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حاکمیت شرکتی در چارچوب 
بانکداری اسالمی  

(با تاکید بر موضوع حقوق ذی نفعان)

حاکمیت شرکتی، •
بانکداری اسالمی،  •
حقوق ذی نفعان،  •
.حاکمیت شرعی•



اهمیت موضوع
داری اسالمی پیاده سازی یک اقتصاد و بانکداری اسالمی نیازمند نگاه کالن و سیستمی به بانکلزوم •

داره، بایستی عالوه بر نگاه خرد و توجه به قراردادهای اسالمی در بانکداری به نحوه ا. می باشد
.مدیریت و نظارت بانک ها نیز از منظر اسالمی توجه شود

.  حاکمیت شرکتی علم و روش اداره، مدیریت و نظارت بر بنگاه ها و بانک هاست•
اره، قراردادهای شرعی اسالمی جهت اجرا و پیاده سازی و رعایت صحیح و واقعی نیازمند به نظام اد•

.مدیریت و نظارت اسالمی در بانک ها می باشند
، کاهنده  حاکمیت شرکتی موثر و مناسب، ضامن رعایت اصول شرعی و اعتقادی در بانکداری اسالمی•

ی اسالمی ریسک های ذی نفعان و کالن اقتصاد اسالمی و افزاینده کارایی و اثر بخشی نظام بانکدار
.می باشد

وب جامع از این رو تدوین و طراحی چارچ. مند داشتبایستی به موضوع حاکمیت شرکتی نگاه نظام•
.حاکمیت شرکتی در بانکداری اسالمی الزامی می باشد

نی بر طراحی و تدوین چارچوب جامع حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسالمی مبدر این ارائه به •
.فقه امامیه و ارائه راهکارها و سازوکارهای منطبق بر آن می پردازد



کداریباندرشرکتیحاکمیتمناسبچارچوببهیابیدستدنبالبه
باشیممیرانایبانکدارینظامبامتناسبو(امامیهفقهبرمبتنی)اسالمی

:استزیرمواردشاملکه
اسالمیبانکداریدرشرکتیحاکمیتبنیادیواساسیاصول.1
عایترموضوعبهمحدود)اسالمیبانکداریدرشرکتیحاکمیتاصول.2

(نفعانذیحقوق
عموضوبهمحدود)اسالمیبانکداریدرشرکتیحاکمیتراهکارهای.3

(نفعانذیحقوقرعایت



ادبیات موضوع: بخش اول
حاکمیت شرکتیتعاریف : گفتار اول•
ایرانحاکمیت شرکتی در : گفتار دوم •
اسالمحاکمیت شرکتی در : گفتار سوم•
هاحاکمیت شرکتی در بانک : گفتار چهارم•
اسالمیبانکداری : گفتار پنجم•
اسالمیحاکمیت شرکتی در بانکداری : گفتار ششم•
ایرانحاکمیت شرکتی در بانکداری : گفتار هفتم•
ام  اهمیت تدوین چارچوب حاکمیت شرکتی برای نظ: هشتمگفتار •

بانکداری اسالمی



  حو   حاکمیت شرکتی  
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رکتیتعاریف حاکمیت ش: گفتار اول



ازکهیصنعتپیشرفتعاملمهمترینشایدومهماقتصاديتحوالتازیکی•
.بودسهامیشرکتهايظهورگردیدآغازمیالدي18قرن

تضادآمدنبوجودنتیجهدرومدیریتازمالکیتجداییپدیدهایننتایجاز•
.استنمایندگیتئوريهمچونموضوعاتیگیريشکلآندنبالبهومنافع

مالیردهگستهايرسواییموجببهاخیرسالهايدرکهاهمیتیبامسائلازلذا•
ازییکعنوانبهوگرفتهقرارمحققانتوجهموردبزرگشرکتهايسطحدر

حاکميت»موضوعگردید،مطرحگذارنسرمایهبرايمهمموضوعات
ازادياقتصواحدتفکیکومدیریتبرنظارتلزومبرکهاست«شرکتی
.پردازدمیوذینفعانگذارانسرمایهحقوقحفظنهایتدروآنمالکیت



دهدیمنشانهابنگاهدرمالیهايرسواییآورندهپدیدشرایطوعللبررسی•
برهاشرکتسهامدارانناقصحاکمیتومدیریتبرنظارتفقدانموارددرکه

زمینهاجراي،مدیرانبهنامحدوداختیاراتسپردنهمراهبه،امورادارهنحوه
.ساختخواهدفراهمآنهااستفادهسوءبرايرامساعدي

ازدارانسهامصحیححاکمیتاعمالمستلزمشرایطیچنینبروزازجلوگیري•
درکههبودشرکتهامنظمحسابرسیواجراییمدیریتبردقیقنظارتطریق

.شودمیشناخته«شرکتیحاکميت»فرایندعنوانتحتمجموع
وانتمیشرکتهادرآناجرايوایجادباکهاستنظامی«شرکتیحاکمیت»•

اعمالقطریازرا(نفعانذيدیگرو)مدیریتومالکیتبینشدهایجادفاصله
بروززاجلوگیريطریقازودادهکاهشمدیرانفعالیتهايبرکنترلونظارت
.شدمنتفعآنازمالیهايبحران



تعریف حاکمیت شرکتی

ستمسیوهافرهنگفرایندها،ساختارها،مقررات،قوانین،,شرکتیحاکمیت•
ولتعداشفافیت،پاسخگویی،هايهدفبهدستیابیموجبکهاستهایی

.شودمیذینفعانحقوقرعایت
باکهاستساختارهاییوفرآیندها،نظام هاازمجموعه ايشرکتی،حاکمیت»•

اداريیداخلکنترل هاي،هیئت مدیرهنظیردرون سازمانیساز و کارهايازاستفاده
ساز و کارهاينیزوریسکمدیریتوداخلیحسابرسی،حسابداريو

تنظار،سرمایهبازار،حقوقینظام هاي،قانونینظارتمانندبرون سازمانی
بکسپیدر،رتبه بنديمؤسساتومستقلحسابرسی،عمدهسهام داران

تجاريحدوادرعدالتوشفافیت،پاسخگویی،ذینفعانحقوقرعایتازاطمینان
«است



تعریف حاکمیت شرکتی

راشرکتیحاکمیت,2004درسال(IFAC)حسابدارانالمللیبینفدراسیون�•
:استعبارتشرکتیحاکمیت:استکردهتعریفچنین
موظفمدیرانومدیرههیئتتوسطشدهبردهکاربههايشیوهوهامسئولیتتعدادياز▫

نترلکها،هدفبهدستیابیکنندهتضمینکهراهبرديمسیرکردنمشخصهدفبا
.استمنابعمسئوالنهمصرفوهاریسک

:کندمیبیانچنینراشرکتیحاکمیت1992سالدرکادبري�•
�.شوندمیکنترلوهدایتآن،باهاشرکتکهسیستمی...▫
شرکتیحاکمیتمورددرتعریفاین,1995سالدربلژیک،درکاردونگزارشدر•

:استآمده
�.استشرکتکنترلوهدایتبرناظرقواعدازايمجموعه,شرکتیحاکمیت▫

:نویسدمی1994سالدرپارکینسون•
شرکتیرمدعملکردتضمینبرايکنترلونظارتفرایند...ازعبارتشرکتیحاکمیت▫

.استسهامدارانمنافعبامطابق



تعریف حاکمیت شرکتی

:استکردهتعریفچنینراشرکتیحاکمیت1994سالدرمگینسون�•
-شروونهادهامقررات،قوانین،مجموعهتوانمیراشرکتیحاکمیتسیستم»▫

ادارهانیکسچهنفعبهوچگونههاشرکتکنندمیتعیینکهکردتعریفهایی
�.شوندمی

:استنوشته1984سالدرکهاستدیگريصاحبنظرگريتري•
هدایت،هببلکهنیستشرکتعملیاتادارهبهمربوطتنهاشرکتیحاکمیت...▫

رکتشذینفعانتمامبهآنهاپاسخگوییواجراییمدیراناعمالکنترلونظارت
.استمربوطنیز(اجتماع)



تعریف حاکمیت شرکتی

ظران،صاحبنهايدیدگاهمروروشرکتیحاکمیتمفاهیموهاتعریفبررسی•
ت،اس(ايحوزه)ايرشتهچندمفهومی,شرکتیحاکمیتکهداردآنازحکایت

:هاستشرکتدرزیرموردچهاربهدستیابی,آننهاییهدفو
پاسخگویی•
شفافیت•
(انصاف)عدالت•
ذینفعانحقوقرعایت•



تعریف حاکمیت شرکتی

طبق،(اهبنگحاکمیتبنگاهراهبريیا)شرکتیراهبريیاحاکمیتهمچنین•
:ازتاسعبارتاقتصادي،توسعهوهمکاريسازمانسويازشدهارائهتعریف

ساختار.می شودکنترلوهدایتسازمانآن هاطبقکهفرایندهاییورویه ها▫
مثل–سازمانمختلففعاالنبینمسئولیت هاوحقوقتوزیعشرکتیراهبري

اعدقوومی کند؛مشخصرا-ذي نفعاندیگروسهام داران،مدیران،مدیره،هیئت
.می کندمعینتصمیم سازيبرايرارویه هاییو



وسعه و هاي اساسی اصول حاکمیت شرکتی از نظر سازمان تجنبه
همکاري اقتصادي

شرکتیحاکمیتاثربخشچهارچوببرايالزمبسترایجادازاطمینان(1•
وقوانیناب.دهدافزایشرابازارکاراییوشفافیتبایدشرکتیحاکمیتچهارچوب▫

نظارتی،مختلفمقاماتبینرامسئولیتوضوحبهوباشدداشتهمطابقتمقررات
.کندتقسیماجراییوقانونگذاري

مالکانکلیديوظیفهوسهامدارانحقوقبهتوجه(2•
اتموجبوکندحمایتسهامدارانحقوقاعمالازبایدشرکتیحاکمیتچهارچوب▫

.آوردفراهمرامهماینتسهیل
سهامدارانبابرخورددرعدالتومساواترعایت(3•

لهجمازسهامدارانهمهقبالدرعادالنهرفتارازبایدشرکتیحاکمیتچهارچوب▫
دبتواننبایدسهامدارانهمه.دهداطمینانخارجی،سهامدارانواقلیتسهامداران

.کننددادخواهیاثربخش،نحويبهخود،حقوقتضییعگونههرقبالدر



وسعه و هاي اساسی اصول حاکمیت شرکتی از نظر سازمان تجنبه
همکاري اقتصادي

شرکتیحاکمیتدرنفعانذينقش(4•
هايفقتوایاقانونبراساسنفعانذيهمهحقوقبایدشرکتیحاکمیتچهارچوب▫

راستايدرنفعانذيوهاشرکتبینفعاالنههمکاريوکندشناساییراجانبهدو
.کنندترغیبراهاشرکتمالیسالمتوشغلثروت،ایجاد

شفافیتوافشا(5•
میتاهباموضوعاتموقعبهوصحیحافشايازبایدشرکتیحاکمیتچهارچوب▫

طمیناناشرکتبرنظارتومالکیتعملکرد،مالی،موقعیتشاملشرکتمورددر
.دهد

مدیرههیأتهايمسئولیت(6•
ظارتنبلندمدت،نگرشیباشرکتهدایتازبایدشرکتیحاکمیتچهارچوب▫

ورکتشقبالدرمدیرههیأتپاسخگوییومدیرههیأتتوسطمدیریتاثربخش
.دهداطمینانسهامداران،



نظري حاکمیت شرکتی  مبانی 

معامالتهزینهنظریه•
نمایندگینظریه•
مباشرتنظریه•
ذینفعاننظریه•
منابعبهوابستگینظریه•
سیاسینظریه•

وريتئهمچون.گیرندمیقراربحثموردشرکتیحاکمیتموضوعدرنیزدیگريهايمدلوهايتئوري•
مدلی،تفویضنظارتمدلعمده،سهامدارانمدلتصاحب،مدلاقتضایی،تئوريها،شرکتحاکمیتدربازي
...وکمیشرکتیحاکمیتوايحوزهچندهاي



