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 مقدمه

هیای آن  گذرد و اولی  نشانهاصطالحی است که از عمر آن بیشتر از سه دهه نمی 1حاکمیت شرکتی

بروز نموده است. گرچه برای ای  اصطالح تعیاری  متتلفیی    در کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان

ارائه شده است ولی تاکنون تعری  واحدی برای حاکمیت شرکتی ارائه نشده اسیت. همچنیی  بیی     

نشیان   مطالعیات شود وجیود دارد.  تعاری  ارائه شده تفاوت قابل توجهی بنابر کشوری که بررسی می

بیه   Gubernareتیی  بیارت حاکمییت شیرکتی، از واله ال   مفهیوم ع تری  و قدیمیدهد که اولی  می

لت بیرای   رود و دالدر مورد هدایت کشتی به کار می معنای هدایت کردن گرفته شده استکه معموالً

: 2010، 2)سیولومون تعری  حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تیا کنترل  دارد که اولی 

1.) 

و وظای  یک شرکت در رابطه با ذینفعان به طیور عیام و    در تعری  حاکمیت شرکتی به ساختار 

(. در تعری  دیگر، حاکمیت شرکتی 2004، 3در رابطه با سهامداران به طور خاص اشاره دارد )بنکس

عامل حفظ و ارتقای سود سهامداران از طریق اعمال رهبیری هدفمنید و انتصیاب ییک میدیریت بیا       

حاکمییت  5(. پورتیا 19: 2009، 4اسیت )والکیر ریوییو    صالحیت و توانا و نظارت بر آن توصیی  شیده  

گذاران بیرونی از طریق آن مالکیت داند که سرمایهشرکتی را تا حد زیادی مجموعه سازوکارهایی می

حاکمیت شرکتی  6(. زینگالز7: 1999دارند )پورتا، گذاران داخلی محفوظ میخود را از گزند سرمایه

زنی را بر روی منافع بیرای ذینفعیان بوجیود    داند که امکان چانهای پیچیده از مواردی میرا مجموعه

 (. 4:  1997آورد )زینگالز، می

شیود. ایی ،   های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطهشرکت و سهامداران محیدود میی  در دیدگاه 

ایی  مفهیوم ممکی  اسیت از     اما  شود.می تفسیر 7الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی

در ای  ای از روابط تعری  شود. رابطه مابی  شرکت و سهامداران شرکت فراتر رفته و در شبکهصرف 

مییان   روابیط میان شرکت و مالکان آنها )سهامداران( بلکه  روابط، حاکمیت شرکتی نه تنها وضعیت

را ه و... قرض و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراقرکتش

 (. 5: 2010)سولومون، شوددیده می 8. چنی  دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعانشودشامل می

                                                                                                                   
 اند.برای ای  اصطالح استفاده نموده« راهبری شرکتی»برخی از کارشناسان از عبارت  .1

2. Solomon 
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8. Stakeholder Theory 
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( حاکمیت شیرکتی را مجموعیه روابطیی میابی      OECD) 1سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

داند که با تعیی  ساختار، اهداف، ابزارهیای  هیئت مدیره، سهامداران و دیگر ذینفعان یک شرکت می

ها، مشوقی برای هیئت مدیره و میدیران در پیگییری   ستیابی به ای  اهداف و نیز نظارت بر فعالیتد

مسائلی است که منافع شرکت و سهامداران در آن قرار دارد و نیز تشویقی است برای آنکه از منیابع  

کیه  اسیت   هاصولی را برای حاکمیت شرکتی ارائه نمودبه شیوه کاراتری استفاده نمایند. ای  سازمان 

اصیول میذکور    اسیت.  های بزرگ مورد استفاده قرار گرفتهای  اصول در بسیاری از کشورها و شرکت

 (17-25: 2004سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ) عبارتند از

برای چارچوب حاکمیت شرکتی موثر: چارچوب حاکمیت شیرکتی بایید توسیعه     مبناییتامی   (1

 هابندی مسئولیتو تقسیم اشدبا حاکمیت قانون سازگار ب نموده،تسهیل بازارهای شفاف و کارآمد را 

 به روشنی تشریح نماید. نظارتی، تنظیمی و اجرایی مسئول مقاماترا بی  

توجه به حقوق سهامداران: چارچوب حاکمیت شرکتی بایستی از حقوق سهامداران حفاظیت و   (2

 مسیر تحقق آن را تسهیل نماید.

با سهامداران: در چارچوب سیستم حاکمیت شرکتی حقیوق کلییه سیهامداران    برخورد یکسان  (3

 بیرای هیای برابیری   فرصیت که یکسان بوده و ضرورت دارد  ، داخلی و خارجیاکثریت واعم از اقلیت 

 بینی و برقرار شود.پیشو جبران خطاهایشان تأمی  حقوق 

ر ای  موضوع دارد کیه حقیوق   توجه به نقش کلیه ذینفعان: چارچوب حاکمیت شرکتی تأکید ب (4

ذینفعان که براساس قوانی  یا مبانی دیگر برقرار شده است به رسیمیت شیناخته شیده و در جهیت     

 ها تالش نماید. تقویت افزایش ثروت و ثبات شرکت

بایسیت اطالعیات مناسیب    ها میشفافیت: چارچوب ای  سیستم تأکید دارد که شرکتو  افشاء( 5

در رابطه با تمام موضوعات مرتبط از جمله عملکرد کلیی شیرکت، وضیعیت     خود را دقیق و به موقع

 مالی، ساختار مالکیت و حاکمیت و نقش و وظیفه مدیران را افشاء و تشریح نماید. 

ها و رهنمودهای های هیئت مدیره: در سیستم حاکمیت شرکتی ضرورت دارد برنامهمسئولیت (6

بر مدیران و نحوه پاستگویی هیئت مدیره بیه شیرکت و   استراتژیک جهت نظارت مؤثر هیأت مدیره 

 سهامداران مشتص شود. 

توان بیان داشت که حاکمیت شرکتی سازوکاری اسیت کیه تیالش دارد از حقیوق و     بطور کلی می

منافع ذینفعان دفاع کرده و امکان تضییع حقوق افراد را به حداقل ممک  برسیاند. در ییک موسسیه    

 باشد دست یابند.دارند که تالش دارند به حقی که برایشان می مالی ذینفعان زیادی وجود

 امورشرکت اداره از الزم اطمینان که است فرایندهایی از ایمجموعه مفهوم به شرکتی حاکمیت 

                                                                                                                   
1. Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 موضیوعاتی  بیر  شرکتی تأکیدحاکمیت .نمایدرا ایجاد می سهامداران، ومنافع ایفای حقوق در جهت

 از مراقبیت  و حفظ مالی و گزارشگری در شفافیت اخالقی، ضوابط و مقررات قوانی  و رعایت ازقبیل

 تا بدی  است، آن امثال و اهداف به دستیابی منظور به سازی مؤثرتصمیم سهامداران، دارایی و منافع

 شیفافیت  ایجاد سهامداران، تمام با مناسب ایجاد روابط سهامداران، حقوق ایفای و شناسایی ترتیب،

 و منافع مدیران، همسوسازی پاستگویی مرتبط، اطالعات کامل و مناسب افشای ،عملکرد مدیران در

 فعان،ن ذی منافع تضاد رساندن به حداقل و اخالقی هایارزش نفعان، بکارگیریذی کلیه حفاظت ازحقوق

 پذیر گردد.امکان

هیا و  ها و ضوابط حاکمیت شرکتی از کشوری به کشور دیگر بنا بیه تفیاوت فرهنی    اصوالً روش 

های غربی دو میدل بیرای   (. در مدل2013باشد )گریفی ، ساختارهای جوامع با یکدیگر متفاوت می

در  .2آلمانی -و مدل فرانسوی  1آمریکایی -مدل انگلیسی  د.حاکمیت شرکتی در مقابل هم قرار دارن

بیی    مدل اول بیشتر توجه بر روی حداکثرسازی ارزش سهام سیهامداران اسیت .در ایی  میدل اگیر     

منافع صاحبان سهام با دیگر ذینفعان تعارضی پیش آید الزم است که منافع دیگر ذینفعیان نادییده   

آلمانی در کنار توجه به منافع سهامداران به منافع سایر ذینفعیان   –انگاشته شود. در مدل فرانسوی 

نمایید  ن میی نیز توجه نموده و سعی در برقراری نوعی توازن و همراهیی بیی  منیافع کلییه ذینفعیا     

 (.10: 1392)میسمی، 

 

 اهمیت حاکمیت شرکتي در جهان امروز

های موسسه مدنظر در راستای اهیداف از  از آنجاکه حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت

پیش تعیی  شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است؛ توانسیته اسیت اثیرات خیوبی از خیود      

های کشورهایی همچون اندونزی، کره جنیوبی،  مگیر وضعیت در بانکبرجای گذارده و به بهبود چش

متحمل شدند، منجر شیود و بیه نیوعی     1997تایلند و مالزی که بیشتری  صدمه را در بحران سال 

 (.2006، 3احیاگر ای  کشورها به حساب آید )سان  و لووم

مل، نشانگر لزوم برقراری یابیم که گسترش برخی از عوابا نگاهی به شرائط امروزی جهان در می 

توان به گسترده شدن حجم فعالیت باشد. از جمله ای  موارد میحاکمیت شرکتی در عصر حاضر می

 موسسات مالی، تعداد ذینفعان و همچنی  نامتقارن بودن اطالعات اشاره داشت.

