شریعت

تمامی بانك های اسالمی دارای هيات نظارت شريعت هستند كه نقش آن حصول اطمينان از 
هماهنگی دستورالعمل ها، فرم ها و شرايط جديد با اصول شريعت، هنجارها و قواعد اسالمی است. 
به عبارت ديگر هيات نظارت به عنوان مكانيسم كنترل كننده درونی عمل كرده و مقصود اصلی 
از آن اعتبار بخشيدن به عملكرد بانك اسالمی به وسيله اعتباردهی به مصوبات بانك های اسالمی 
از ديدگاه شريعت می باشد. اعضای هيات نظارت غالبا از متخصصين حرفه ای فقه اسالمی )علما( 

انتخاب می شوند و معموال تمام يا بخشی از وظايف ذيل را به انجام می رسانند:
تنظيم قواعد شريعت برای هدايت كار بانكداری، بررسی تمام يا بخشی از مبادالت بانكی به 
منظور حصول اطمينان از عدم نقض قواعد شريعت و انتشار بيانيه ای در گزارش ساالنه بانك به 

منظور اعالم اينكه آيا بانك عمليات بانكی خود را در تطابق با شريعت انجام داده است يا خير.
اعتماد به عالم ش��ريعت، اساس بانكداری اسالمی اس��ت و هرگونه شكی در مورد درستی و 
امانتداری ايشان و توانايی ايشان به منظور اداره نمودن سيستم های مالی پيچيده و تطابق عملكرد 
بانك با اصول اسالمی، می تواند منجر به از دست رفتن اعتماد به سيستم شود. بنابراين گزارش 

ايده آل هيات نظارت بر شريعت بايد موارد ذيل را پوشش دهد:
1. نام، تصوير و حق الزحمه اعضای هيات نظارت شريعت

2. تعداد جلسات برگزار شده
3. اعالم نقص و يا عدم نقص در محصوالت پيش��نهاد شده، پيشنهادات ارائه شده جهت اصالح 

نقايص و اقدامات صورت گرفته توسط مديريت
4. مبنای بررسی اسناد و محصوالت پيشنهادی

5. تاييد حالل بودن سودهای حاصل از محصوالت مالی
6. امضای تمام اعضای هيات نظارت

در مجموع، انتش��ار جنبه های مختلف و ظرايف پنج ويژگی ای كه توضيح داده شد در قالب 
گزارش ساالنه، منجر بدان می شود كه ماهيت اخالقی بانك های اسالمی معلوم گردد.

به هرحال يكی از مس��ائل متداول در مديريت انتشار اطالعات، تصميم گيری در مورد اندازه 
و ش��كل انتشار اطالعات اس��ت، زيرا انتشار اطالعات الزاما به معنای انجام فعاليت و عدم انتشار 
اطالعات به معنای عدم انجام فعاليت نمی باش��د. تصميم گيری در مورد انتشار اطالعات زمانی 
پيچيده تر می شود كه اخالق، اساس و مبنای تصميم گيری در مورد حقوق و مسئوليت كاربران 
و ارائه دهندگان اطالعات شركت قرار گرفته و در غياب ديدگاه مشترك و توافق معين راجع به 
انسان اخالقی يا استدالل اخالقی، سعی در برطرف نمايی تضاد منافع بين گروه های مختلف در 

اجتماع صورت پذيرد.