نفعاننظریه ذي 

واعدقوضعکهاستگرفتهقرارتوجهموردمسئلهاینذینفعاننظریهدر•
بهدارانسهامبینکهنمایندگیمسئلهرفعهدفباتنهاشرکتیحاکمیت

ئولیتمسبلکه.نیستایشاننمایندگانعنوانبهمدیرانوکارفرماعنوان
دیگروشرکتبینکهحقوقیروابطدرواولوهلهدرشرکتاجتماعی
ضاياقتشود،میپیدانمایندگانازغیردیگريقراردادهايقالبدراشخاص

ذینفعاناینهمهحقوقتأمینجهتشرکتیحاکمیتقواعدکهداردراآن
.شوددهیسازمان

امانیوظیفهیامسئولیت•
وفاداريوظیفه▫
مراقبتوظیفه▫



نفعانذي انواع 

شرکت

کارکنان

سهامداران

دولت

گروه های ذی 
نفع

جوامع محلی

مشتریان

نتامین کنندگا

تامین کنندگان  
اعتبار



سیستم هاي حاکمیت شرکتی

.داردوجودشرکتیحاکمیتسیستم,دنیاکشورهاياندازهبه•
:جملهازداخلیعواملتعداديباکشوريهردرشرکتیحاکمیتسیستم•

ها،شرکتمالکیتساختار▫
اقتصادي،وضعیت▫
قانونی،سیستم▫
فرهنگ،ودولتیهايسیاست▫

.شودمیمعین
سیستمواملعترینکنندهتعیینوتریناصلیازقانونیهايچارچوبومالکیتساختار•

.هستندشرکتیحاکمیت
وضعیتداخل،بهخارجازسرمایهجریانمیزانقبیلازخارجیعواملهمچنین،•

مرزي،بیننهاديگذاريسرمایهوکشوردهاسایربازاردرسهامعرضهجهانی،اقتصاد
.دارندتأثیرکشورشرکتیحاکمیتسیستمبر



های درون سازمانی و برون سازمانی حاکميت شرکتیمشخصات سيستم

(ایرابطه)درون سازمانی  برون سازمانی

ر  ها تحت مالکیت سهامداران درون سازمانی که همچنین بشرکت
.مدیران نیز کنترل دارند

اران  هاي بزرگ تحت کنترل مدیران اما تحت مالکیت سهامدشرکت
.برون سازمانی هستند

به ( دیریتم)هاي با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل سیستم
.شودمیطوري که مشکالت نمایندگی به ندرت دیده

که موجب  ( مدیریت)سیستم داراي مشخصه تفکیک مالکیت و کنترل 
.شودمشکالت نمایندگی با اهمیت می

.شودعملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شرکت  تصاحب خصمانه به عنوان یک ساز و کار انضباطی براي مدیر
.وجود دارد

کت  اعضاي مؤسس، شر)تمرکز مالکیت در گروه کوچک از سهامداران 
(مادر، مالکیت دولتی

.مالکیت پراکنده است

کنترل بیش از حد گروه کوچک از سهامداران درون سازمانی کنترل توسط گروه کثیري از سهامداران

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت

گذار در قانون شرکتحمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکتحمایت قوي از سرمایه

امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت امکان دموکراسی بین سهامداران

ذاري  گسرمایههایی که اکثریت سهامداران تمایل دارد که در شرکت
.اند، خود حق اظهارنظر داشته باشندکرده

سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جاي راهبرد اظهار نظر



هاي  تعیین کننده نظام هاي حاکمیت شرکتی و تفاوتعوامل 
حاکمیت شرکتی

يتحاکمهاینظامبرگذارتاثيرعومل
شرکتی

اروپاوآمریکادرشرکتیحاکميتهاینظامهایتفاوت

طوربدارانسهامحقوقازحاکمیتدرشرکتیحاکمیتهاينظامهايرویکردهاکشورحقوقینظام
عامبطورذینفعانباخاص

متمرکزمالکیتدرمقابلپراکندهمالکیتسرمایهوشرکتساختار

امانیوظایفمدیرههئيتالگوی

محوردارسهاممقابلدرمحورگذارقانونرویکردسياسیوفرهنگیتفاوت

مطلقاکثریتمقابلدرنسبیاکثریتگیريراي



همگرایی و واگرایی نظام هاعوامل 

:همگراییعوامل•
شرکتی،حاکمیتبرايخوباجراییهايرویه▫
بهادار،اوراقمقررات▫
المللی،بینحسابرسیهاياستاندارد▫
حسابداري،هايرویهجهانیتمرکز▫
ها،شرکتسازيجهانی▫
خارجی،هايبورسدرگذاريسرمایهافزایش▫
.تخصصیمجالتوالمللیبینهايکنفرانستحقیقاتی،نشریات▫
:واگراییعوامل•

حقوقی،هاينظامدرتفاوت▫
حقوقی،وقانونیهايفرآینددرهااستاندارد▫
سهام،بازارهايدرتفاوت▫
مالکیت،هايساختار▫
.اخالقیهايبنديگروهوفرهنگ،تاریخ▫



چارچوب حاکمیت شرکتیتعریف 

یا)سازوکارها،اصولالیهسهدرتوانمیراشرکتیحاکمیتچارچوب•
.کردجستجو(کارکردهایا)وظایفو(راهکارها



شرکتیحاکمیت اصول 

ارساختهرکهدانستمبانیوقواعد،توانمیراشرکتیحاکمیتاصول•
دراصولینا.بگیردشکلآنبهدستیابیونیلبرايبایدشرکتیحاکمیت

.اندگرفتهقراراشارهموردضمنیطوربهیاصراحتامختلفاسناد
اصول2004سالدرتوسعه،واقتصاديهايهمکاريسازماننمونهبراي•

:کردمنتشروارائهزیرمبانیاساسبرراخودشرکتیحاکمیت
انصافاصل▫
شفافیتاصل▫
محاسبهقابلیتاصل▫
.پذیريمسئولیتاصل▫



شرکتیحاکمیت(سازوکارهايیا)هاراهکار

کههستندابزارهاییحقیقتدرشرکتیحاکمیت(سازوکارهايیا)راهکارها•
رایشرکتحاکمیتکارکردهاياعمالوشرکتحاکمیتشدناجراییامکان
ویداخلکارهايوسازگروهدوبهتوانمیراکارهاوسازاین.کنندمیفراهم
نمودبنديطبقهبیرونی

مدیریت

سهام داران و سایر ذینفعان

پاسخگویی

عدالت

شفافیت

رعایت حقوق

نظارتنظارت

مکانیزمهای برون سازمانی

نظارات های قانونی

نظام های قانونی  

بازار سرمایه 

حسابرسی مستقل

موسسات رتبه بندی

مکانیزمهای درون سازمانی

هیات مدیره

کنترلهای داخلی اماری 

وحسابداری

حسابرسی داخلی

مدریت ریسک



شرکتیحاکمیت کارکردهاي 

کهیمشخصسازوکارهايطیکهداردکارکردهاییشرکتی،حاکمیتنظامهر•
تقسیمکتیشرحاکمیتبازیگرانوارکانبیناست،مختلفالگوهايبرمبتنی

.شودمی

نظارت

رعایت

مدیریت

حسابرسی  
مستقل

مشاوره مالی 
و حقوقی

حسابرسی  
داخلی

کنترل



ر حاکمیت شرکتی د: گفتار دوم
ایران



تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران
(ايرابطه)ازمانیسدرونسیستمشبیهبیشترایران،درشرکتیحاکمیتسیستم•

.است
بعدياصالحاتو1307اردیبهشت18مصوبمدنیقانونسیستم،اینمنشا•

13مصوبتجارتقانون،(1361ماهديمصوباصالحیهآخرینشامل)
24مصوبتجارتقانونازقسمتیاصالحقانونعمدتأ،1311ماهاردیبهشت

.باشدمیبهاداراوراقبورسمقرراتوقوانینو1374اسفندماه
اکمیتحدستورالعملنویسپیشبهاداراوراقوبورسسازمانتوسطهمچنین•

.استنرسیدهسازمانآنتصویببههنوزکهگردیدهمنتشرشرکتی





نایراچالش ها مربوط به استقرار حاکمیت شرکتی در 

شرکتیحاکمیتدرساختاريونهاديچالش هاي•
ایراندربانک هامالکیتیساختارهايوالگوهابامرتبطچالش هاي•
بانک هاشرکتیحاکمیتاستقراردرکنترلیونظارتیچالش هاي•
دولتیبانک هايمختصشرکتیحاکمیتچالش هاي•
بانک هاشرکتیحاکمیتاستقراردرقانونیخألهايوچالش ها•
بانک هاشرکتیحاکمیتاستقراردرمقرراتیخألهايوچالش ها•
بانک هاسازمانیساختارهايبهمربوطچالش هاي•
نک هابادراجراییوتصمیم گیريفرآیندهايوساختارهابهمربوطچالش هاي•



حاکمیت شرکتی در قوانین ایران

(ش.هـ1347مصوب)آنبعدياصالحاتوتجارتقانون•
1351مصوبکشوربانکیوپولیقانون•
1362مصوب،(بهره)ربابدونبانکیعملیاتقانون•
کشوريخدماتمدیریتقانون•
دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون•
کشورمالینظامارتقايورقابتپذیرتولیدموانعرفعقانون•



:  گفتار سوم 
حاکمیت شرکتی در اسالم



یزناسالمیکشورهایدراخیرسالهایدرشرکتیحاکمیتیمســئله
مربوطاتتحقیقبهتوجهافزایشوجودبا.استگرفتهقرارتوجهمورد

یهتوسعبانکهمچونسازمانهاییتوسطکهشرکتیحاکمیتبه
تحاکمیســاختارهایخصوصدرامااست،گرفتهصورتاســالمی

احدیودیدگاهحتیواستدســتدراندکیادبیاتاسالمیشرکتی
شــرکتیحاکمیتدقیقمعنیتانداردوجوداسالمیکشورهایدر

مدلهایازاسالمیکشــورهاییعمده.کندتبیینرااســالمی
.(2009حســن،)میکنندپیرویآنگلوساکســونیشرکتیحاکمیت

ازدوریخالق،وحدانیتهمچوناعتقادی،زیرســاختهایبهتوجهبا
آنچها،رببدونمعامالتومنصفانهوســالماقتصادحرام،فعلوگنــاه

برابردروســیعپاسخگوییموضوعداردقرارمدنظربیشتراسالمدر
.استمکتبیدیدگاهیکباذینفعان



ردشــرکتیحاکمیتهدفکهمیکننداشــاره(2004)هوکووچودهوری
وابطردرکطریقازشــاخصاهدافبهدســتیابیوتعریفاســالم،

وهانامهبر،هاسیاستتوسطشدهپشــتیبانیمهممتغییرهایبین
.استراهبردیهایائتالف

حاکمیتنهاییهدفعنوانبهراشــریعتمقاصداهدافی،چنین
(2015:30جننا،).میکندمعرفیشــرکتی

هدایتومنابعبهینهکارگیریبهبرایمنســجمقواعدازمجموعهای»
برــاقانطبباکهذینفعــانتمامحقــوقنظرگرفتــندرباشرکتها
گیریصمیمتبهترینوشفافیتمیزانباالترینبهمنجرشریعتقواعد
(1391رستمی،)«.شود



وتوزیع،تولیداتبهمربوطاستنتاجیدانشازخودتحقیقدرحبیبوچپراعمر
اديبنیاصلچهاراسالمیمتونازآمدهبدستثروتودرآمدمنابع،شدنپخش

.کنندمیاستننتاجشرکتیحاکمیتجهترازیر
ايفرایندهاتحادابهام،وپیچیدگیافشايخداوند،شناختگسترش.1•