تردگی موسسات مالی با روی کار آمدن ابزارهیای میالی جدیید، گسی     امروزه ازدیاد حجم فعالیت 

های انباشت شده قابل توجه بیوده و  ارتباطات و دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش میزان سرمایه

                                                                                                                   
1. Anglo-American 

2. Franco-German 

3. Sang & Lum 
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ها افزوده و امکان تتل  و تعدی از مسیر اهداف موسسات را افیزایش  همی  امر بر پیچیدگی فعالیت

 دهد.می

هیا را بییش از   عیدی همچنی  افزایش تعداد ذینفعان در یک فعالیت اقتصادی امکان ایی  نیوع ت   

گرداند. با گسترش تعداد ذینفعان در یک موسسه مالی و بالتبع آن افزایش روابیط  پیش محتمل می

شود. از آنجا که بی  افراد به شکل شبکه تار عنکبوتی، مسلماً تامی  منافع کلیه ذینفعان دشوارتر می

وجود تعداد زیادی از ذینفعیان در  های اقتصادی دارد، نظام بانکی اثرگذاری فراوانی در تمامی بتش

عنیوان ذینفعیان    1ای  نظام دور از انتظار نتواهد بود. طبق تعری  کمیته بیال در نظیارت بانکیداری   

شیود. همچنیی  بیه دلییل     کنندگان وجوه و افراد جامعه میبانکی شامل کارمندان، مشتریان، عرضه

ها نیز عیالوه  عهده دارند، ناظران و خود دولتهای مالی بر ها در اقتصاد و نظامای که بانکنقش ویژه

 (9: 1999، 2شود )بالبر موارد فوق جزو ذینفعان در نظام بانکی محسوب می

با توجه به گستردگی مسائل فوق، حاکمیت شرکتی ضعی  در یک سازمان ممکی  اسیت بیه از     

بانک باشد، ضیع   دست رفت  اعتماد عمومی نسبت به آن سازمان منجر شود. اگر ای  سازمان یک 

ای که منجیر  های پرداخت نشدهحاکمیت شرکتی آن بانک را با حجم مطالبات وصول نشده و بدهی

-های دیگر میی به ایجاد یک فضای نااطمینانی برای مشتریان و سهامداران آن بانک و یا حتی بانک

هیا توسیط   ت بیدهی کند. ایجاد فضای نااطمینانی نسبت به آینده در اثر عدم پرداخی شود، مواجه می

شیود،  جمعی منتهی میی گیرندگان، که گاهی با ترویج یافت  شایعات به یک حرکت عظیم دستهوام

ها و موسسات مالی و اعتباری، خیود را مواجیه بیا    قادر است وضعیت را به صورتی رقم بزند که بانک

ان بزرگ باشد )ندری تواند شروعی بر یک بحرهای نکول شده ببینند و ای  خود میخیل انبوه بدهی

 (.15: 1392و همکاران، 

بیه   3تواند در اثر اصل مکمل بودن استراتژیکهمچنی  ضع  حاکمیت شرکتی در یک بانک می 

بینی نماید کیه  گذار پیشورشکستگی بانک منجر شود. طبق ای  اصل، اگر در یک بانک، فرد سپرده

دارنید و بیدهکاران نییز قصید بازپرداخیت       های خود راگیری سپردهگذاران قصد بازپسدیگر سپرده

های خود را به بانک ندارند، احتمال ورشکستگی آن بانک در نظر ای  فرد بیاال رفتیه و همیی     بدهی

آورد. فراگییر  از آن بانک را بیرای وی فیراهم میی    گیری سپردهای قوی جهت بازپسامر ایجاد انگیزه

ها را وارد دور بیاطلی کنید و آن   تواند بانکگذاران، میشدن ای  اقدام در بی  تعداد زیادی از سپرده

هایشیان از  ها منجر به افزایش انگیزه افراد برای خارج کردن سپردهاینکه گسترش بیشتر نااطمینانی

 ها خود دوباره باعث تشدید و وخامت بیشتر فضای نااطمینانی شود.بانک شده و همی  خروج سپرده

                                                                                                                   
1. Basel Committee on Banking Supervision ,(BCBS) 

2. Basel 
3. Strategic Complementarities Principle 
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تواند به تعمیم یافت  ای  مشکل به کل اقتصیاد منجیر   نیز می 1یتافزون بر اصل فوق، اصل سرا 

ها و موسسات تواند به مرور زمان به بانکها از یک بانک، میشود. شرائط نااطمینانی و خروج سرمایه

های فعال اقتصادی و بازار سرایت نموده و آنان را نیز بیا  مالی و اعتباری دیگر و حتی برخی از بتش

 سازد.مینان مشتریان روبرو ساخته و در کل اقتصاد را با یک بحران جدید مواجه میپدیده عدم اط

شود، وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سیازوکاری  بنابرای  مشاهده می 

که از کلیه حقوق ذینفعان دفاع نماید بسیار سینگی  اسیت. حاکمییت شیرکتی بیا برقیراری طیی         

نماید مجاری تضییع حقوق را بسته و با هیدایت و  نی ، استانداردها و قیود سعی میای از قواگسترده

کنترل عملکردهای بانکی، تامی  منافع کلیه ذینفعان را تضمی  کرده و نوعی فضای اطمینان خاطر 

 (.22-23: 1392را برای همگان فراهم آورد )ندری و همکاران، 

زی، لزوم برقراری حاکمیت شرکتی را به میا نشیان   سومی  موردی که افزایش آن در جهان امرو 

هایی است که در یک فعالیت اقتصادی دور هم دهد، گسترش حجم اطالعات نامتقارن بی  طرفمی

اند. شاید بتوان ای  مورد را یکی از مهمتری  عللی دانست که لیزوم حاکمییت شیرکتی را    جمع شده

ای متعارض تقارن ذینفعان در شرایطی که منافع عدهکند. وجود اطالعات نامبرای ما قابل توجیه می

با منافع دیگری است و به عبارتی افزایش منفعت گروهی تنها در صورت پایمال شدن حقیوق گیروه   

شیود کیه در آن تتطیی و تعیدی از وظیای  و سیوء       هایی میآید، باعث ایجاد زمینهدیگر بوجود می

 یابد.شتر امکان تحقق میها و تضییع حقوق یکدیگر بیاستفاده از فرصت

تواند منجر بیه آن  وجود اطالعات نامتقارن در یک پروله اقتصادی بی  عامل و مالک )اصیل( می 

های مستقیم یا غیرمستقیم دست بیه رفتیاری زنید کیه در نهاییت      شود که طرف عامل توسط روش

سیتقیم و در  هیای م منجر به به تضیییع حیق مالیک شیود. اخیتالس و کالهبیرداری از جملیه روش       

های مالی پروله و یا اسیتفاده از منیابع در   نظرگیری منافع و مزایای قابل توجه برای خود در حساب

تواند به های غیرمستقیمی است که عامل میخارج از پروله قرارداد بدون اطالع مالک، از جمله روش

 تضییع منافع مالک اقدام نماید.

م، انعقاد قرارداد جامع است. در ایی  قیرارداد چگیونگی    یک پیشنهاد جهت جلوگیری از ای  اقدا 

شود. اما الطرفی  به طور دقیق و شفاف مشتص میبکارگیری وجوه توسط عامل و تقسیم منافع بی 

ای  نوع قرارداد مشکالتی بر سر راه دارد. اول آنکه مقدار ناآگاهی طرفی  از فعالیت اقتصادی یکسان 

متوازن بی  آنان توزیع نشده است. دوم آنکیه وضیع قیراردادی کیه      نیست و میزان اطالعات به طور

تمامی مراحل فعالیت در آن تعیی  شده باشد به نوعی به ایجاد محدودیت برای عامل منجر شیده و  

توانید بیر   ناپیذیری میی  شود. مسلماً ای  انعطیاف مانع وی در تغییر دادن استراتژی در مواقع الزم می

                                                                                                                   
1. Contagion Principle 
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 (. 22: 2002های عامل اثرگذاری داشته باشد )چپرا و حبیب،فعالیت کاهش کارآیی اقدامات و
 

 حاکمیت شرکتي در بانکداري اسالمي

ها در سررسییدهای مقیرر بیه    گذاران با سپردن وجوه خود به بانکدر نظام بانکداری متعارف سپرده

ان در بانکیداری  گیذار کنند. گرچه نگرانی سیپرده آنان مراجعه کرده و بهره وجوه خود را دریافت می

ها و عدم امکان آنان برای بازپرداخت وجوه به قوت خیود بیاقی   متعارف مبنی بر ورشسکستگی بانک

توانند بیا تعبییه بازوهیای حمیایتی ماننید بیمیه ایی  عیدم         گذاران میاست، اما در ای  نظام سپرده

 اطمینان را تا حدی کاهش دهند.