عالوه بر اين، حقوق و مسئوليت ها براساس اخالق بنابر تفسير افراد، می توانند مطلق يا نسبی 
باشند. اما برای مسلمانان، شريعت هم به عنوان عاملی پايدار )براساس قرآن و حديث( و هم به 
عنوان عاملی پويا )براساس اجماع( قادر است تا نيازهای دينی، اخالقی و اقتصادی سپرده گذاران 
را برآورده  س��ازد. به كالم ديگر، بانك های اس��المی به عنوان نهادهايی محس��وب می شوند كه 
سپرده گذاران ش��ان را قادر می س��ازند نيازهای اقتصادی خود را با اين اطمينان كه تحت دستور 
ايمان دينی و اخالق تجاری هس��تند، برآورده سازند. به طور خالصه اسالم مجاهدت اقتصادی 

و حداكثرسازی سود را تشويق می كند، اما اين امر بايد مطابق قيود دين و اخالق تجاری باشد.
نتیجه گیری

در تحقيق جاری با توجه به ليست موسسات تامين مالی اسالمی موجود در وب سايت تامين 
مالی اس��المی)11( اقدام به انتخاب موسسات تامين مالی اسالمی فعال در كشورهای عرب حوزه 
خليج فارس شده است. در اين ميان 24موسسه وجود داشت كه برای هفت مورد از آنها گزارش 
س��االنه برای دوره سه س��اله 2004-2002 در دسترس بوده است. اين هفت بانك كه در چهار 
كشور بحرين، عربستان سعودی، كويت و امارات متحده عربی فعال می باشند عبارتند از: بانك 
اسالمی ابوظبی)ADIB()12(، بانك البركه)ABB()13(، بانك الرجحی)ARB()14(، بانك اسالمی 
بحرين)BIB()15(، بانك اس��المی دب��ی)DIB()16(، مجمع تامين مالی كويت)KFH()17( و بانك 

.)SIB()18(اسالمی شميل
به منظور انجام تحقيق در اطالعات منتش��ره در گزارشات ساالنه بانك های اسالمی موجود 
در نمونه انتخاب شده، از روش تحليل محتوا استفاده شده است. در ابتدا جهت تعريف شاخص 
ماهيت اخالقی، ويژگی های ممتازی كه سبب تفاوت بانك های اسالمی از بانك های رايج گرديده، 
احصا و طبقه بندی شده است. سپس با توجه به مواردی كه در اين گزارش اشاره گرديده است، 
ش��اخص كلی ماهيت اخالقی استخراج شده و در انتها ش��اخص مورد نظر برای هر بانك مورد 

محاسبه قرار گرفته است.
هر چه قدر ميزان شاخص باالتر باشد به اين معناست كه تفاوت كمتری بين ماهيت گزارش 
شده شركت )وضع موجود( و ماهيت اخالقی ايده آل وجود دارد. به بيان ديگر باال بودن شاخص 
ماهيت اخالقی، نشانگر آن است كه شركت اقدام به اتخاذ استراتژی ارتباطی و عملكردی مناسب 
نموده اس��ت كه اين استراتژی در تناسب با ماهيت اخالقی دينی نيز قرار داشته است. از سوی 
مقابل، پايين بودن ميزان شاخص ماهيت اخالقی، نشان دهنده ضرورت ارتقای استراتژی ارتباطی و 
عملكردی بانك به منظور بهبود تصوير اخالقی و شهرت بانك جهت كسب مزايای رقابتی می باشد.

در مجموع مش��اهده گرديد كه بانك اس��المی بحرين )BIB( طی س��ه سال مورد بررسی، 
باالترين ش��اخص اخالقی را به ميزان 0/65 به دس��ت آورده اس��ت. اين در حالی است كه بانك 
اس��المی ش��ميل )SIB( با ش��اخص 0/48، مقام دوم را از آن خود كرده است. رتبه  سوم به طور 
مشترك متعلق به دو بانك مجمع تامين مالی كويت )KFH( و بانك البركه )ABB( با شاخصی 
به ميزان 0/40 و رتبه پنجم متعلق به بانك اس��المی ابوظبی )ADIB( با شاخص 0/37 است. 
همچنين بانك اسالمی دبی )DIB( با 0/28 در رتبه ششم قرارگرفته و در انتها بانك الرجحی با 

شاخصی به ميزان 0/16 در انتهای رده بندی و در رده هفتم جای گرفته است. 
پی نوشت ها:

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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