رودمیبکارماديجهانسیستممقابلدرکهادراکیمختلف
انصافوبرابريعنوانبهعدالتاصل.2•
اقتصاديهايفعالیتوجامعهدرمنابعازمولداشتغالاصل.3•
رونیدسیستمدادنشکلبرايمراحلبینتعاملیهايفعالیتاصل.4•

ینبسیستماتیکروابطدرالهیمعرفتازاستفادهمثالعنوانبهمکمل
(2002حبیب،وچاپراعمر)افراد



(2003فهمی،واسري)منظرازشرکتیحاکمیتیاسالماصول
منابعتوزیعوتولیددراسرافمصرف،دراتالفازاجتناب.1
عنوانبهکهاستبهرهنرخاجتماعیمنابعدادنهرزازنوعیک:بهرهنرخ.2

بهبهرهنرخ.کندمیدریافتخوداندازيپسيسرمایهازفردنکردناستفادهيهزینه
برايسهامسودومشارکتسودازآنجايبهواستبدتصاعدينرخیکعنوان
.میشوداستفادهالحسابعلیصورتبه(تولیدي)مولدفعالیت

زکاتنامبهاسالمدرکهدرآمدواموالمالیاتپرداختبراياجتماعیتعهد.3
.استماندهبالستفادهکهثروتیواموالازدرصد2.5معادلومیشودشناخته

دردنبوپاساخگوواستاسالماصلیاصولازدهیپسحسابوپاسخگویی.4
میممردحقرعایتوایمانبرتريموجبکههاییفعالیتباارتباطوخداوندمقابل
.استشدهتوصیهشود

درزندگی؛شئوناتکلیهدردیگرانمورددرانصافواخالقیاصولرعایت.5
.دارداخالقیرفتارواجتماعیارزشبامستقیمارتباطحاکمیتاسالم



(رستمی)اصول اساسی حاکمیت شرکتی اسالمی 

ســانها  در اســالم ان. اصول انصــاف و صداقت در اســالم، چارچوب منطقی بــراي فعالیــت و هدایت ارائه میکنداخالقیاصول
اقــد جو بندي میشــوند و این نشــان میدهد که هر سیســتمی که فبر حســب رفتارهــا و اعمالشــان طبقه

کته کــه با توجه به این ن. اخالقی و معنوي مناســب باشــد، بر سیســتم نظارت چنــدان اثرگذار نخواهــد بود
رت به مالک مطلق، خالق بی همتاســت و انســان به عنوان جانشین وي اســت، مسلمانان موظف به انجام تجا

.شــیوهاي اند که شــریعت مقدس مقرر میدارد

برابردرگوییپاسخاولوهلهدر.بیانجامدصحیحومنصفانهشفافیتیوافشــابهبایداســالمدرپاســخگوییشفافيتوافشا
ازوباشدمیامانتصورتبهاست،انساندســتدرکهمنابعیتمامکهمیدهدنشانمفهوماین.استمطرحخداوند

.گیردصورتمعامالتبطندربایســتاطالعاتوحقایقصحیحافشــاياینرو

تصميمگيری
(شــورا)

صورتسیعیوطیفگرفتننظردربافراینداینکهاســتتصمیمگیريبهمنتهیحاکمیــتوهدایتفرایند
ومگیريتصمیفراینددرمشــورت.استشورامفهوممقدس،شریعتدرهدایتوتصمیمگیرياساس.میپذیرد

.اندتسلیمخالق،مقدسذاتبرابــردرکهاشــخاصینظراتوآرابــراتکايباحاکمیت

1391رستمی،:منبع



(یفهمواسري)اسالمیشرکتیحاکمیتموثرچارچوب

شورا

سهامداران•

اعتباردهندگان•

عموم جامعه•

قوانین و دولت•

هیات مدیره•

حسبه

مدیریت•

حسابرسی شریعت•

حسابرس داخلی•

حسابرس خارجی•

کارکنان
•.

•.



چوبچاردرراتکلیفوخالفت،توحیداصولعبدالرحماندیگريتحقیقدر•
تیشرکحاکمیتچارچوبیکوينظراز.دهدمیقرارخودشرکتیحاکمیت
عنوانهبرااسالمیاخالقوشریعتبرمبتنینظارتیجنبهدوهربایستی
وحسبه،شورانهادهايکهشودمیمدعیوي.دهدقرارخودساختارهسته

قرارستفادهاموردموثرشرکتیحاکمیتبهنیلجهتتواندمیدینیحسابرسی
.گیرد



المیمقایسه اصول حاکمیت شرکتی متعارف با اصول اس
اصول اسالمیاصول سازمان همکاری های اقتصادی و توسعهاصل

یکبرایمبناییازاطمينان.1اصل
موثرشرکتیحاکميتچارچوب

یمتقسوقانونتساويبابازارکارآییوشفافیتافزایش
هامسئولیت

شریعتاخالقیچارچوبباتجارتگسترش
زیانوسوددراعتقاد
معنويواجتماعیتعهداتبااجتماعیرفاهوعدالتتقدم

وسهامدارانحقوق.2اصل
مالکيتاصلیکارکردهای

اصلیسهامدارانحقوق
عمومیمجامعدرگیريتصمیمدرمشارکت

شرکتکنترلمنظوربهبازارساختارهاي
سهامدارانتمامبرايمالکیتحقوق
مشورتیهايفرایند

خداجانبازامانتیعنوانبهاموال
خداازمطلققدرت
نفعانذيمجموعهعنوانبهجامعه
عنوانهبخداوندبرابردرهمچنینبلکهنفعان،ذيبرابردرتنهانهگوییپاسخ

مطلقمالک
ارزشعنوانبهانصافوعدلبیرونیسهامدارانواقلیتسهامدارانازحمایتانسهامداربایکسانرفتار.3اصل

وهصدقشکلبهدیدهزیاناعضايونفعانذيهمهبهثروتیکسانتوزیع
زکات

اخالقیهمومعنويتعهداتباهمافرادوجامعهرفاه
مساواتاحساس

درنفعانذینقش.4اصل
شرکتیحاکميت

مالیصحتوپایدارتوسعهشغلی،فرصتثروت،ایجاد
مالیموسسات

اجتماعیرفاهورستگاريبراياسالمیپاسخگویی
معامالتدرحراموحاللبنديتقسیمرعایت
معنويوماديجنبهدوهرازفرديواجتماعیرفاه
جامعهتمامبهرسیدگی

شرکتبهمربوطمسائلشفافيتوافشا.5اصل
مالیوضعیت
حاکمیتومالکیتعملکرد

شریعترعایتباپاسخگویی
شرکتکنترلبامرتبطاجتماعیاقتصادياهداف
،شفافیتوصداقتتساوي،عدالت
مستندطوربهگستردهگوییپاسخ

هيئتپذیریمسئوليت.6اصل
مدیره

راهبرديهدایت
مدیریتبرنظارت
نفعانذيوشرکتبهگوییپاسخ

ینهمچنبلکهنفعانذيیامدیرههیاتیاشرکتبهتنهانهگوییپاسخ
خالقبرابردرپاسخگویی

پارچهیکوکاملراهنایی
تعاونومذاکرات
نفعانذيبهمربوطتصمیمهربرايمشورتجستجويدر

2009محمود،عبدالسالم:منبع



اسالمدرشرکتیحاکمیتلزومدربیانی

برايمخمسشرکتپیوستخودالمعارفشذراتکتابدرآباديشاهاهللآیتمرحوم•
چارچوببررسیهمچنینوشرکتیکبرايحقوقیساختاریکطراحیبهباراولین

لزوممویدکهايجملهدرایشان.پردازدمینظرموردمدلدرشرکتیحاکمیت
:فرمایندمیباشدمیاسالمیشرکتیحاکمیتساختارطراحی

منجرکههاییشرکتوشدهتاسیساجتماعناحیهازکهاستآنشرکتایناعتبار»•
شرکتماعظکهبانککهآنحتیبودهانفرادجهتازشدهحقوقتضییعوخیانتبه
فسادلقاباستهاایرانیبهنسبتانفرادبرمبنیچوناستدنیاهايتجارتوها

درونچیهودشرکتولیبودخواهداختاللازمانعتجارتسیاستچهاگرباشد؛می
«.بودنخواهداختاللوانحاللقابلشدهتاسیسیهودجامعه

رکتشوهابانکدرفسادمضراتبهعنایتباایشانکهدهدمینشانبیاناین•
وهابنگاهبرايشرکتیحاکمیتچارچوبوساختارطراحیبهنیازموجود،هاي

الهرسنوشتنبهاقدامخودرواینازواندبودهواقفاسالمیوایرانیهايشرکت
.اندنمودهمذکور



(آیت اهلل شاه آبادي)کلی شرکت مخمس ساختار 

رئیس

(ناحیه مقدس اسالم)

(مدیرعامل)امین 

شرکا اعانات اداره قرض الحسنه معامالت



: گفتار چهارم 
حاکمیت شرکتی در بانک ها



اهمیت حاکمیت شرکتی در بانک ها

کهامریکادر2008مالیبحرانیاوآسیاشرق1999تا1997مالیبحران•
صاداقتغلطمدیریتخاطربهتنهادربرگرفت،رااقتصاديومالیبازارهاي

بهبلکه،نبوداقتصاديشدیدشوك هايیااقتصاديساختارهايضعفیاکالن
اکمیتحضعفازمتأثربحرانایناصلیعاملتحلیل گران،ازبسیاريعقیده

.بودمالیوپولیمؤسساتوشرکت هامیاندرشرکتی
کهدشدنتشدیدمخاطراتوسیستماتیکریسکهنگامیآسیابحراندر•

بخشدراآنهمشهودضعفوگرفتندقرارسیاسیتحوالتتأثیرتحتبانک ها
بررشدامدیریتوهیأت مدیرهمسئولیت پذیريوپاسخگوییعدمومدیریت
موجبغلطشرکتیحاکمیتهزینه هايدرنتیجه،.افزودبحرانگسترش
(2009مولبرت،).شدندمالیبحران هايافزایش



اهمیت حاکمیت شرکتی در بانک ها

( هابانکورشکستگیازجلوگیري)بانکینظامسالمتوثباتتأمین•
اقتصادکلبهبانکیمشکالتسرایتازجلوگیري•
بانکیفسادگسترشوگیريشکلبامقابله•
ذینفعانمنافعوحقوقحفظ•



چارچوب حاکمیت شرکتی در بان   ا
بهبوداصولخصوصدرراخودرهنمودنخستینبالبانکینظارتکمیته

2006سالدرومنتشر1999سـالدربانکدارینظامدرشـرکتیحاکمیـت
عهتوسوهمکاریسازمانشرکتیحاکمیتاصولبامطابقراخودرهنمود،

.نمودبـازنگریاقتصادی
اواسطازکهمالیبحرانطیو2006سالدرکمیتهرهنمودانتشارمتعاقب

حاکمیتزمینهدرکهبسیاریومشکالتناکـامیهـاشـد،آغـاز2007سال
یـاتهکـافینظـارتعـدمازجمله؛.گشتندآشکار،بودآمدهپدیدشرکتی
یبانکساختارهایوجودوهاریسکناکارآمدمدیریتعامل،هیاتبرمدیره

رهنمودتگرفتصمیمکمیتهاینرواز.بودنـدمـبهمیاپیچیدهجهتبیکه
مربوطه،اصولاصالحوبازنگریبالذادهدقراربازنگریموردراخود

نظورمبهراناظرانوهابانکتوسطبکارگیریشاناهمیتوپذیرشتداوم
اکتبردرهمچنین.نمـودتثبیـتشـرکتیحاکمیـتموثراجرایازاطمینان

مجدداهابانکشرکتیحاکمیتراهنمایاصول2015نهایتاو2010سال
.گردیدندبررسی



چارچوب حاکمیت شرکتی در بان   ا
شرکتیحاکمیتراهنمایاصول

کمیتهسندآخرینطبقهابانک
یمزیرشرحبهبالبانکینظارت

,BIS):باشد 2015)
رهمدیهیاتکلیهایمسئولیت1.
مدیرههیاتترکیبوالزامات2.
مدیرههیاتوظایفوساختار3.
ارشدمدیریت4.
گروهیهایساختاریحاکمیت5.
ریسکمدیریتعملیات6.