های احتمالی سوء اسیتفاده از  اری برای کاهش هزینهای  در حالی است که نیاز به تامی  سازوک 

هیای  باشد؛ چراکیه یکیی از مهمتیری  بتیش    اطالعات نامتقارن در بانکداری اسالمی مورد توجه می

-گیذاران بیه نیوعی مشیارکت در سیرمایه     بانکداری اسالمی، عقود مشارکتی است و در ای  عقیود، سیپرده  

هیا  گیذاری توجهی از اطالعات بیشتری در میورد آن سیرمایه  ها بطور قابل دارند که بانک هاییگذاری

گیذاران  گذاران که به نیوعی سیرمایه  های مشارکتی سپردهباشند. عالوه بر آنکه در نظامبرخوردار می

 هیایی آیند با عرضه وجوه خود چیز ملموسی را دریافت نکرده و تنها منتظر تحقق وعیده ها بشمار میطرح

گیذاران نظیام مشیارکتی در    رو برای آنکیه سیپرده  ر آینده تحقق یابد. از ای شوند که قرار است دمی

فضایی که عدم تقارن اطالعات وجود داشته و سودهای انتظاری نامعی  بوده و از پیش تعیی  شیده  

نیستند، از اطمینان خاطر مناسبی برخوردار باشند لزوم برپایی حاکمیت شرکتی برای ایجاد چنیی   

 شود. سی احساس میفضایی بطور ملمو

گذاران به عنوان یکی از مهمتری  ذینفعیان نظیام   ایجاد فضای اعتماد و اطمینانی در بی  سپرده 

های بانکی افزایش یافتیه و نظیام بیانکی بیا قیوت و      آورد که حجم سپردهبانکی فرصتی را فراهم می

ها حرکت نمایید.  یهقدرت بیشتری در راستای اهداف مدنظر خود از حیث تتصیص و مدیریت سرما

 خالصه گذارسپرده و بانک به صرفا اسالمی بانکداری در شرکتی ذکر است که حاکمیتالبته الزم به

 میالکیتی  و تتصصیی  میدیریتی،  هیای شیکاف  و مشارکتی تسهیالت گیرندگان نقش بلکه شود،نمی

میسازد. از  نمایان ار شرکتی حاکمیت ضرورت و زده دام  اطالعات تقارن عدم به قبلی مورد بیشتراز

رو باید عنوان داشت که حاکمیت شرکتی با ایجاد فضای اطمینان بیرای دیگیر ذینفعیان بیانکی     ای 

شود که مسیر عملکردهای بانکی روان شده و با مانند کارکنان، مدیران و سهامداران منجر به آن می

 انکی بوجود بیاید.های بایجاد فضای حس  اعتماد عمومی رشد بیشتری در ساختار فعالیت

هیایی نییز وجیود دارد. بیه     بدیهی است که بی  حاکمیت شرکتی اسالمی و غیر اسالمی تفیاوت  

عنوان نمونه نوع نگاه بنیادی  به انسان و توسعه منابع انسانی، سیاختار و نحیوه میدیریت و راهبیری     

ت و نیز رعایت حقوق نفعان بر اساس اهداف عالیه و تعهد عمومی نسبت به صیانت از محیط زیسذی
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باشید کیه  عمیدتا ریشیه در     ها میی نفعان از جمله نقاط بارز خاستگاه ای  نوع تفاوتاطرافیان و ذی

 مبانی اعتقادی ای  دو دیدگاه دارد.

 میارس  در بیار  اولیی   بیرای  شیرکتی  حاکمییت  از لحاظ تاریتی نیز قابل اشاره است که اصول 

 بامطرح شیدن  و 1998 ازسال حال باای  یب شده است.نوشته و تصو مالزی در میالدی 2000سال

 و بررسیی  بیه  اقیدام  های مالزی بود کیه یکی از شرکت در درست فقدان حاکمیت از ناشی مشکالت

 و انتشیار  به در نهایت منجر شدکه شروع مالزی در اسالمی قوانی  با حاکمیت شرکتی اصول تطابق

های سال در اصول دوباره ای . شد مالزی در سیبور هایشرکت تمامی روی 2000ای  اصول در سال

 شیرکتی  حاکمییت  کیه  اسیالمی اسیت   کشورهای اولی  از مالزی اینک و شد بازبینی و اصالح بعد،

 (.2006کند )مسعودل و محمد، اجرامی تدوی  و مؤثر مجموعه قوانی  یک صورت به را خود اسالمی

 

 ي اسالميعوامل محرک تامین حاکمیت شرکتي در نظام بانکدار

 پذيريرقابت. 1

هیای  گذاران نسبت به تغییرات بازار بسیار حساس هستند و با توجه به شیرائط بیازار تصیمیم   سپرده

نمایند. با توجه بیه فضیای رقیابتی در بیازار     های خود را تنظیم میخود را اخذ کرده و جهت فعالیت

نمایند که از دیگر رقبای مجبور میها در پی جذب حداکثری مشتریان هستند و خود را بانکی، بانک

خود جا نمانده و با ارائه بهتری  عملکردها نگاه و انتتاب مشیتریان را بیه سیمت و سیوی خودشیان      

هیای بیانکی   معطوف بدارند. البته ای  مورد متتص بانکداری اسالمی نیست بلکه بیرای همیه نظیام   

 صادق است.

تریان است ارائه خدمات بهتر از حیث تنوع، کیفییت،  هایی که در بازار مورد توجه مشاز جمله شاخص 

باشد. همچنی  ارائه سود متناسب با سود انتظاری مشیتریان دیگیر میوردی    کمیت و دردسترس بودن می

های بانکی با عیرف و  پردازند. مورد دیگر مطابقت فعالیتها بر سر آن با یکدیگر به رقابت میاست که بانک

و تضیمی    هیا بیا یکیدیگر در تیامی     وان مثال در یک جامعه اسالمی بانیک فرهن  مشتریان است. به عن

 اجرای مقررات شرعی و موازی  شریعت در رقابت هستند.

ها اثرگذار بوده و قدرت رقبا یا ضیع   شود که شرائط رقابتی بازار در فعالیت بانکرو مشاهده میاز ای  

 کند.رای بقا و کسب درآمد در بازار تعیی  میها را بهای بانکآنان میزان تالش و نوع استراتژی

 

 قوانین و مقررات بانکداري اسالمي. 2

هیای خیود مسییر و مییزان     دهیی ها دارند. قوانی  با جهتقوانی  اثرگذاری شدیدی بر عملکرد بانک

ی و نمایند. قوانی  نظیارت های بانکی را تحت تاثیر قرار داده و بر منافع ذینفعان اثرگذاری میفعالیت
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آینید؛  کننده ایفای حقوق ذینفعان بشمار میی بازرسی از جمله مهمتری  قوانینی هستند که تضمی 

اگر ای  دسته از قوانی  از ضع  و نواقص زیادی برخوردار باشند، احتمال تضییع حقوق ذینفعان باال 

شود که مدیران رود. از سوی دیگر وجود و اجرای قوانی  دقیق نظارتی و بازرسی منجر به آن میمی

گذاران و مشتریان با دقت و مالحظه بیشتری فعالییت کیرده و از   ها در قبال سهامداران، سپردهبانک

 تری را برای تمامی ذینفعان ببار آورد.رو منافع گستردهای 

ضیوابط  ماننید پیشیگیری از طرییق     1بیشتر وارد مسائل حقوق نرم داردحاکمیت شرکتی سعی  

کنترلی استفاده نماید. در ای  بیی ،   هایای کسب و کار شود یا از دیگر ابزارحرفهرفتاری و  اخالقی،

مانند زمیانی   ؛شود که حضورش اجتناب ناپذیر باشدمی 2زمانی وارد حقوق ستت یحاکمیت شرکت

در اینجا دخالت قیانون   ؛افتدیا کالهبرداری اتفاق می بانکاز اموال نابجا استفاده  همچونکه جرمی 

 یابد.ت میحقوق ستت ضرور بدر قال

تاکید اصول و قوانی  بانکداری اسالمی بر رعایت حقوق ذینفعان تحت عناوی  همچیون حرمیت    

ربا، نفی غرر، نفی ضرر و ضرار، نفی اکل مال بباطل، حرمت قمار و همچنی  تاکید بر لزوم بازرسی و 

مییت شیرکتی در بانکیداری    هیای تیامی  حاک  نظارت بر حس  انجام امور، یکی از مهمتری  محیرک 

 (.70-74: 1393باشد )عیوضلو و قلیچ، اسالمی می

 

 الزامات اخالق فردي. 3

های پنهانی زیادی برای محروم کردن سیهامداران و  های اقتصادی روشاز آنجاکه همواره در فعالیت

هیای  رسیی توان با وجیود قیوانی  نظیارتی و باز   گذاران از حقوق خود وجود دارد و همیشه میسپرده

سیازی و  مستمر اقداماتی دور از چشمان ناظران و بازرسان انجام داد و بیه نیوعی دسیت بیه حسیاب     

تواند بیه  کند میتفسیر قانون زد، فضای اخالقی و الزاماتی که هر فرد خود را اخالقاً مکل  به آن می

فیرد خطاکیار   گر تامی  حقوق دیگر ذینفعان باشد. اگیر شیرائط بیه نحیوی باشید کیه       نوعی ضمانت

نباشید و نییز فیرد     بتش اثر و گزنده جریمه شناسایی نشود و مورد تنبیه و جریمه واقع نشود و ای 

متعهد به جمع نیز شناسایی نشود و مورد تشویق قرار نگیرد، چه چییزی جیزء الزامیات اخالقیی     فداکار و 

 وادار نماید؟ای  فرد را به عملکردی صحیح و اجتناب از تضییع حقوق دیگران  تواندمی

داری، صیداقت، جیوانمردی، ایثیار،    خیواهی، خیرخیواهی، امانیت   هایی چون عدالتوجود ویژگی 

های اخالقی است که به کرات در نظام اسالمی بیه همیه افیراد    احترام متقابل به هم از جمله ویژگی

ن با ایفای حقوق ها در عملکرد افراد اثرگذار بوده و در سطح کالجامعه توصیه شده است. ای  ویژگی

                                                                                                                   
1. Soft Law 

2. Hard Law 
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گرداند.به ذینفعان و بسترسازی جهت تحقق حاکمیت شرکتی، مزایا و منافع اقتصادی را تضمی  می

موجب پدید آمدن یک میل و رغبت درونی در افراد « اخالقیات»بیان دیگر عامل محرک و انگیزشی 

ی  عامل محرکی در شود. بدیهی است وجود چنجهت ایفای تعهدات و تکالی  مقرر در قراردادها می

الشعاع قیرار خواهید داد )عیوضیلو و قلییچ،     مقایسه با فقدان آن، اثربتشی حاکمیت شرکتی را تحت

(. ای  عامل در ماهیت عقود بانکی همچون وکالت، مشارکت، مضیاربه و... هنگیامی کیه    141: 1393

مستقر است( از آنیان   تحت عنوان عقود امانی )عقودی که بر پایه اطمینان و اعتمادپذیری متعاملی 

 دهد.شود بهتر خود را نمایش مییاد می

 

 شرائط محیطي جامعه. 4

نماینید توسیط   شرائط محیطی اجتماع اگر به صورتی باشد که افرادی که از اصول اخالقی تعدی می

شود که افراد به سمتی هدایت شوند که بر رفتارهای خیود مراقبیت   جامعه طرد شوند، ای  باعث می

و از نامتقارن بودن اطالعات سوء استفاده نکرده و به تضییع حقوق یکیدیگر اقیدام ننماینید.از    نموده 

سیازی  ای باشد که تتل  و تقلیب و پایمیال  ای بگونهسیاسی جامعه-سوی دیگر اگر محیط اجتماعی

حقوق یکدیگر به یک عرف عمومی تبدیل شده باشد و ییا آنکیه الاقیل از سیوی جامعیه نسیبت بیه        

ای صورت نپذیرد، احتمال تتل  هر یک از ذینفعان نظام بانکی العمل بازدارندهرفتارها عکس اینگونه

 (.25-27: 2002یابد )چپرا و حبیب، رو افزایش میهای پیشاستفاده از فرصتبه منظور سوء

تواننید از طرییق بازتیاب مسیائل غیرقیانونی و تتلفیاتی کیه        در بعد کوچکتر، کارکنان بانک می 

-العمل نسبت به ای  دست از مسائل، به جیای چشیم  کنند به مراجع باالتر و ابراز عکسه میمشاهد

پوشی بر آنان، به ایجاد محیطی آماده برای اجرای بهتیر حاکمییت شیرکتی کمیک برسیانند )بیال،       

(.در نظام اسالمی با تعبیه ساختاری به نام امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفیه  2006

هیا و تتلفیات مسیئول و    ماعی، تک تک افراد جامعه را نسبت به ابراز واکنش در برابر ناهنجاریاجت

برد که مکل  دانسته است. فراگیر شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فضا را به سمتی می

تمیاد  کلیه افراد از تعدی به حقوق دیگران منع شوند و سطح نظارت عمومی و به دنبال آن، سطح اع

عمومی در جامعه افزایش یابد. رعایت ایی  امیر مهیم در نظیام بیانکی در قالیب مفهیومی همچیون         

یابد. ای  نوع بانکداری با رویکرد اسالمی تمامی ذینفعان و فعیاالن نظیام   نمود می 1بانکداری اخالقی

ترغییب   بانکی را به نظارت همگانی و اطالع مقامیات بیاالتر از وقیوع تتلی  در مجموعیه سیازمانی      

 (.152-164: 1393نماید )عیوضلو و قلیچ، می

 

                                                                                                                   
1. Ethical Banking 
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 شرکتي حاکمیت سازيپیاده در اسالمي بانکداري نظام ابزارهاي

 الف( نظارت

توانید  های حاکمیت شرکتی که در اقتصاد متعارف نیز جرییان دارد و میی  یکی از مهمتری  مکانیسم

له نظیارت اسیت. جهیت ایجیاد اطمینیان از      برای بانکداری اسالمی نیز مورد استفاده قرار گیرد، مقو

 (:2006ها به چهار شیوه مهم نظارتی نیاز است )بال، عملکردها و فعالیت

 اعمال نظارت توسط هیئت مدیره و یا هیئت نظارت.. 1

 ها ندارند.اعمال نظارت توسط افرادی که نقشی در اداره روزانه فعالیت. 2

 نظارت مستقیم توسط واحدهای کاری.. 3

 های مستقل نظارتی چون حسابرسی و مدیریت ریسک.نظارت توسط حوزه .4

گیذاران در  ای از طرف سپردهیکی از راهکارها جهت تقویت نظارت هیئت مدیره آنست که نماینده

هیا  بی  اعضای هیئت مدیره قرار بگیرد. در صورت عدم استقبال و پذیرش ای  روش از سیوی بانیک  

گذاران و یا از تشکیل یک موسسه تتصصی خصوصیی کیه هماننید    دهتوان از تشکیل انجم  سپرمی

نماینید، اسیتفاده نمیود. البتیه موفقییت ایی        گذاران حمایت میحسابرسان خارجی از منافع سپرده

هیییا و موسسیییات منیییوط بیییه شیییفافیت نظیییام بیییانکی و امکیییان نظیییارت دادن بیییه   انجمییی 

 گذاران است.نهادهایحافظمنافعسپرده

ران، سهامداران نیز از ذینفعانی هستند که بایستی از حقوقشان محافظت گردد. گذاغیر از سپرده

دهند. در مدل تامی  مالی های هنگفت خود را در معرض خطر قرار میها گاهی با پرداخت وامبانک

ها به جای آنکه به میزان زیادی قیرض دهنید، بیر مبنیای مشیارکت در سیود و زییان        اسالمی بانک

شیوند، در ارائیه وام بیه متقاضییان بیا      نمایند و چون در ریسک موجود شریک میگذاری میسرمایه

شود که بانیک در جلسیات هیئیت    کنند. همچنی  ای  مشارکت باعث میاحتیاط بیشتری عمل می

مدیره شرکت، حضور داشته و از ای  طریق بتواند در دفاع از حقیوق کلییه سیهامداران قانونگیذاری،     

ی داشته باشد. به عبارتی با حضور بانک به عنیوان یکیی از سیهامداران در    نظارت و حسابرسی خارج

شود که بیه طیور   جلسات هیئت مدیره شرکت، به تامی  منافع خود پرداخته و همی  امر موجب می

 ناخواسته منافع دیگر سهامداران نیز حفظ و حراست شود.

برخیوردار اسیت. در ایی  سیاختار      ایدر نظام بانکداری اسالمی نظارت و بازرسی از جایگاه ویژه

های نظارتی فوق، یک شیوه دیگر نظارتی نیز وجود دارد و آن اینکیه بایسیتی توسیط    افزون بر شیوه

ها و ابزارهای بانکی نظارت دقییق و مسیتمری صیورت    ای بر رعایت موازی  شرعی در فعالیتکمیته

اری متعارف است، بحث اجازه شرعی گیرد. چراکه آنچه ممیزه شاخص بی  بانکداری اسالمی و بانکد

 باشد.ها میهای بکار گرفته شده از سوی بانکابزارها و فعالیت
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برای تحقق ای  مطلوب در بانکداری اسالمی برداشت  دو قدم الزامی است. قدم اول اخیذ جیواز   

بیانکی   هیای فعالییت  ها بکار گرفته شده است و قدم دوم مراقبت بر تطابق ابزارها ومشروعیت ابزارها و فعالیت

با آنچه جواز شرعی آن صادر شده است. برای قدم اول شورای نگهبان و یا کمیتیه فقهیی و شیرعی    

ها، مشروعیت و یا عدم مشروعیت آنیان را اعیالم   تواند با بررسی و سنجش فقهی ابزارها و فعالیتمی

های اجراییی بیه منظیور    فعالیت نمایند. اما ای  نهادها، ابزار نظارتی خاصی برای کنترل و مراقبت بر

 .هماهن  با فتاوی بودن آنان ندارد

توان دو اقدام را انجیام داد. اول آنکیه در   رو برای نظارت بر حس  اجرای موازی  شرعی میاز ای 