سکریکنترلوارزیابیشناخت،7.

ریسکدهیگزارش8.

ریسکباانطباق9.
داخلیحسابرسی10.
خدماتجبران11.
شفافیتوافشا12.
ناظراننقش13.



حاکمیت شرکتی در بان   ا

مکانيسم های حاکميت شرکتی در  
بانکها

ارکان تصمیم گیري و  
اجرایی

هیئت مدیره

مدیریت  )هیئت عامل 
(ارشد ا، کارآمدسازي ساختاره

فرآیندها و رویه ها

نقش ناظران بانکی

کمیته ها و واحدهاي  
تخصصی

ککمیته مدیریت ریس

کمیته حسابرسی

کمیته انتصابات و 
جبران خدمات

ردکمیته تطبیق عملک

توجه به ساختار 
گروهی

عکنترل تضاد مناف



: گفتار پنجم 
بانکداري اسالمی



تعاریف بانکداری اسالمی
ارائه داده اند ، تعاریف مـتفاوتی  از  بـانکداری  اسـالمیبانکداری اسالمی، به صراحت و یا  ضمنیمحققان  

:که در اینجا  به  برخی از آنها اشاره می شود
، بانکداری  اسـالمی  روشـی کـارآمد در واسطه گری مالی است  (1378)از نظر منور اقبال و همکاران، •

ای ، بانک  اسالمی خدمات بانکی را بدون  دریافت  بـهره و بـا استفاده از روش هکه بر اساس آن
ا  بـا  ، بانک  اسالمی نقش واسـطه گری خـود ربر اساس این دیدگاه. جایگزین اسالمی ارائه می کند

.استفاده  از الگوی مضاربه  مشترک  و یا وکالت ایفا می کند
و یا مدل بانکداری اسالمی نوعی الگوی خاص: صدیقی بانکداری اسالمی را اینگونه تعریف می کند•

ازگار  تعدیل شده ای از بانکداری متعارف است که در آن تالش می شود تمامی روابط و مناسبات س
(.  1391صدیقی، )« با شریعت و فقه اسالمی تنظیم گردد

حذف ربا معتقد  است، بانکداری اسالمی فـقط نـظام بانکی بـدون ربـا نـیست که با( 1985)چـپرا •
قـادر ،از نظام بـانکداری ربـوی حاصل شود، بلکه نظامی است که  افزون  بر عدم تحقق ربا در  آن

.است در جهت اهداف نظام اقتصادی اسـالم حرکت کند



تعاریف بانکداری اسالمی
یق در شهید صدر در تعریف خود از بانک اسالمی سه مقوله هماهنگی کامل با شریعت اسالم، توف•

سه همه شرایط اجتماعی و در تمام جوامع انسانی و ایفای نقش اقتصادی خود به عنوان یک موس
(1359صدر، . )تجاری سودآور را بر می شمرد

انکداری با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی محققان مسلمان، و بخصوص تعریف شهید صدر، ب•
خصیص  بانکداری اسالمی نهادی است که در آن تجهیز و ت»: اسالمی را می توان اینگونه  تعریف  کرد

ام منابع  و ارائه خـدمات بـانکی، بر اسـاس ضوابط فقهی اسالم و در راستای تحقق اهداف نظ
(1393توکلی و کریمی . ))«صورت می گیرد( مقاصد شریعت در  نظام  اقتصادی)اقتصادی اسالم 



ویژگی هاي بانکداري اسالمی

بانکداري اسالمی بر اساس تعریف، الزم است داراي اصول و ویژگی هاي•
ی که از  مشخصی باشد و میزان اسالمی بودن این نوع بانکداري و میزان تفاوت

بانکداري متعارف و بهره محور دارد، تابعی است از میزان و درجه وجود این  
ها  نظارت و راهبري دائمی بر وجود این ویژگی ها در بانک. ویژگی ها در عمل

چارچوب  و موسسات مالی اسالمی، اصلی ترین دلیلی ست که ضرورت تدوین
.متفاوت جهت حاکمیت شرکتی در بانک هاي اسالمی را توجیه می کند

جامع تر  از الگویی-بانکداري اسالمی، نظامی و به عبارت دقیق تر، خرده نظامی •
ه در  از این رو الزم است بر تمام اصول اساسی ک. به نام اقتصاد اسالمی است

یز  حوزۀ اقتصاد اسالمی مورد توجه واقع می شود، در نظام بانکداري اسالمی ن
نظام اقتصاد با وجود این مسئله، برخی اصول بنیادین هستند که در.  تمرکز شود

.  اسالمی مطرح بوده و به طور ویژه در بانکداري اسالمی اثرگذاري دارند



ویژگی هاي بانکداري اسالمی

 هایی بانکداري اسالمی مـی بایست داراي ویـژگی: معتقد است( 1378)موسویان  •
اي  ، حذف  ربا و بهره، کارایی در فعالیت هچون انطباق ظاهري با فقه اسالمی

لیت  الزم  بانکی  از  جـمله، تـأمین  سـرمایه  براي  بخش هاي مختلف اقتصادي، قاب
ـالم  براي اعمال سیاست هاي پولی و کمک به تحقق اهداف نظام اقتصادي اس

.بـاشد
اید  بر   ، ب، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداري  اسالمی(1384)به نظر  میرمعزي  •

.صورت گیرد (PLS)اساس  الگـوي مـشارکت در  سـود  و زیان 
عمل،  ، با تفکیک میان بانکداري اسالمی در نظریه و(1388)حسین زاده بحرینی •

  تأمین  در  مـقام نـظریه، بـانکداري اسالمی با ویژگی هایی همچون: معتقد  است
عـدم ارائه قـرض ربوي و ،(PLS)مالی  به  روش  مشارکت  در سود و زیان 

. ی شودالتزام به پرهیز کامل از نگهداري دارایی هاي داراي بازده ثابت شناخته م



ویژگی هاي بانکداري اسالمی

مشرف جوادي عالوه بر رعایت اصول شرعی موارد زیر را به عنوان اصول و •
:ویژگی هاي بانک  اسالمی بر می شمرد

ید هزینه  مفهوم عدالت به این معنی است که یک بانک اسالمی نبا: عدالت•
.کارمزد زیادي به متقاضیان تحمیل کند

کنند،  توزیع سود باید بر اساس ریسکی که افراد تحمل می: توزیع سود•
.باشد

تحمل این  توزیع زیان باید بر اساس میزان توانایی افراد براي: توزیع زیان•
(95، ص1388مشرف جوادي و قوچی فرد، . )زیان ها باشد



ویژگی هاي بانکداري اسالمی

حذف ربـا از نـظام بانکی  و . 1: ، بـانکداري اسـالمی را داراي پنج ویژگی می داند(1391)موسویان •
توزیع عادالنه تسهیالت بین بـخش ها و اقـشار . 2انجام  قراردادها بر اساس موازین  عقود  اسالمی؛ 

رعـایت اخـالق . 5شـفافیت معامالت بانکی؛ . 4تعیین عادالنه نـرخ سـود؛ . 3مختلف جامعه؛ 
.دوي همچنین بر ضـرورت وجـود نظارت شرعی در بانکداري اسالمی تأکید  می کن. بانکداري

:  رد، برخی از ویژگی هاي بانکداري اسالمی را به شرح زیر بر می شم( 26: 1393)همچنین موسویان •
عادالنه بودن تمامی روابط و مناسبات.1▫
سازگاري تمامی رفتارها با اخالق اسالمی.2▫
تامین اصول، مبانی، قواعد و دستورات فقهی در حوزه معامالت.3▫
ضوابط فقهی عمومی.3.1▫
عدم اکل مال به باطل.3.1.1▫
فقدان ربا.3.1.2▫
فقدان غرر.3.1.3▫
فقدان ضرر.3.1.4▫
ضوابط فقهی اختصاصی.3.2▫



ویژگی هاي بانکداري اسالمی
:مولفه هاي زیر را به عنوان ویژگی هاي بانکداري اسالمی عنوان می نمایند( 1393)توکلی و کریمی 

. منابع استاین معیار ناظر به تجهیز و تخصیص منابع با کمترین  هـزینه  مـمکن  و پرهیز از اسراف: کارایی. 1•
یه در سود این  هدف  الزمة  واسطه گري فعال بانک اسالمی و مشارکت سرما: همگرایی بخش بانکی و حقیقی. 2•

.است( ریسک پذیري سرمایه)و زیان 
انک هاي رعـایت عـدالت در تجهیز  و تخصیص  منابع، یکی از اصول قطعی حاکم بر فعالیت هاي ب: عـدالت. 3•

ي نفعان  در  رعایت  حقوق  متقابل سپرده گذاران، گـیرندگان    تـسهیالت سهام داران بانک و سایر  ذ. اسالمی است
؛ عیوضلو، 1387حـسینی، )سه رویکرد مبدأ محور، فرایندمحور و نتیجه محور، از  اقتضائات  عدالت بـانکی اسـت 

، انکیاز جمله مهم ترین لوازم عدالت  در  نظام بانکی، برابري فرصت ها در  دسترسی  به خدمات  ب(. 86، ص 1384
طقه اي توزیع ، رانتی  نبودن اعطاي تسهیالت و توازن منتخصیص  بهینه مـنابع و توزیع عادالنه عواید بانکی

.تسهیالت اسـت
مسئولیت هایی ، عالوه بر اینکه نسبت به ذي نفعان  مسئول است،بـانک  اسـالمی: ایفاي مسئولیت اجتماعی. 4•

ی و اجتماعی مسئولیت اجتماعی  بانک  اسالمی می تواند در قالب الزامات زیست محیط. نیز  نسبت  به جامعه دارد
.تأمین مالی و همچنین تسهیالت تکلیفی منعکس  شود

هی پنا: ك.ر)، یکی  از  ضوابط اخالقی تجارت  اسالمی  است رعایت کرامت مشتریان: تکریم مـشتري. 5•
ت  تکریم  مشتري در نظام بانکی، با اموري همچون سهولت دریافت خدمات بانکی، و مهل(. 1390بروجردي، 

.دادن به  بدهکاران  مرتبط است
از بـا  توجه به  مؤلفه هاي  ارزشی  بانکداري اسالمی، ترویج قرض الحسنه  یکی: ترویج قـرض الحسنه. 6•

. رسالت هاي اخالقی بانک هاي اسالمی است



اسالمیبانکداري اهداف 

  نـظام  قانون عملیات بانکداري بدون ربا جمهوري اسالمی ایران، پنج هدف زیر بـرايدر 
:بانکی بدون ربا در نظر گرفته شـده اسـت

( با ضوابط اسالمی)اسـتقرار نـظام پولی و اعـتباري بر مبناي حـق و عـدل . 1•
شور؛به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد  اقتصاد  ک

فعالیت در جهت تـحقق اهـداف و سـیاست ها و برنامه هاي دولت جمهوري . 2•
اسالمی، با ابزارهاي پولی و اعتباري؛

و ایـجاد تـسهیالت الزم جـهت گـسترش تـعاون عـمومی و قرض از طریق جذب. 3•
أمین   جلب وجوه آزاد  و اندوخته ها  و پس اندازها  و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها براي  ت

شرایط  و امکانات و کار و سرمایه؛
ی؛حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنة پرداخت ها و تسهیل مبادالت بازرگان. 4•
نکی قانون  عملیات  با)تسهیل در امـور پرداخت ها و دریافت ها و مبادالت و معامالت  . 5•

(.1بدون ربا، ماده 



اهداف و 
اصول 

بانکداري 
اسالمی

اهداف کالن نظام اقتصادي اسالم

کارامدي و کارایی

رعایت اخالق اسالمی

رعایت اصول و احکام شریعت

عدالت

همگرایی و تعاون 

رعایت ضوابط فقهی عمومی

شفافیت قابلیت اعمال سیاست هاي پولی

مشارکت در سود و زیان

عدالت در توزیع منابع

عدالت در نرخ سود

حذف اکل مال به باطل

حذف ضرر

حذف غرر

رعایت ضوابط فقهی اختصاصی
مسئولیت هاي اجتماعی

تکریم انسان ها

ترویج قرض الحسنه

رفع نیاز هاي جامعه اسالمی رفع نیاز هاي محرومین

شایسته ساالري تحقق اهداف و برنامه هاي 
حکومت اسالمی

تسهیل امور و افزایش دسترسی

حذف ربا

سود آوري



: گفتار ششم
ری  شرکتی در بانکداحاکمیت 

اسالمی



میاسالبانکداري جایگاه حاکمیت شرکتی در پارادایم 



نظر  چارچوب و اصول حاکمیت شرکتی در موسسات بانکی از م
IFSB

در  خدمات مالی اسالمی در گزارش خود اصول راهنماي حاکمیت شرکتیهیات 
(IFSB, 2006: )موسسات بانکی اسالمی را به شرح زیر پیشنهاد می دهد

 میرویکرد کلی براي حاکمیت در موسسات خدمات مالی اسال: 1اصل اساسی
 حقوق صاحبان حساب سرمایه گذاري  : 2اساسی اصل
 تطبیق با اصول و مقررات شریعت: 3اساسی اصل
 ه  شفافیت گزارش گري مالی در رابطه با حساب هاي سرمای: 4اساسی اصل

گذاري  



توصیه هاي هیئت خدمات مالی اسالمی درخصوص حاکمیت
شرکتی

در تدوين استاندارد مشخص براي رعايت اصول و ضوواب  رورع   . 1
چارچوب حاكميت رركت ؛

تدوين و اجراي مكانيسو،  سوااتار يوا كميتوخ مشخرو  بوراي      . 2
ول نظارت ررع  و تطابق محروالت  ادمات و عملكرد بانك با اصو 

ررع ؛

اتخاذ سااتار نظوارت رورع  متساسوا بوا انودایچ  گي يود   و      . 3
طبيعت فعاليت هاي بانك؛

چ مشخص بودن فرآيسد اجراي  نظوارت رورع  در بانوك و رويو    . 4
 زارش ده  بخ صورت رفاف؛

توجخ بوخ حوووو و مسوافپ سوردچ  و اران بوخ ويوهچ سوردچ هواي          . 5
.سرمايخ   اري در انطباو با اصول و ضواب  ررع 



ارائه شده توسط IFIاستاندارد هاي حاکمیت شرکتی در 
AAOIFI

ساختار موثر مطابق با شریعت: 1اصل •
رفتار منفصانه ي صاحبان سهام: 2اصل •
رفتار عادالنه ي ارائه دهندگان بودجه و سایر ذي نفعان حائض اهمیت: 3اصل •
شرایط مناسب براي هیئت مدیره و مدیریت: 4اصل •
نظارت موثر: 5اصل •
کمیته ي حسابرسی و حاکمیت: 6اصل •
مدیریت خطر: 7اصل •
اجتناب از تضاد منافع: 8اصل •
نظرات بر خط مشی پاداش مناسب: 9اصل •
شفاف سازي عمومی: 10اصل •
دستورالعمل و نظام نامه ي رفتار و اخالق: 11اصل •
AAOIFI،(2005.  )اجراي مناسب اصول و استانداردهاي حاکمیتی: 12اصل •



ر  چارچوب نظارت و حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسالمی به صورت زی( 2009)سعیدي 
:تقسیم بندي می کند

چارچوب حاکمیت شرکتی ملی.1•
قوانین، اصول و راهنماهاي بخش بانکی-▫
قوانین بورس ها و نهادهاي ناظر بازار سرمایه-▫
استانداردها و اصول خاص شریعت و مالی اسالمی.2•

(IFSB)اصول راهنماي هیات خدمات مالی اسالمی -▫

(AAOIFI)استانداردهاي سازمان حسابداري و حسابرسی براي نهادهاي مالی اسالمی -▫

استانداردها و اصول بین المللی.3•
(OECD)اصول حاکمیت شرکتی -▫

(BIS)اصول حاکمیت شرکتی کمیته بازل -▫



اسالمیریسک شریعت و نظارت شرعی در بانکداري 

«ریعتشریسک»کاهشاسالمیبانکداريدرشرکتیحاکمیتکارکردهايمهمترینازیکی
شرکتیحاکمیتچارچوبدر«شرعینظارت»سازوکارهايطریقازمهماین.باشدمی

.باشدمیمقدور(شرعیحاکمیتیا)اسالمی

یاانکبهايفعالیتانطباقازاطمینانمنظوربهنظارتیواحتیاطیاقداماتکلیهشرعینظارت•
تنهایدرنظارتاینازهدف.باشدمیاسالمشریعتقوانینواصولبااسالمیمالیموسسه
شریعتریسکبتوانآنوسیلهبهکهاستهاییروشواصولتدابیر،ا،فعالیتاقدامات،بهدستیابی

نمودحداقلرا(خاصطوربه)اسالمیبانکیاومالیموسسهیکیاو(عامطوربه)بانکینظامدر
(2010اسالمی،مالیموسساتحسابرسیوحسابداريسازمان).دادکاهشیاو



(جننا)اسالمی مدل حاکمیت شرعی در بانک هاي 



:بخش دوم
حاکمیت شرکتی چارچوب 

برای نظام بانکداری اسالمی



عدالت: اولگفتار •
امانت: گفتار دوم•
صداقت: گفتار سوم•
شریعت: گفتار چهارم•
میاسالمدل مفهومی و چارچوب حاکمیت شرکتی در بانک هاي : گفتار پنجم•
اسالمیذي نفعان در بانکداري : گفتار ششم•
نفعاناصول رعایت حقوق ذي : گفتار هفتم•
راهکارهاي رعایت حقوق ذي نفعان: گفتار هشتم•
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شرکتی
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S
B

چارچوب 
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شرکتی در 
بانکداری 

اسالمی

ناموجود

چارچوب 
حاکمیت 
شرکتی در 

بدونبانکداری 
ربای ایران



چارچوب ها و اصول اعالمی جهت حاکمیت شرکتی در بانکهاي
اسالمی در تحقیقات مختلف

اصول حاکمیت شرکتیمحقق
/  شرکت 
بانک

شریعتوانصافصداقتهمچون)اخالقیاصول1391رستمی،
شفافیتوافشا
شورا

شرکت

خداوندشناختاصل2002حبیب،وچاپراعمر
انصافوبرابريعنوانبهعدالتاصل
اقتصاديهايفعالیتوجامعهدرمنابعازمولداشتغالاصل
مراحلبینتعاملیهايفعالیتاصل

شرکت

:نهندمیبنازیراسالمیرکنسهپایهبرراهاشرکتدرشرکتیحاکمیتچارچوبایشان2003فهمی،واسري
شورا
حسبه
کارکناننقش

:کنندمیعنوانشرکتیحاکمیتدرتوجهمورداسالمیاصولعنوانبهرازیراصولهمچنین
منابعتوزیعوتولیددراسرافمصرف،دراتالفازاجتناب
بهرهنرخجايبهمشارکتسود
دمیشوشناختهزکاتنامبهاسالمدرکهدرآمدواموالمالیاتپرداختبراياجتماعیتعهد
خداوندمقابلدربودنپاسخگو
دیگرانمورددرانصافواخالقیاصولرعایت

شرکت



چارچوب ها و اصول اعالمی جهت حاکمیت شرکتی در بانکهاي
اسالمی در تحقیقات مختلف

اصول حاکمیت شرکتیمحقق
/  شرکت 
بانک

:نهندمیبنازیررکنسهپایهبرراهاشرکتدرشرکتیحاکمیتچارچوبوي2009عبدالرحمان،
توحید
خالفت
تکلیف
اخالقوشریعتبرمبتنینظارتیجنبهدوهربایستیشرکتیحاکمیتچارچوبیکوينظراز

.دهدقرارخودساختارهستهعنوانبهرااسالمی
قرارادهاستفموردموثرشرکتیحاکمیتبهنیلجهتتواندمیزیراسالمینهادهاياستمدعیوي

:گیرد
شورا
حسبه
دینیحسابرسی

شرکت

شرکتشرکتیحاکمیتمتولیاسالمینهادعنوانبهحسبهنهادنقشبرتاکید2015جننا،
:آنبرايزیرارکانواصولبینیپیشواسالمیشرکتیکچارچوبطراحیآباديشاهاهللآیه

شرکتاصل
شرکتسرمایه
(مدیران)شرکتامین
(سهامداران)شرکارابطه
اسالمترویجواعانهرکن
الحسنهقرضرکن

شرکت



چارچوب ها و اصول اعالمی جهت حاکمیت شرکتی در بانکهاي
اسالمی در تحقیقات مختلف

شرکتاصول حاکمیت شرکتیمحقق
اسالمیاصولباOECDتوسطاعالمیاصولتطبیق009 محمود،عبدا سالم

موثرشرکتیحاکمیتچارچوبیکبرایمبناییازاطمینان.1اصل
شریعتاخالقیچارچوبباتجارتگسترش
زیانوسوددراعتقاد
معنویواجتماعیتعهداتبااجتماعیرفاهوعدالتتقدم

مالکیتاصلیکارکردهایوسهامدارانحقوق.2اصل
خداجانبازامانتیعنوانبهاموال
خداازمطلققدرت
نفعانذیمجموعهعنوانبهجامعه
مطلقمالکعنوانبهخداوندبرابردرهمچنینبلکهنفعان،ذیبرابردرتنهانهگوییپاسخ

سهامدارانبایکسانرفتار.3اصل
ارزشعنوانبهانصافوعدل
زکاتوصدقهشکلبهدیدهزیاناعضایونفعانذیهمهبهثروتیکسانتوزیع
اخالقیهمومعنویتعهداتباهمافرادوجامعهرفاه
مساواتاحساس

شرکتیحاکمیتدرنفعانذینقش.4اصل
اجتماعیرفاهورستگاریبرایاسالمیپاسخگویی
معامالتدرحراموحاللبندیتقسیمرعایت
معنویومادیجنبهدوهرازفردیواجتماعیرفاه
جامعهتمامبهرسیدگی

شفافیتوافشا.5اصل
شریعترعایتباپاسخگویی
شرکتکنترلبامرتبطاجتماعیاقتصادیاهداف
،شفافیتوصداقتتساوی،عدالت
مستندطوربهگستردهگوییپاسخ

مدیرههیئتپذیریمسئولیت.6اصل
خالقبرابردرپاسخگوییهمچنینبلکهنفعانذییامدیرههیاتیاشرکتبهتنهانهگوییپاسخ
پارچهیکوکاملراهنمایی
تعاونومذاکرات
نفعانذیبهمربوطتصمیمهربرایمشورتجستجویدر

شرکت



چارچوب ها و اصول اعالمی جهت حاکمیت شرکتی در بانکهاي
اسالمی در تحقیقات مختلف

شرکتاصول حاکمیت شرکتیمحقق
IFCخوبشرکتیحاکمیتعنصرپنجحوکمهو:

فرآیندهاومحیطکنترل
مدیریتیخوبهایشیوه
سهامدارانحقوق
شفافیت
شرکتیحاکمیترعایتبهنسبتتعهد

شرکت



چارچوب ها و اصول اعالمی جهت حاکمیت شرکتی در بانکهاي
اسالمی در تحقیقات مختلف

شرکتاصول حاکمیت شرکتیمحقق
IFSB،2006اسالمیمالیخدماتموسساتدرحاکمیتبرايکلیرویکرد:1اساسیاصل

oموسسهتوسطجـامعیحـاکمیتیچـارچوبتدوینلزوم:1.1اصل
oباموسساتغیرمـالیومـالیاطالعـاتگزارشـگريتطبیقلزوم:1.2اصل