های بانیک در انطبیاق بیا قیوانی  بانکیداری و نییز هیئیت بازرسیان و         کنار هیئت نظارت بر فعالیت

سومی به نام هیئت نظارت شرعی به وجود بیاید؛ که البته به علت افزایش حسابرسان داخلی، هئیت 

ها در تعدد مراجعات کاسته خواهد شد. اقدام دوم ای  است که به تعداد قوای نظارتی از کارایی بانک

جای ایجاد هیئت مستقل نظارتی، موسسات حسابرسی فعلی را به علیوم و میوازی  شیریعت مجهیز     

های بانکی با اصول شرعی نیز نظارت شیود  های امور بر متابعت فعالیتابرسینموده تا در ضم  حس

(. بدیهی است ای  نظارت بایستی از سوی شورا و یا گروهی صیورت  67-69: 2002)چپرا و حبیب، 

پذیرد که عالوه بر داشت  تتصص و دانش در حوزه مسائل فقهی و شرعی، از اصول و علیوم مربیوط   

 ای داشته باشند.اطالعات مکفی به بانکداری نوی  نیز

های اسالمی بیه دلییل   نکته مهم و قابل اشاره در اینجا ای  است که در شرائط حال حاضر بانک

اند ای به جای عقود مشارکتی شدههای نظارتی مجبور به تمرکز بر روی عقود مبادلهباال بودن هزینه

های حاکمیت شرکتی که در اینجا بیان شید  که ای  امر موجب گردیده تا بانک نتواند از تمام فرصت

 استفاده نماید.

 

 ب( مديريت ريسک

در  هیا های متفاوتی همراه هستند. حال اگر بانیک های بانکی به طور طبیعی در ذات خود با ریسکفعالیت

ییا بواسیطه    1کشوری خاص و یا از طریق سازوکارهای پیچیده چون سازوکارهایی با مقاصید خیاص  

، به جهت نیل به اهداف تجاری دست به عملیات اقتصادی بزند، مسلماً بر حجم 2تیهای شرکتراست

 (.2006های بانکی افزوده خواهد شد )بال، ریسک

ها را با مشیکالتی چیون   تواند بانکعدم شناسایی مشتریان بانکی از مهمتری  عللی است که می 

مواجه  ی باالی تحقیق و دعاوی حقوقی و...هاها ، هزینهها از بانک، عدم بازپرداخت وامخروج سپرده

                                                                                                                   
1. Special Purpose Vehicles(SPV) 

2. Corporate Trusts 



 99 1395بهار ،چهاردهم ترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره –فصلنامه علمي 

هیا، برپیایی نظیام    (. یکی از مهمتری  اقدامات برای کیاهش ایی  آسییب   2001سازد )بال، اکتبر می

 باشد.ها میمدیریت ریسک

گیرنیدگان در  های بانکی ریسک اعتباری است. ایی  ریسیک بیه نیاتوانی وام    از مهمتری  ریسک 

های اسالمی به علت حرمت ربای هایشان به بانک اشاره دارد. با توجه به اینکه بانکبازپرداخت بدهی

توانند دیون به تعویق افتاده را بر مبنیای نرخیی بیاالتر    جاهلی و جریمه تاخیر متضم  ای  ربا، نمی

بازسازی نمایند، ترتیب سازوکاری که بتواند ای  ریسک را تحت کنترل خیود درآورد در ایی  نظیام    

 یابد.شتر وضوح میبی

تواند با برقراری الزاماتی از خطرات ای  ریسک بکاهد. یکیی از اقیدامات آن   حاکمیت شرکتی می 

است که با توجه به سوابق و کارنامه تسهیالتی افراد به آنان وام پرداخت شود. در ای  حالت باید بیه  

تیوان ییک   برای ای  کار می سابقه بازپرداخت فرد و سنجش ظرفیت بازپرداخت آتی وی توجه شود.

بندی ریسک داخلی توسط هیئت مدیره ایجاد کرد و یا آنکه یک نظام ارزییابی مسیتقل از   نظام رتبه

های اعتباری ارزییابی،  هیئت مدیره برای ای  کار به وجود بیاید. با ایجاد چنی  نظامی میزان ریسک

وضعیت آینده و حرکت بیر اسیاس آن    بینی و تتمی شود. قدم بعدی پیشگیری و کنترل میاندازه

که بیرای   1ها از حدود احتیاطیاست. فارغ از ای  تمهیدات، ناظران بانکی باید سعی نمایند که بانک

(. ای  حدود حیداکثر مقیدار   2000اند تجاوز ننمایند )بال، تقبل ریسک اعتباری برای خود قرار داده

هیا الزم اسیت آن را رعاییت    کند که بانیک ص میها مشتقبول ریسک در ابعاد متتل  را برای بانک

 کرده و آن را زیر پای نگذارند.

ریسک دیگری که بانک با آن مواجه است، ریسک نقدینگی است. ای  ریسک اشاره به هنگیامی   

ای غیرمترقبه کاهشی محسوس در خالص جریان وجوه بانک به وجیود آمیده و   دارد که بر اثر حادثه

هیای  ش نسبت به مشتریان با مشکل مواجیه شیود. ایی  ریسیک بیرای بانیک      بانک در ایفای تعهدات

 توان اقامه نمود:تر است. برای ای  مدعا چند دلیل میاسالمی از چند جهت خطرناک

هایی که در زمینه رشد و فراگیری ابزارهای میالی  های اسالمی به علت محدودیتاول آنکه بانک 

سرعت از بازارهای مالی کمبود نقدینگی خود را جبران نمایند.  توانند بهدارند در چنی  مواقعی نمی

های اسیالمی بیه   دهد. حال اگر بانکهای بانکی را دیون تشکیل میدوم آنکه بتش بزرگی از دارایی

هایی که بیا بحیران نقیدینگی    علت موازی  فقهی نتوانند دیون چندانی را به فروش برسانند در زمان

نند به طور کامل مشکالت خود را حل و فصل نمایند. سوم اینکه از آنجا کیه  تواشوند، نمیمواجه می

از  منیدی های اسالمی در بهیره پذیر است، بانکبا استفاده از نظام بهره امکان 2دهندهاستفاده از آخری  وام

                                                                                                                   
1. Prudential Limits 

2. Lender of Last Resort 
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 ای  امکان با محدودیت مواجه هستند.

های ریسک نقیدینگی بکاهنید.   ن آسیبتوانند با برقراری تمهیداتی از میزاهای اسالمی میبانک 

های خود را تنظیم ای جریانات نقدی و سررسیدهای وامهای اسالمی بگونهاول آنکه الزم است بانک

نمایند که همه روزه مازادی به عنوان وجوه احتیاطی در اختیار داشته باشند. البته به منظور نیل به 

ی بیشتر باشد. برای ای  امیر نظیام بانکیداری اسیالمی     سود قابل قبول ای  میزان نباید از حد متعارف

باشد که در ایی  مسییر بایید از تیوان و امکانیات      ای میمحتاج سیستم اطالعاتی قوی و به روز شده

های اقتصادی کشور اسیتفاده کیافی نمایید. دوم اینکیه     تمامی نهادهای اطالعاتی و آماری و سازمان

گذاران های اقتصادی و چه از نظر تعداد سپردهو نوع فعالیت های اسالمی چه در منطقهبایستی بانک

ها به جای آنکیه تنهیا بیه تعیداد انیدکی از      گرایی را در دستور کار خود داشته باشند. ای  بانکتنوع

گذار تجهیز نمایند تا گذاران بزرگ اکتفا نمایند، باید منابع خود را از بی  تعداد زیادی سپردهسپرده

 د را در برابر ریسک نقدینگی مقاوم سازند.بدی  طریق خو

تواند در می1گذاریحاصل از سرمایه)سود( های بازدهسازی هماهن بکارگیری برنامه آنکه سوم  

. ای  برنامه در واقع ایجاد یک حساب ذخیره تعدیل سیود در صیورت   پوشش ای  ریسک مفید باشد

دهای اسالمی، بتشی از ای  حساب بیه حسیاب   زیان در قراردابروز حساب سود و زیان که در مواقع 

اجرای ای  برنامه عالوه بیر از بیی  بیردن    .نفعان( انتقال یابدگذاری )ذیهای سرمایهدارندگان سپرده

، باعث مدیریت بهتر ریسیک  و تامی  الزامات حاکمیت شرکتی تعارض منافع میان دو گروه یاد شده

ط تعادل مناسبی میان ریسک و بازده مورد انتظار ایجاد م بانکی خواهد شد، زیرا در ای  شراینظا در

گذاری وجوه گذاران( از نحوه سرمایهگذاری )سپردههای دارندگان حساب سرمایهخواهد شد و نگرانی

 یابد.ها کاهش میآن

های احتیاطی استفاده نمایند. به عنیوان نمونیه،   توانند از طرحهای اسالمی میچهارم آنکه بانک 

هیا در  سازی سپردهتواند جهت مقاومکافل و یا بیمه که از لحاظ اسالمی مورد تایید است، مینظام ت

هیا در مقابیل خطیرات    گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنی  بیمه سیپرده مواجه با هجوم سپرده

 کالهبرداری، سوء مدیریت و انحراف از مفاد عقود قابلیت پوشش توسط بیمه را دارا هستند. 

ها های عملیاتی است. ای  ریسکهایی که در نظام بانکی وجود دارد ریسکدسته دیگر از ریسک 

شوند و ییا ماننید تعیاری  کمیتیه بیال در نظیارت بیر بانکیداری         یا به عنوان عملیاتی نامگذاری می

 (.2001گیرد)بال، دسامبر جای می« هادیگر ریسک»زیرمجموعه 

اسیتفاده از  خطا و اشتباهات سهوی، کالهبیرداری، تقلیب، سیوء    ها عمدتاً ازای  دسته از ریسک 

های بکار رفته در سیستم و حوادث غیرمترقبه چیون زلزلیه، سییل،    اطالعات محرمانه، ضع  فناوری

                                                                                                                   
1. Smoothing returns 
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تیوان  اند که میی های فقهی نیز مواجههای اسالمی با ریسکشود. همچنی  بانکآتش سوزی و... ناشی می

از  هیای اسیالمی  بندی نمود. گاهی نیاظران شیرعی بانیک   های عملیاتی دستهکآنان را در زیر عنوان ریس

مفاهیم فنی و تتصصی مدیریت ریسک و امور مهندسی مالی بیاطالع هستند و در مقابل نیز گیاهی  

ها از موازی  و مباحث فقهیی اطالعیاتی ندارنید و حتیی     مدیران و کارشناسان مالی و اقتصادی بانک

باشند. نتیجه ای  امر محرومیت خودساخته نظام بانکداری اسالمی از میل میگاهی نسبت به آن بی

 باشد.ها میموهبت مدیریت ریسک

تتصصی که همزمان با هیم در   های اسالمی با برقراری یک کمیتهشود بانکبنابرای  توصیه می 

اده از هر دو زمینه مباحیث فقهیی و نییز مباحیث میدیریتی و میالی متبحیر باشیند، فرصیت اسیتف          

های بانکی را برای بانکداری اسالمی به وجود آورند. همچنیی  اسیتفاده   سازوکارهای مدیریت ریسک

آور از نظام کنترل داخلی، استفاده از حسابرسان زبده داخلی و خارجی، برقیراری سیازوکارهای الیزام   

اسیالمی را در تحیت   های تواند بانکمداری و ... میها، توسعه فرهن  اخالقبرای اصالح نقاط ضع 

 ها یاری برساند.کنترل و هدایت قرار دادن ای  دسته از ریسک

 

 ج( شفافیت

ای انجیام داده اسیت. در کنیار    گسترده هایفعالیت حاکمیت شرکتی نقش در خصوص بانک جهانی

 میدیریت، روابیط   کنترلیی  محییط  میدیره،  هیئت و عملکرد آفرینینقش شرکتی، حاکمیت به تعهد

شفافیت از جمله موارد مهم مورد اشاره ای  بانیک اسیت    و نفعان، موضوع افشاذی سایر و سهامداران

 (.2013)اگ ، 

شفافیت در منظر کمیته بال عنصر کلیدی یک نظام بانکداری صیحیح و سیالم و نظیارت شیده      

 اشد. دار و منطبق با تعاری  بباشد. بنابر تعری  ای  کمیته ارائه اطالعات بایستی دقیق، زمانمی

شیمارد کیه از   ای  کمیته برای ارائه اینچنی  اطالعاتی، شفافیت در برخی محورها را الزم بر می 

 (:2015توان به چند نمونه ذیل اشاره داشت )بال، جمله آن می

 عملکرد مالی )مانند درآمدها و متارج بانک، کیفیت درآمدها، امکانات بالقوه و...(.. 1

زان سرمایه بانک، توانایی بانک در پرداخت دیون، حجیم نقیدینگی و   موقعیت مالی )مانند می. 2

.)... 

دهنیده ریسیک مثیل    راهبردهای مدیریت و کنترل ریسک )مانند بکارگیری ابزارهای کاهش. 3

 ها، توافقات تسویه، محافظت بر حدود اعتبارات، استفاده از ابزارها و مشتقات مالی و ...(.وثیقه

های نیر  بهیره،   های اعتباری، ریسکهای بازار، ریسک)مانند ریسک منابع در معرض ریسک. 4

 های قانونی و عملیاتی و ...(.های نر  ارز، ریسکهای نقدینگی، ریسکریسک
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های حسیابداری، قواعید تثبییت،    های حسابداری )مانند تشریح اصول و نحوه فعالیتسیاست. 5

ا و درآمدها، تدابیر احتمیالی بیرای پیشیامدهای    ههای تشتیص میزان زیان وارده به سرمایهسیاست

هیا، معیامالت   ها، نحیوه اوراق بهادارسیازی داراییی   ها و داراییگذاری و ارزیابی بدهیضرر وام، ارزش

 ارزی، مالیات بر درآمد، مشتقات مالی و ...(

مدیریت کسب و کار و حاکمیت شرکتی )همانند ساختار و اسیلوب سیازمانی بانیک، تعیداد،     . 6

جایگاه، تتصص و سنوات اعضای هیئت مدیره و مدیریت ارشد بانک، ساختار نظام انگیزشیی چیون   

 ها و...( پاداش

هایی که موجیب وارد  کاری به قصد فریب طرف مقابل و یا پوشاندن نقصدر نظام اسالمی پنهان

(؛ از 21-24: 1393شدن زیان به شرکا شده است به هیچ عنوان پذیرفته نیست )عیوضیلو و قلییچ،   

 توان برای نظام بانکداری اسالمی توصیه شده دانست.رو ایجاد شفافیت در موارد فوق را میای 

الزم بذکر است که در نظام بانکداری اسیالمی عیالوه بیر میوارد فیوق اطالعیات الزم در خصیوص        

ت قراردادهای مشارکتی نیز باید برای طیرفی  افشیا و علنیی گیردد و ایی  شیفافیت از اصیول صیح        

 از فراتیر  اسیالمی  میالی  اسیتانداردهای  زمینیه  ایی   قراردادهای اسالمی همچون مشارکت است. در

 هیات دیدگاه از شرکتی حاکمیت اصول چهارم از بتش در مثال برای. باالست کمیته استانداردهای

 سرمایه هایسپرده دارندگان به مربوط مالی گزارش سازیشفاف در خصوص ،1اسالمی مالی خدمات

 موقیع  به و کافی افشای از باید اسالمی مالی خدمات موسسات که داردمی مقرر چهارم اصل ذاری،گ

 . کند حاصل اطمینان نفعانذی به گذاریسپرده به مربوط اطالعات

 

 (IFSBاسالمي ) مالي از منظرهیئت خدمات شرکتي حاکمیت اصول

هیئیت   توسیط  کیه  شیرکتی  کمییت حا اصول از به برخی که باشد مناسب شاید مباحث، ای  از پس

رک د. شیود  اشیاره  اسیت،  شده ارائه مالی اسالمی موسسات به و ( تهیهIFSBاسالمی) مالی خدمات

 را اسیالمی  میالی  موسسات در مناسب شرکتی حاکمیت الگوی سازی اجرا زمینه اصول، یح ای صح

 (:13-14: 1392میکند )میسمی،  فراهم

 خیود  بیرای ی جیامع  حیاکمیتی  چیارچوب  بایستمی اسالمی مالی خدمات موسسات: اول اصل 

 و گشیته  مشیتص  حیاکمیتی  عناصیر  از ییک  هیر  راهبردی وظای  و نقشها آنه در تعری  نمایندک

 .شود نظرگرفته در ذینفعان تمامی درقبال موسسات عادالنه ایجادپاستگویی نیز برای فرآیندهایی

 غییر  و مالی اطالعات گزارشگری کهکنند حاصل اطمینان باید اسالمی مالی موسسات: دوم اصل 

 .است اسالمی مالی موسسات حسابداری المللی بی  شده شناخته استانداردهای با مطابق مالی آنها

                                                                                                                   
1. Islamic Financial Service Board(IFSB) 
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 زمینه در گذاریسرمایه هایحساب صاحبان اسالمی،حقوق مالی موسسات است الزم: سوم اصل 

 ایی   اعمیال  تضیمی   بیرای  افیکی  ابیزار  و شناخته رسمیت به را مالی موسسه عملکرد پایش دائمی

 .درنظر بگیرند حقوق

 بیا  متناسب را صحیحی گذاریسرمایه راهبرد اسالمی، مالی موسسات است مناسب: چهارم اصل 

 نیوع  هیر  تعیدیل  خصوص در و نموده اتتاذ گذاری سرمایه حساب صاحبان بازده و انتظارات ریسک

 .نمایند شفافیت عمل با نیز بازده

 دییدگاه  بیه  ییابی دسیت  جهیت  مناسیبی  مکانیزم اسالمی مالی موسسات ستا الزم: پنجم اصل 

 در دهید، میی  انجیام  کیه  هیایی فعالیت و عملیات محصوالت، تمامی با رابطه در متتصصی  شریعت

 .باشد داشته اختیار

 احکیام  و اصول تمامی دقیق اجرای به ملتزم را خود اسالمی مالی موسسه است الزم: ششم اصل 