حسابداريالمللیبینشدهشناختهاستانداردهاي
گذاريسرمایهحسابصاحبانحقوق:2اساسیاصل

oدعملکربرنظارتطریقازگذاريسرمایههايسپردهدارندگانحقوقرعایت:2.1اصل
مرتبطهايریسکگذاريسرمایه

oهايبازدههموارسازيوانتظارموردبازدهوریسکمیانمناسبیتعادلایجاد:2.2اصل
(سود)هاگذاريسرمایهازحاصل

شریعتمقرراتواصولباتطبیق:3اساسیاصل
oازوکارسایجادوشرعیعالمانازاحکامبهدستیابیبرايمناسبسازوکاراتخاذ:3.1اصل

شرعینظارت
oآنافشايوشریعتقوانینواصولصحیحاجراي:3.2اصل

گذاريسرمایههايحساببارابطهدرمالیگريگزارششفافیت:4اساسیاصل
افشايوگذاريسرمایههايسپردهدارندگانحقوقازحفاظتمسئولیتپذیرش:4اصل

موسسهتوسطگذاريسرمایهقراردادهايصحیحاجرايوآنبهمربوطاطالعات
بارکتیشحاکمیتچارچوباجرايبرنظارتوظیفهباشرکتیکمیتحاکمیتهایجادهمچنین

اسالمیشریعتبرنظارتهیاتوحسابرسیکمیتهمدیریت،همکاري

موس
مالیسات

اسالمی



چارچوب ها و اصول اعالمی جهت حاکمیت شرکتی در بانکهاي
اسالمی در تحقیقات مختلف

شرکتاصول حاکمیت شرکتیمحقق
AAOIFI،2005مدلشریعت،ابانطباقنفس،بهاعتمادافزایش:شماردبرمیحاکمیتبرايمبناییعنوانبهرادلیلششموسسهایناستاندارد

موارددرراتیشرکحاکمیتوحسابرسیکمیتهنقشسازماناین.فرهنگوتجارياخالقاجتماعی،مسئولیتسهامداران،منافعتجاري،
:داندمیزیر
  ،پاسخگویی
 ،شفافیت
 ،کنترل داخلی
 تطابق با شریعت و اصول اخالقی

:کندمیبیانجزئیاتبارامختلفاصلدوازدهچنینهماستاندارداین
شریعتبامطابقموثرساختار:1اصل

سهامصاحبانيمنفصانهرفتار:2اصل

اهمیتحائضنفعانذيسایروبودجهدهندگانارائهيعادالنهرفتار:3اصل

مدیریتومدیرههیئتبرايمناسبشرایط:4اصل

موثرنظارت:5اصل

حاکمیتوحسابرسیيکمیته:6اصل

خطرمدیریت:7اصل

منافعتضادازاجتناب:8اصل

مناسبپاداشمشیخطبرنظرات:9اصل

عمومیسازيشفاف:10اصل

اخالقورفتارينامهنظامودستورالعمل:11اصل

حاکمیتیاستانداردهايواصولمناسباجراي:12اصل.

موسس
مالیات

اسالمی



چارچوب ها و اصول اعالمی جهت حاکمیت شرکتی در بانکهاي
اسالمی در تحقیقات مختلف

شرکتاصول حاکمیت شرکتیمحقق
بهرااسالمیمالیموسساتدرشرکتیحاکمیتونظارتچارچوبقانونیزیرساختبرتاکیدباایشان(2009)سعيدی

:کندمیبنديتقسیمزیرصورت
ملیشرکتیحاکمیتچارچوب1.

بانکیبخشراهنماهايواصولقوانین،-
سرمایهبازارناظرنهادهايوهابورسقوانین-

اسالمیمالیوشریعتخاصاصولواستانداردها2.
(IFSB)اسالمیمالیخدماتهیاتراهنماياصول-
(AAOIFI)اسالمیمالینهادهايبرايحسابرسیوحسابداريسازماناستانداردهاي-

المللیبیناصولواستانداردها3.
(OECD)شرکتیحاکمیتاصول-
(BIS)بازلکمیتهشرکتیحاکمیتاصول-

موس
مالیسات

اسالمی



ارچوب ارتباط اصول پیشنهادي با اصول حاکمیت شرکتی در چ
هاي مختلف بین المللی و اسالمی

اصول  
هاپيشن
دی

OEC
D

(2005)
OECD(2015)BIS

IFC & 
Hawkama

h

IFSBAAOIFI

عدالت 1.عدالت
انصاف)
)

رعایت 2.
حقوق  

ذینفعان

اطمینان از مبانی یک چارچوب 1.
حاکمیت شرکتی اثربخش

حقوق و رفتار عادالنه سهامداران و 2.
وظایف کلیدي مالکیت 

سرمایه گذاران نهادي، بازارهاي سهام3.
و دیگر واسطه ها

ینقش ذینفعان در حاکمیت شرکت4.

حاکمیت ساختاري هاي 1.
گروهی

عملیات مدیریت ریسک2.

شناخت، ارزیابی و کنترل 3.
ریسک

انطباق با ریسک4.

حقوق سهامداران1.
تعهد نسبت به رعایت2.

حاکمیت شرکتی

حقوق صاحبان 1.
حساب سرمایه 

گذاري

رفتار منفصانه ي صاحبان سهام1.

رفتار عادالنه ي ارائه دهندگان 2.
بودجه و سایر ذي نفعان حائض 

اهمیت

مدیریت خطر3.

اجتناب از تضاد منافع4.

اجراي مناسب اصول و 5.
.استانداردهاي حاکمیتی

پاسخ1.امانت
گویی

مسئولیت هاي کلی هیات 1.چارچوب مسئولیت هاي هیئت مدیره1.
مدیره

الزامات و ترکیب هیات مدیره2.

ساختار و وظایف هیات مدیره3.

مدیریت ارشد4.

جبران خدمات5.

دهاکنترل محیط و فرآین1.
شیوه هاي خوب 2.

مدیریتی

اي رویکرد کلی بر1.
حاکمیت در 

موسسات خدمات 
مالی اسالمی

پاسخگویی، 1.
ه و شرایط مناسب براي هیئت مدیر2.

مدیریت

نظارت موثر3.

کمیته ي حسابرسی و حاکمیت4.

نظارت بر خط مشی پاداش مناسب5.

صداق
ت

افشا و شفافیت1.افشا و شفافیت1.تشفافی1.
گزارش دهی ریسک2.
حسابرسی داخلی3.
نقش ناظران 4.

شفافیت گزارش1.شفافیت1.
گري مالی در 

رابطه با حساب 
هاي سرمایه 

گذاري

کنترل داخلی،  1.
شفافیت، 2.
شفاف سازي عمومی3.

شریع
ت

و تطبیق با اصول1.
مقررات شریعت

ی  تطابق با شریعت و اصول اخالق1.
ساختار موثر مطابق با شریعت2.

و دستورالعمل و نظام نامه ي رفتار3.
اخالق



التعداصل مبتنی بر قابل تعریف موضوعات گستره 



امانتگستره موضوعات قابل تعریف مبتنی بر اصل 

امانت

مسئولیت هاي 
هیات مدیره

الزامات و 
ترکیب هیات 

مدیره

ساختار و و 
وظایف هیات  

مدیره

مدیریت ارشد

کمیته هاي  
هیات مدیره

کمیته 
حسابرسی

نظارت

حسابرسی 
داخلی

وظیفه امانی



صداقتگستره موضوعات قابل تعریف مبتنی بر اصل 

صداقت

افشا

شفافیت

گزارش 
دهی

پاسخگویی

نظارت

راستگویی

بروز بودن 
اطالعات

نفی غش

ینفی تبان

وفاي به 
عهد



شریعتگستره موضوعات قابل تعریف مبتنی بر اصل 

شریعت

اصول عمومی 
قراردادها

اصول 
اختصاصی 
قراردادها

هیات شریعتنظارت شرعی

حسابرسی
شرعی



چارچوب کالن حاکمیت شرکتی در بانکداری اسالمی

عدالت

حقوق ذی  )
( نفعان

امانت

مسوولیت  )
(مدیران

صداقت

افشا و  )
(شفافیت

شریعت

رعایت  )
اصول شرعی  

(قراردادها



شریعت
عدالت صداقت

امانت
معار  و مبانی اسالمی

ساختار حاکميت شرکتی

اصول شرعی عمومی 
قراردادها

اصول شرعی اختصاصی 
قراردادها

نظارت شرعی

مسئولیت هاي هیات مدیره

کمیته هاي هیات مدیره

پاسخگویی

شفافیت

افشا

ناظران

تطبیق

کنترل

حقوق ذي نفعانمدیریت ریسک

عدالت سازمانی
شایسته ساالري

جبران



چارچوب و اصول بنیادي

الیمتامینحوزهدراسالمیجامعهاقتصادينظامکالناهدافتامینجهتاستنظامیاسالمیبانکداري
بانکواسالمی؛اخالقوقراردادهاشرعیاصولرعایتبامنابعصحیحگردشواقتصادمختلفهايبخشکاراي
ایترعبااهدافاینمسیردرتالشواصولاینرعایتبهموظفنظامایننهادهايعنوانبهنیزاسالمیهاي

حاکمیتچارچوبازنظامایناسالمی،بانکدارينظاماهدافبهرسیدنجهتدر.هستندوريبهرهوکارایی
ووالنمسئداريامانتها،جنبهوامورتمامیدرعدالتبنیادياصلچهاررعایتضامنکهبردمیبهرهشرکتی
یشرعاصولرعایتنهایتدروهاعملیاتوهابخشتمامیدرمداريصداقتها،بانکوبانکینظاممدیران

.باشدمیمعامالتوسطوحتمامیدرامامیهمقدسفقهبامنتطبققراردادها



چارچوب و اصول بنیادي

عدالتبنیادياصل:الف

تماموصاديواقتحقوقیروابطتمامیدرعدالتاساسبربایستیاسالمیبانکهايواسالمیبانکدارينظام
بینعدالتاساسبررانفعانذيتمامیحقوقرعایتبتواندبایداسالمیبانک.گرددادارهعملیاتیونظريسطوح
مدیریتوانکیبسودعادالنهتعیینمنابع،عادالنهتوزیعمسئلهاینالزمه.نمایدتضمیناسالمیاخالقوایشان

االريسشایستههمچنینو(خردسهامدارانالخصوصعلی)سهامدارانودولتبارابطهدرعدالترعایتریسک،
.باشدمیجامعهدراسالمیبانکداريآموزشو



چارچوب و اصول بنیادي

امانتبنیادياصل:ب

.اشدبمیمسئوالنوآنمدیراناختیاردراسالمیجامعهامانتهمگیدرآنموجوداختیاراتومنابعوبانک
.باشدمییبانکنظاممجریانوگیرانتصمیمتمامیوظیفهایشانازداريامانتونفعانذيتمامیحقوقرعایت
ضامنکهشودنظیمتگونهايبهبایدستیهامسئولیتواختیاراتتوزیعوبانکیمقرراتوشرکتیحاکمیتساختار

.باشدایشانداريامانتبرمبتنیمدیرانوظیفهانجامکنندهتسهیلواصلاین



چارچوب و اصول بنیادي

صداقتبنیادياصل:ج

.شونددادهتیبترنفعانذيبامداريصداقتبرمبتنیبایستیاسالمیهايبانکعملیاتوهافرآیندتمامی
ونفعانذيدیگرومشتریانحقرازداريوراستیهمراهبهاسالمیاخالقهايآموزهبرمبتنیشفافیتوافشا

کنندهتسهیلومیاسالاصلاینکنندهتضمینبایستیشرکتیحاکمیتساختار.باشدمیهابانکمدیرانوظیفه
.باشدمجریانبرايآناجراي



چارچوب و اصول بنیادي

شریعتبنیادياصل:د

بابایستیاسالمیبانکدارينظامدرایشانبینروابطهمراهبهاسالمیهايبانکعملیاتوهافرآیندتمامی
تحاکمیساختار.پذیردصورتعقودازیکهراختصاصیوعمومیاصولازاعمقراردادهاشرعیاصولرعایت
کمیتههمچونشرعینظارتراهکارهايازتواندمیزمینهایندروباشداصلاینکنندهتضمینبایستیشرکتی
.ببردبهرهاسالمیحسابرسیهمچنینواسالمیبانکومرکزيبانکدرشرعی



چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسالمی

عدالت

حقوق ذی  )
( نفعان

امانت

مسوولیت  )
(مدیران

صداقت

افشا و  )
(شفافیت

شریعت

رعایت  )
اصول شرعی  

(قراردادها



کداري ذي نفعان در بان: گفتار ششم
اسالمی



ذي نفعان در بانکداري اسالمی

شناساییIIFSدرزیرشرحبهرا«منافعصاحبان»یاوسهامدارانIFSBاستانداردهاي•
ناظران،کنندگان،تامین،(گذارانسپردهدیگروهاIAH)مشتریانکارکنان،:استکرده

.جامعهوهاحکومت
•AAOIFIهام،سدارندگان:استکردهفهرستزیرشرحبهرااصلینفعانذيچنینهم

کهنهادهاییونظارتینهادهايها،IAHشریعت،داخلیناظرانشریعت،نظارتهیئت
.دارندمالیبخشسالمتوامنیتدرمنافعی



(2002چپرا و احمد، )ذي نفعان در بانکداري اسالمی 

ذي نفعان در بانکداري اسالمی 

نظام اقتصادي،
ر مالی و قانونی د

کل

قوانین و)دولت 
مقرراتی براي 
موسسات مالی 

(اسالمی

نظام حسابداري

ناظران

شرکت هاي  
بانکی

سهامداران 

هیئت مدیره 
مدیر کل

حسابرسان 
داخلی

هکارکنان موسس

هیئت نظارتی 
شریعت

سپرده گذاران

حسابرسان 
خارجی

ارزیابان شریعت



(2002چپرا و احمد، )ذي نفعان در بانکداري اسالمی 
(  بالگرونينگ و اق)اسالمی بندی بانک جهانی از ذی نفعان بانک های دسته 

نظارتیوقانونینهادهايسیستمینفعانذيیمالنظامداخلینفعانذی
بانکیناظران

سهامداراننهادينفعانذي
مدیرههیات

اجراییمدیران
داخلیحسابرسیوحسابرسیکمیته

مستقلحسابرسان
شرعیهیات

مشتریان
عمومبیرونی،نفعانذي

اسالمیتوسعهبانکجانبهچندنهادهای
(IDB)هايمجموعهزیرو

آن

(IDB)اسالمیتوسعهبانک
(ICD)خصوصیبخشتوسعهبراياسالمیشرکت
(IRTI)اسالمیآموزشوتحقیقاتموسسه

(ITFC)تجارتاسالمیمالیتامینالمللیبینشرکت
(IMF)پولالمللیبینصندوقوودزبرتوننظامنهادهاي

(WB)جهانیبانک
لیالمبيننظارتینهاطهای

اسالمیمالی
(AAOIFI)اسالمیمالیموسساتبرايحسابرسیوحسابداريسازمان

(IFSB)اسالمیمالیخدماتهیات
(IIFM)اسالمیمالیالمللیبینبازار

(IIRA)اسالمیالمللیبینبنديرتبهموسسه
نقدینگیمدیریتمرکز

2008اقبال،وگرونينگ:منبع



(2002چپرا و احمد، )ذي نفعان در بانکداري اسالمی  نظریات نسبت به ذی نفعان در بانکداری اسالمی و متعار خالصه 

وطیفه امانت  کنترلمدل
داري

اهداف بانک

سهامدارانثروتکردنحداکثرسهامدارانبهنسبتسهامدارانباسهامدارانبرتمرکز

ردمشارکتحقنفعانذينفعانذیبرتمرکز
دارندراتصمیمات

ذيهمهبهنسبت
نفعان

نفعانذيتمامیمنافعافزایش

نهادهایموجودوضعيت
اسالمیمالی

ذيهمهبهنسبتسهامدارانبا
نفعان
شریعتبهنسبت

اسالمیشریعتباتطبیق
اننفعذيتمامیبهخدماتتعالی

یمالنهادهایبرایپيشنهاد
اسالمی

ردمشارکتحقنفعانذي
دارندراتصمیمات

ذيهمهبهنسبت
نفعان
شریعتبهنسبت

اسالمیشریعتباتطبیق
اننفعذيتمامیبهخدماتتعالی

2008اقبال،وگرونينگ:منبع



(2002چپرا و احمد، )ذي نفعان در بانکداري اسالمی 

ذي نفعان در بانکداري اسالمی 

نظام اقتصادي،
ر مالی و قانونی د

کل

قوانین و)دولت 
مقرراتی براي 
موسسات مالی 

(اسالمی

نظام حسابداري

ناظران

شرکت هاي  
بانکی

سهامداران 

هیئت مدیره 
مدیر کل

حسابرسان 
داخلی

هکارکنان موسس

هیئت نظارتی 
شریعت

سپرده گذاران

حسابرسان 
خارجی

ارزیابان شریعت



(2002چپرا و احمد، )ذي نفعان در بانکداري اسالمی 
(  بالگرونينگ و اق)اسالمی بندی بانک جهانی از ذی نفعان بانک های دسته 

نظارتیوقانونینهادهايسیستمینفعانذيیمالنظامداخلینفعانذی
بانکیناظران

سهامداراننهادينفعانذي
مدیرههیات

اجراییمدیران
داخلیحسابرسیوحسابرسیکمیته

مستقلحسابرسان
شرعیهیات

مشتریان
عمومبیرونی،نفعانذي

اسالمیتوسعهبانکجانبهچندنهادهای
(IDB)هايمجموعهزیرو

آن

(IDB)اسالمیتوسعهبانک
(ICD)خصوصیبخشتوسعهبراياسالمیشرکت
(IRTI)اسالمیآموزشوتحقیقاتموسسه

(ITFC)تجارتاسالمیمالیتامینالمللیبینشرکت
(IMF)پولالمللیبینصندوقوودزبرتوننظامنهادهاي

(WB)جهانیبانک
لیالمبيننظارتینهاطهای

اسالمیمالی
(AAOIFI)اسالمیمالیموسساتبرايحسابرسیوحسابداريسازمان

(IFSB)اسالمیمالیخدماتهیات
(IIFM)اسالمیمالیالمللیبینبازار

(IIRA)اسالمیالمللیبینبنديرتبهموسسه
نقدینگیمدیریتمرکز

2008اقبال،وگرونينگ:منبع



(2002چپرا و احمد، )ذي نفعان در بانکداري اسالمی  نظریات نسبت به ذی نفعان در بانکداری اسالمی و متعار خالصه 

وطیفه امانت  کنترلمدل
داري

اهداف بانک

سهامدارانثروتکردنحداکثرسهامدارانبهنسبتسهامدارانباسهامدارانبرتمرکز

ردمشارکتحقنفعانذينفعانذیبرتمرکز
دارندراتصمیمات

ذيهمهبهنسبت
نفعان

نفعانذيتمامیمنافعافزایش

نهادهایموجودوضعيت
اسالمیمالی

ذيهمهبهنسبتسهامدارانبا
نفعان
شریعتبهنسبت

اسالمیشریعتباتطبیق
اننفعذيتمامیبهخدماتتعالی

یمالنهادهایبرایپيشنهاد
اسالمی

ردمشارکتحقنفعانذي
دارندراتصمیمات

ذيهمهبهنسبت
نفعان
شریعتبهنسبت

اسالمیشریعتباتطبیق
اننفعذيتمامیبهخدماتتعالی

2008اقبال،وگرونينگ:منبع



ذي نفعان در 
بانکداري اسالمی 

(قیافته هاي تحقی)

دسته59
مشتریان     

گیرندگان تسهیالت

بانک

سپرده گذاران

قرض الحسنه

مبادله اي

مشارکتی

حساب جاري

قرض الحسنه پس انداز

سپرده سرمایه گذاري

سهامداران

هیات مدیره
کمیته هاي هیات مدیره

هیات عامل

مدیرعامل
قائم مقام و معاونین

حاکمیت
دولت، مجلس، قوه قضاییه

جامعه

سایر مشتریان مشاوران طرح ها

بانک مرکزي

صندوق ضمانت سپرده ها

حسابرس شرعی

حسابرس مستقل

موسسات اعتبار سنجی

کانون بانک ها

هیات داوري

نهادهاي بین المللی

شوراي فقهی

کارکنان

حسابرس داخلی

شرعیحسابرسی
جبران و 
انتصاب

ریسک

سازمان بورس و 
اوراق بهادار

دیگر بانک ها

شرکت هاي زیر مجموعه

نظام اقتصادي



(یافته هاي تحقیق)ذي نفعان در بانکداري اسالمی 

زیربهمسیستاینبانکی،نفعانذيوارکانبینمافیروابطبهترشناختبرايادامهدر
تصویربههکهاییسیستمزیرازیکهردر.استشدهتفکیکمختلففرآینديهايسیستم
مشخصفهدباخاصیفرآیندطیدریکدیگربابانکنفعانذيازگروهیاستشدهکشیده
:اندشدهتفکیکزیرشرحبهتحقیقایندربانکیهايسیستمزیر.کنندمیفعالیت

بانکداريعملیاتسیستمزیر.1•
بانکمنافعتسهیمسیستمزیر.2•
تطبیقوحسابرسینظارت،سیستمزیر.3•
شرعینظارتسیستمزیر.4•
نمایندگیمسالهومدیریتکنترل،سیستمزیر.5•
(کارکنانوجامعهدولت،)روابطسایرسیستمزیر.6•



ت  عملیاذي نفعان 
بانکداري

نظام اقتصادي

مشتریان     

گیرندگان تسهیالت

بانک

سپرده گذاران

قرض الحسنه

مبادله اي

مشارکتی

حساب جاري

قرض الحسنه پس انداز

سپرده سرمایه گذاري

هیات مدیره
کمیته هاي هیات مدیره

هیات عامل

سایر مشتریان مشاوران طرح ها

بانک مرکزي

صندوق ضمانت سپرده ها

موسسات اعتبار سنجی

کانون بانک ها

کارکنان

ریسک

دیگر بانک ها
اعتبارات ALCO

شوراي فقهی
شرعی

دولت

صندوق قرض الحسنه



م  ذي نفعان تسهی
منافع بانک

مشتریان     

گیرندگان تسهیالت

بانک

سپرده گذاران

قرض الحسنه

مبادله اي

مشارکتی

سپرده سرمایه گذاري

سهامداران

هیات مدیره
کمیته هاي هیات مدیره

هیات عامل
دولت

سایر مشتریان

بانک مرکزي

کارکنان

حسابرس داخلی

ریسکشرعیحسابرسی

شرکت هاي زیر مجموعه

حسابرس شرعی

حسابرس مستقل

شوراي فقهی



،  ذي نفعان نظارت
حسابرسی و  

تطبیق

بانک

سهامداران

هیات مدیره
کمیته هاي هیات مدیره

هیات عامل

حاکمیت
دولت، مجلس، قوه قضاییه

جامعه

بانک مرکزي

صندوق ضمانت سپرده ها

حسابرس شرعی

حسابرس مستقل

کانون بانک ها

هیات داوري
نهادهاي بین المللی

شوراي فقهی

شرعیحسابرسی
جبران و 
انتصاب

ریسک

سازمان بورس و 
اوراق بهادار

موسسات رتبه بندي

حسابرس داخلی

شوراي نظارت



نفعان نظارتذي 
شرعی

بانک

واحد نظارت شرعی

حاکمیت
و قوه قضاییه( شوراي نگهبان)مجلس 

جامعه
(مومنین)