 را مقیررات  ای  موسسه است الزم همچنی . نماید میشود ارائه مرتبط متتصصی  طتوس شریعت که

 .دهد عموم قرار اختیار در

هیای  حساب خصوص در اساسی و مرتبط اطالعات اسالمی مالی موسسات است الزم: هفتم اصل 

 حسیاب  صیاحبان  اسیتفاده  جهت موقع به و کافی صورت به را نمایندمی مدیریت که گذاریسرمایه

 .افشاکنند مردم عموم و گذاریسرمایه

 

 نقش بازيگران اصلي حاکمیت شرکتي

 هیئت مديره .1

نماینید،  هیئت مدیره به افرادی اشاره دارد که عالوه بر آنکیه در حاکمییت شیرکتی نقیش ایفیا میی      

آینید. وظیفیه هیئیت میدیره آنسیت کیه بیدون آنکیه درگییر          سهامدار آن شرکت نیز به حساب می

های بانکی کنترل، نظارت و احاطیه داشیته   یریتی روزانه شود بر روی کلیه فعالیتهای مدمسئولیت

باشد. همچنی  ای  هیئت، مسئولیت صیانت از بانک در برابر اقیدامات و اعمیال نفوذهیای خیارج از     

 (.2006قاعدة سهامداران عمده و یا کنترلی را بر عهده دارد )بال، 

نکه اینان باید از تعهد آهایی داشته باشند. اول ویژگی های بانکی بایستی یک سریهیئت مدیره 

و تتصص کافی در حوزه تتصصی خود و شناخت مناسب از تمامی امور متتل  بانک برخوردار بوده 

 مند باشند.و از درک و شناخت روشنی نسبت به نقش حیاتی خود در زمینه حاکمیت شرکتی بهره

هیای شیرکتی بانیک، تعییی  و     هداف راهبردی و ارزشاز دیگر وظای  مهم هیئت مدیره تایید ا 

هیا، اسیتانداردها و اصیول حرکیت بانیک اسیت.       مشیی تدوی  سلسله مراتب وظای  کارمندان، خیط 

کنندگان و مدیران ارشد بانکی بیرای  گذاران، ادارههمچنی  هیئت مدیره باید اطالعاتی را که سپرده
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ند را در اختیار آنان قرار دهند.افزون بر ایی  میوارد   ها نیازمند هستانجام نظارت در سطح خود بدان

زا، ترتیب دادن هیئت مدیره بایستی برقراری یک نظام کنترل نیرومند داخلی، ارزیابی و نظارت برون

های حسابداری مناسب، تقسیم عادالنه و کارای وظای ، میدیریت  زا، روشسازوکارهای نظارت درون

سیاالری در  وازی بی  اجزای سازمانی بانک، توجه به اصیل شایسیته  ریسک، ایجاد روابط موثر و غیرم

 (.2006مناصب مدیریتی را در دستور کاری خود داشته باشند )بال، 

دهند یکی از مهمتیری   اما متاسفانه اعضای هیئت مدیره وظای  خود را به طور کامل انجام نمی 

باشد. عمده دلیل دیگر عیدم انتتیاب   می علل ای  رویداد دارا نبودن تتصص و تعهد مابی  ای  اعضا

سیازد.  ای  افراد توسط سهامداران است که آنیان را بیه پاسیتگویی در برابیر سیهامداران وادار نمیی      

انتتابات اعضای هیئت مدیره در جلساتی غیر منظم با فواصل زمیانی زییاد از هیم صیورت گرفتیه و      

(. 31: 1،2001ابل تیوجهی ندارنید )پیرنتیس   کنندگان نقش قعمدتاً سهامداران در عزل و نصب اداره

باشد که در شیوه انتتاب هیئت مدیره اصالحاتی همچون انتتیاب اعضیای هیئیت    بنابرای  الزم می

ریزی شیده در فواصیل   طور منظم و برنامهمدیره توسط سهامداران و یا برگزاری جلسات انتتابات به

ند افیراد بیا کفاییت را بیر مسیند امیور       زمانی مشتص بوجیود بیایید تیا کیه سیهامداران قیادر باشی       

بنشانند.تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا نشان داده است که تامی  میالی موسسیه و ییا بانیک از     

ها طریق استقراض عاملی بوده است که سهامداران بزرگ به دور از نظر هیئت مدیره، کنترل شرکت

ها نسبت بیه  گاشته شود. از ای  رو بانکرا در دست گرفته و حقوق سهامداران جزء تا حدی نادیده ان

باشند و دیگر نسبت به حل و فصل مشکالت پیش دهند با دریافت وثیقه مطمئ  میهایی که میوام

در بانکداری اسالمی اگر حالیت مشیارکتی حیاکم    دهند.رو اهتمام در خور توجهی از خود نشان نمی

شود. با تقسییم سیود و زییان طیرفی      می باشد مسلماً به مسائل و مشکالت شرکت اهتمام بیشتری

هیای  یابند که بر نحوه عملکردها نظارت و کنترل داشته باشیند و بیا پیگییری   خود را ملزم بدان می

 (.59: 2002مستمر از احتمال تتل  بکاهند )چپرا و حبیب،

ان همچنی  در بانکداری اسالمی روشی به نام مضاربه وجود دارد. در ای  حالیت دقیقیاً بیه همی     

گیرد، دستمزد اعضای هیئت مدیره به عملکرد شیرکت  صورت که در عقد مضاربه ای  امر صورت می

ها و متارج واقعی را که انجیام  شود. در ای  حالت اعضای هیئت مدیره تنها عوض هزینهگره زده می

ند را کالزحمه خود درصد مشتصی از سودی که بانک دریافت میاند دریافت داشته و برای حقداده

نمایند. البته ای  درصد سود افزون بر مبلغی است که اینان به عنوان سهامدار از سود بانیک  اخذ می

گردند.در شرائطی که بانک به جای سود، ضرری را متحمل شود، اعضای هیئت مدیره به مند میبهره

ا ای  حساب اعضای شود. باند چیزی عایدشان نمیها و خدمات مدیریتی که انجام دادهدلیل فعالیت

                                                                                                                   
1. D.D. Prentice 
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شوند. البته ضیروری  هیئت مدیره هم بمانند دیگر سهامداران در سود و زیان بوجود آمده شریک می

است که ای  میزان شراکت به طور شفاف و کامل در اساسنامه بانک ثبت شود و هیچ جیای ابهیامی   

ا نحوه عملکرد آنان پییدا کیرده   های اعضای هیئت مدیره ارتباط مستقیمی بباقی نگذارد. از ای  رو دریافتی

 (.34-37: 2002شود )چپرا و حبیب، و ضع  و قوت مدیریتی آنان در درآمدهایشان منعکس می
 

 . مديريت ارشد2

هیای  باشد. ای  مجموعه که از مهارتبر خالف هیئت مدیره، مدیریت ارشد الزاماً سهامدار بانک نمی

 دهند.، تنها وظای  مدیریتی بانک را انجام میباشندالزم در حوزه تتصصی خود برخوردار می

های کارکنان را به آنان تفویض کیرده و ییک سیاختار    مدیریت ارشد ابتدا وظیفه دارد مسئولیت 

مدیریتی را که به افزایش پاستگویی منتج شود، فراهم سازد. سپس ای  مدیریت بایستی بیر انجیام   

ارکنان نظارت دقیق بنماید. در واقع میدیریت ارشید   های تفویضی به کامور روزمره بانک و مسئولیت

های بانک در برابر هیئت مدیره است و بایسیتی هیر چنید وقیت یکبیار      مسئول عملکردها و فعالیت

گزارش عملکردهای خود را به هیئت مدیره ارائه نموده و هیئت مدیره نیز در مقابل نظیرات خیود را   

 (.2006به مدیران تحویل بدهند )بال، 

هیا توسیط   وزه با گسترش امور و روابط مدیریتی و تتصصی شدن میدیریت، عمیدتاً شیرکت   امر 

هیا اسیتفاده   شود، بلکه از مدیران مجرب و متتصص جهت انجیام فعالییت  سهامداران آنان اداره نمی

(. از آنجا که مدیران ارشد به عنوان وکیل سیهامداران  305-360: 1976، 1شود )جنس  و مکلی می

پردازند، مشکل سوء استفاده از اطالعات نامتقارن و تضییع حقوق سیهامداران بوجیود   میبه فعالیت 

آید. مدیریت ارشد از جمله مواردی است که در یک شرکت و یا بانک به شدت نیازمند حاکمیت می

شرکتی بوده تا که منافع ذینفعان مورد خدشه قرار نگییرد.از اقیدامات حاکمییت شیرکتی در میورد      

ال تتلفات مدیران بانکی آنست که ای  مدیران از بی  اعضیای هیئیت میدیره انتتیاب     کاهش احتم

کاری و تتل  را تقوییت  نشده باشند. چرا که مجزا نبودن متصدیان و اعضای ای  دو بتش شائبه کم

 کند.می

توانید در میورد میدیریت بانیک انجیام دهید،       یکی دیگر از اقداماتی که حاکمییت شیرکتی میی    

هیای میدیران شیرکت،    رزیابان داخلی است. ارزیابان داخلی با زییر نظیر گیرفت  فعالییت    بکارگیری ا

دهند. هیئت گزارشی از مشاهدات خود را به هیئت مدیره و همچنی  مدیریت ارشد شرکت ارائه می

باشد. اول آنکه باید فضیایی را بوجیود آورد   مدیره موظ  به دو اقدام در خصوص ارزیابان داخلی می

ابان داخلی به دور از فشارهای مدیران به ارائه گزارشی واقعی و شفاف اقدام نمایند؛ دوم آنکه که ارزی

                                                                                                                   
1. M. Jensen & W. Meckling 
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پس از ارائه گزارش ارزیابان داخلی، حتماً مدیران بانک در جهت رفع معضالت و نقاط ضع  اهتمیام  

 تیوان ز میی همچنی  همانند مورد قبلی، در ای  قسمت نیی  ورزیده و در حفظ و تقویت نقاط قوت بکوشند.

با استفاده از الگوی عقد مضاربه در بانکداری اسالمی برای مدیران اجرایی که به نوعی شریک کردن 

آنان در سود بدست آمده است، انگیزه آنان را برای فعالیت صادقانه در جهت حداکثرسازی سود کل 

 پوشی از سودجویی خارج قاعده و شتصی افزایش داد.و چشم

های اخالقی چیون  توان در ای  زمینه انجام داد آنست که مدیرانی با ویژگییاقدام دیگری که م 

(. اینگونیه  40: 2002جویی برای بانک برگزیده شیوند )چپیرا و حبییب،    داری و صرفهصداقت، امانت

هیایی  کرد سیرمایه دهند، در هزینهمدیران گزارش شفاف و مطابق واقعی به هیئت مدیره تحویل می

ها را در جایی که بیشیتری   داری سرمایهکنند، با نهایت رعایت امانتارند اسراف نمیکه در اختیار د

گیرند و در مواقعی که احسیاس کننید مناسیب    آورد بکار میمنفعت را برای کل ذینفعان بوجود می

کننید چیرا کیه    تر تقدیم میداری، منصب خود را به فردی باصالحیتای  پست نیستند بنا بر امانت

معتقدند که مدیریت بانک نوعی امانت است که به آنان سپرده شیده اسیت و در صیورتی کیه      اینان

 توان رعایت چنی  مسئولیت خطیری را ندارند، امانت را تحویل میدهند.

اقدام دیگر، بکارگیری مدیریت استراتژیک است. ای  نوع مدیریت از چهار بتیش تشیکیل شیده     

اجرا و در نهایت ارزیابی. مدیران در ای  نوع مدیریت بیشتر  است. تحلیل محیطی، تدوی  استراتژی،

تواند سه بتش دیگر را بیه انجیام برسیاند. اولیی      بتش اجرایی را برعهده دارند. اما هیئت مدیره می

مرحله تحلیل محیطی است. یعنی اینکه هیئت مدیره با بررسی جامع و کافی، محیطی که قرار است 

 را شناسایی نمایند. در آن به فعالیت بپردازند

شود. تحلیل خیارجی و تحلییل داخلیی. در تحلییل     ای  نوع تحلیل خود به دو بتش تقسیم می 

خارجی هیئت مدیره یک بانک، عوامل محیطی خارجی چون شیرائط حقیوقی، سیاسیی، فرهنگیی،     

تقاضیا و  های موجود، همتایان و رقبای صنعت بانکداری، خدمات نوی  بانکداری، سالئق، نوع فناوری

دهید. در تحلییل داخلیی هیئیت میدیره      قدرت مالی مشتریان و... را مورد تحلیل و شناخت قرار می

عوامل محیطی داخلی چون منابع موجود چون سهامداران، کارمندان، سرمایه و ...را مورد شناسیایی  

ئطی تیدوی   ها، استراتژی مناسب بیا چنیی  شیرا   دهند.سپس با استفاده از نتایج ای  تحلیلقرار می

شود که چنی  دستورالعملی را اجرا نمایند. پیس از مرحلیه   شود و از مدیران اجرایی خواسته میمی

اجرا، مرحله ارزیابی قرار دارد. در ای  مرحله نقاط ضع  و قوت شناسایی شده و در هر کدام از سیه  

 (.2003 ،1شود )آنالویی و کرمیمرحله قبلی که نیاز باشد، تغییرات الزم اعمال می

مدیریت استراتژیک به علت داشت  مزایایی چون توجه دائم بیه محییط پیرامیون، انتتیاب بهتیری       

                                                                                                                   
1. Analoui&Karami 
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انید،  استراتژی، ارزیابی پس از اجرا و ترمیم و بهبود مراحلی که در ارزیابی نمره خوبی دریافت نکرده

 تواند در مدیریت بهینه نظام بانکی کارساز باشد. همگی می

 

 گذارانسپرده. سهامداران و 3

گذاران میورد  در یک نظام کارآمد و موثر حاکمیت شرکتی، هم منافع سهامداران و هم منافع سپرده

 هیای های دیداری و سیپرده های بانکی به دو قسمت عمده سپرده(. سپرده2006شود )بال، توجه واقع می

بیا خطرهیایی مقابیل     هیای دییداری مسیتقیماً   گذاران سپردهشوند. سپردهگذاری تقسیم میسرمایه

نیستند اما اینان از دو جهت غیرمستقیم در معرض ریسک قرار دارند. اول آنکه نظیام بیمیه سیپرده    

ها را بیشتر از یک مقدار مشتصی تحت بیمه قرار نمیدهند. دوم آنکیه ممکی  اسیت    ای  نوع سپرده

هیای  گیذاری، از سیپرده  ایهبانک به قدری با بحران مواجه شود که به ناچار افزون بر سپردههای سرم

گیذاری در بانکیداری   هیای سیرمایه  دیداری نیز به منظور جبران خسارت استفاده نماید. امیا سیپرده  

ها به نوعی تضمی  متعارف به طور صریح یا ضمنی بیمه هستند و دریافت بازده مثبت از ای  سپرده

هستند که نیازمند حاکمیت شیرکتی  گذاران، سهامداران باشد. در ای  نظام بیشتر از سپردهشده می

 گیذاری هیای سیرمایه  گیذاران سیپرده  باشند. اما در نظام تامی  مالی اسالمی به شیوه مشارکتی، سپردهمی

ای مبنیی بیر سیود    همانند سهامداران در سود و زیان پروله شریک بوده و به نوعی تضیمی  قطعیی  

تی در نظام بانکداری و تامی  مالی مشارکتی مثبت وجود ندارد. بنابرای  الزام برقراری حاکمیت شرک

 شود.به وضوح مشاهده می

 

 بنديجمعنتیجه گیري و 

های موسسه مدنظر در راستای اهیداف از  از آنجاکه حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت

پیش تعیی  شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است؛ توانسته اسیت در نظیام بیانکی اثیرات     

های کشیورهای متتلی  منجیر    وشی از خود برجای گذارده و به بهبود چشمگیر وضعیت در بانکخ

 شود.

یابیم که برخی از عوامل همچون گسترده شیدن حجیم   با نگاهی به شرائط امروزی جهان در می 

ها و موسسات مالی، افزایش تعیداد ذینفعیان و همچنیی  گسیتردگی مییزان اطالعیات       بانک فعالیت

باشد. وظیفه حاکمییت شیرکتی   ، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در عصر حاضر مینامتقارن

در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان ای  حوزه دفاع نماید بسییار  

-ای از قوانی ، استانداردها و قیود سعی میسنگی  است. حاکمیت شرکتی با برقراری طی  گسترده

مجاری تضییع حقوق را بسته و با هدایت و کنترل عملکردهیای بیانکی، تیامی  منیافع کلییه       نماید
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 ذینفعان را تضمی  کرده و نوعی فضای اطمینان خاطر را برای همگان فراهم آورد.

 

 بانکدارياسالمي نظام در شرکتي حاکمیت ابزارهاي و نقش .1نمودار 
 

 
 

یی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. ای  نظیام  در ای  میان بانکداری اسالمی ظرفیت باال 

پذیری، قوانی  و مقررات خاص در بانکداری، الیزام افیراد بیه    هایی همچون رقابتبا دارا بودن محرک

توانید  سیاسیی جامعیه اسیالمی میی     -مدارانه محییط اجتمیاعی  رعایت اخالق فردی و شرایط اخالق

شود که با رو پیشنهاد میر نظام بانکی باشد. از ای بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی د

کمک عوامل محرک تامی  حاکمیت شرکتی در نظیام بانکیداری اسیالمی جهیت اسیتفاده مفیید از       

همچون نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شیفافیت   سازیای  نوع حاکمیتابزارهای ای  نظام در پیاده

هایی خاص ها و مسئولیتتواند نقشریزی میبرنامهریزی دقیق و هدفمندی صورت گیرد. ای  برنامه

گیذاران بیه   را برای بازیگران ای  حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده

 وجود آورده تا تحقق هر چه بهتر امر حاکمیت شرکتی در بدنه نظام بانکی به وقوع برسد. 
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