حسابرس شرعی

نهادهاي بین المللی شرعی

هیات مدیرهشوراي فقهی بانک مرکزي

کمیته شرعی



ل،  ذي نفعان کنتر
مدیریت و مساله

نمایندگی
کناب

هریدم تایه
هریدم تایه ياه هتیمک

لماع تایه

لماعریدم
نینواعم و ماقم مئاق

 و ناربج
باصتنا

هعومجم ریز ياه تکرش

نارادماهس
تلود

 ناراذگ هیامرس
يداهن

 ناراذگ هیامرس
درخ



ذي نفعان  سایر
دولت،  )روابط 

(جامعه و کارکنان

کناب تیمکاح
هییاضق هوق ،سلجم ،تلود

هعماج

يداصتقا ماظن

نانکراک



جمع بندي

.هستیمفعاننذياینتفکیکوتلخیصنیازمندتحقیقسواالتبهگوییپاسخبرايادامهدر
که(وووشهمکارانولتیمورمدل)ذي نفعانموقعیتتعیینوشناساییمدلاساسبرروایناز

بانکعاننفذياولدستهکرده اند؛تقسیم بنديدستهسهدرآنهامنافعاساسبرراذي نفعان
:منماییمیاستخراجزیرشرحبهرا(استدرآمدومحصولایشانمنافعکه)اسالمیهاي
سهامداران.1•
گزارانسپرده.2•
تسهیالتگیرندگان.3•
دولت.4•
مدیران.5•
کارکنان.6•

بانک

مدیران

سهامداران

دولت

کارکنان

گیرندگان  
تسهیالت

سپرده 
گذاران



ق اصول رعایت حقو: گفتار هفتم
ذي نفعان



نفعانذيتعارضات
تعارضاتبررسیبهاقدامگفتارایندرابتدانفعانذيحقوقرعایتاصولبهدستیابیجهت

.پردازیممینفعانذياینبیندرموجود
بانکیمنابعکارايتخصیصوعادالنهتوزیععدم•
الحسنهقرضمنابعصحیحتخصیصعدم•
بانکیخدماتبهمناسبدسترسیعدم•
بانکیسودعادالنهنرختعیینعدم•
سهامدارانوگذارانسپردهبینریسکمناسبتسهیمعدم•
انتصاباتدردولتدخالت•
دولتتوسطتسهیالتاعطايبهاجبار•
دولتیحقوقومالیاتمسئله•
بانکمدیریتوکنترلدرتعارضات•
اسالمیبانکداريباآشناییعدم•
ساالريشایستهاساسبرانتصابعدم•



نفعانذيحقوقرعایتاصولاستنتاجوتعارضات
طرفين)مرتبطنفعانذیتعارضات/مسائل

(حقوق
هد اصل

1وعادالنهتوزیععدم
منابعکارايتخصیص

بانکی
صحیحتخصیصعدم

الحسنهقرضمنابع
هبمناسبدسترسیعدم

بانکیخدمات

گیرندگانتسهیالتگیرندگان
تسهیالت
الحسنهقرضوامگیرندگان

الحسنهقرضوامگیرندگان
مشتریانمشتریان

توزیعدرعدالت
ارائهومنابع

بانکیخدمات

ياقتصادنظامدرعدالتبرقراريوحقوقرعایت
بانکیمنابععادالنهتوزیعجهتدرمشتریانبینو
ادياقتصعدالت–اقتصاديرشدوتوسعههدفبا
مشتریانبیناجتماعیو

مشتریانبینعدالتبرقراريوحقوقرعایت
ماتخدبهدسترسیوارائهدر(بالقوهوبالفعل)

بانکی

2عادالنهنرختعیینعدم
بهتوجهبابانکیسود

بانکمدتبلندمنافع

بانکتسهیالتگیرندگان
گذارانسپرده

گذارانسپردهگذارانسپرده

تعییندرعدالت
سودنرخ

انگیرندگبینعدالتبرقراريوحقوقرعایت
سپردهخودبینوگذارانسپردهوتسهیالت

التتسهیوهاسپردهسودنرختعییندرگذاران

3بینریسکتسهیمعدم
سهامدارانوگذارانسپرده

مدیریتدرعدالتگذارانسپردهسهامداران
ریسکتوزیعو

وسهامدارانبینعدالتبرقراريوحقوقرعایت
ایشانبینریسکوبازدهتسهیمدرگذارانسپرده



نفعانذيحقوقرعایتاصولاستنتاجوتعارضات
طرفين)مرتبطنفعانذیتعارضات/مسائل

(حقوق
هد اصل

4انتصاباتدردولتدخالت
تتسهیالپرداختبهاجبار

دولتتوسط
دولتیحقوقومالیات

رابطهدرعدالتدولتبانک
بانکودولت

یحصحپرداخت)بانکتوسطدولتحقوقرعایت
واباتانتصزمینهدرنفوذعدم)بالعکسو(مالیات
(منابعتوزیع

5سهامدارانودولتنفوذ
تمدیریوکنترلبرنهادي
بانک

نهاديسهامداراندولت

خردسهامداران
کنترلدرعدالت

بانکمدیریتو
درسهامدارانکلیهحقوقرعایتوعدالتبرقراري

انکبمدیریتوگیريتصمیموکنترلزمینه
(نمایندگیمسئله)

6بانکداريباآشناییعدم
اسالمی

اساسبرانتصابعدم
ساالريشایسته

منابعدرعدالتبانککارکنان
انسانی

قطریازکارکنانحقوقرعایتوعدالتبرقراري
آموزشوخدماتجبرانساالري،شایسته



اصول رعایت حقوق ذي نفعان

رعایتهتجدرشرکتیحاکمیتچارچوبدربایستیکههستندمقوالتیومفاهیماصولاین
اصول.برسدحداقلبهنفعانذيبینموجودتعارضاتتاگیرندقرارتاکیدموردنفعانذيحقوق

:باشندمیزیرشرحبهخالصهصورتبهمستخرجه
بانکیخدماتارائهومنابعتوزیعدرعدالت.1
سودنرختعییندرعدالت.2
ریسکتوزیعومدیریتدرعدالت.3
بانکودولترابطهدرعدالت.4
بانکمدیریتوکنترلدرعدالت.5
انسانیمنابعدرعدالت.6



راهکارهاي رعایت  : گفتار هشتم
حقوق ذي نفعان



اصول رعایت حقوق ذي نفعان
تیشرکحاکميتسازیپيادهدررهنمودارائهرویکردجایبهاصالحیاقدامرویکرد
نفعانذیحقوقاحقاقجهتدرناظرنهادهایبهشفافيتوگوییپاسخ
(...وحسابرسیخدمات،جبرانریسک،)مرتبطهایکميتهتشکيل
تروریسممالیتامينوپولشوییبامبارزه
نظارتوشرکتیحاکميتاستقرارگذاری،سياستمسئولمدیرههيات
بانکشرکتیحاکميتنظاموهاسياستتدوینبهالزام
بانکیجرائمصندوقتاسيس
بانکیمسمومهایداراییمدیریتموسسهتاسيس
هابانکداوریهياتتاسيس
شرکتیحاکميتمنظرازهابانکبندیرتبه
هابانکتمامیدرشرکتیحاکميتسازیپيادهبهمرکزیبانکالزام
ریسکمدیریتنظاماستقرار
ریسکمدیریتجامعبرنامهوریسکبهتمایلسطحافشایوتدوین
ریسکمنظرازهابانکبندیرتبه
هبتخصيصعدم)مشتریانبهمنابعتخصيصمقرراتسازیپيادهوتدوین

(سهامداران
داریشرکتوگذاریسرمایهمقرراتسازیپيادهوتدوین
تجاریازتخصصیهایبانکتفکيک
مشتریاناعتباریرتبهاساسبرتنهادهیواموسنجیاعتبارنظاماستقرار
سهامدارانبهتسهيالتاعطایدرمحدودیت
متخلفهایبانکگيریسپردهوفعاليتدرمحدودیت
هابانکازالحسنهقرضفعاليتتفکيک
بانکدرالحسنهقرضصندوقتاسيس
الحسنهقرضهایحسابمدیریتازعامليتتفکيک
(مختلفطبقاتوایمنطقه)جامعهاقشارتمامیجهتمناسبدسترسیایجاد
الترونيکخدماتتوسعه
اقتصادواقعیهایبخشباسودهاینرخمنطقیارتباطمکانيسمایجاد
عملکرداساسبرسوددریافتوتسهيالتقراردادهایحسابرسی
گذارانسپردهبهحسابرسانخاصدهیگزارش
مرکزیبانکتوسطدستوریسودنرختعيينعدم
بانکتوسطبينیپيشسوداعالم
بينیپيشسوددرصد70برمبتنیالحسابعلیسودپرداخت
مجازالحسابعلینرخبرمازادسودمالیهزینهپذیرشعدم

ورشکستگیفرایندمقرراتتدوین
هاسپردهضمانتصندوقتاسيس
سنجیاعتبارموسساتتاسيس
آنافشایوشرعیرعایتونظارت
مرکزیبانکدرشریعتهياتایجاد
بانکدرشرعینظارتهياتایجاد
یمجرامدیریتصندوقطریقازالمنفعهعاماموربهدیرکردجرایمدرآمدتخصيص
دولتیغيرهایبانکدردولتتوسطمدیرههياتعضویکحداکثرانتصاب
نکیبامنابعاستفادهازوهابانکبهتسهيالتپرداختتحميلبهدولتاجازهعدم
مجمعومستقلمدیرههياتتوسطدولتیتسهيالتوهاقراردادتمامیتصویبلزوم

عمومی
کارکنانبهشرکتیحاکميتواسالمیبانکداریآموزش
العملدستوروجبرانوانتصاباتکميتهاستقرارطریقازساالریشایستهنظاماستقرار

استخدام
بانکیسهامتملکميزانبرنظارت
مجازحدودازبيشواحدمالکمالکيتحقوقسلب
مجازحدودازبيشواحدمالکبهاجباریاسهامفروش
سهامدرصد10ازبيشباواحدمالکدارایهایبانکفعاليتمحدودیت
هابانکدرماليکتحدودمقرراتازدولتاستثنایعدم
مجامعدرمجازحدازبيشسهامدارانرایدرمحدودیت
مجازمحدودهازخارجسهامقهریفروش
عاملهياتومدیرههياتصالحيتاحرازشرایطتعيين
مدیرههياتازعاملهياتتفکيک
عاملهياتومدیرههياتمزایایوحقوقافشای
مدیرههياتهایکميتهاستقرار
مدیرههياتهایکميتهاستقالل
مدیرههياتریاستازمدیرعاملتفکيک
مدیرههياتاعضایبودنحقيقی
مدیرههياتاعضایازتعدادیبودنمستقل
سهامدارانبينازمدیرههياتاعضایانتخابالزامعدم
مدیراندریافتیپاداشوحقوقشفافيت



برچسب ها و مقوالت راهکارهاي رعایت حقوق ذي نفعان



دسته بندي راهکارهاي رعایت حقوق ذي نفعان

بهارایراناسالمیبانکداريدرنفعانذيحقوقرعایتراهکارهايتوانمیبنديجمعجهت
:نمودبنديدستهزیرشرح

آنسازيپیادهنحوهوکلیچارچوببامرتبطراهکارهاي.1
شرعینظارتراهکارهاي.2
الحسنهقرضمنابعخاصراهکارهاي.3
خدماتارائهومنابععادالنهتوزیعراهکارهاي.4
بانکیکارمزدوتسهیالتوهاسپردهسودعادالنهتعیینراهکارهاي.5
ریسکمدیریتراهکارهاي.6
دولتدخالتحدودتعیینراهکارهاي.7
انسانینیرويراهکارهاي.8
مالکیتحقحدودتعیینراهکارهاي.9

مدیرههیاتراهکارهاي.10



جمع بندي و نتیجه: بخش سوم
گیري



چارچوب و اصول بنیادي

امعهجاقتصادينظامکالناهدافتامینجهتاستنظامیاسالمیبانکداري
یحصحگردشواقتصادمختلفهايبخشکارايمالیتامینحوزهدراسالمی

نیزاسالمیهايبانکواسالمی؛اخالقوقراردادهاشرعیاصولرعایتبامنابع
نایمسیردرتالشواصولاینرعایتبهموظفنظامایننهادهايعنوانبه

نظاماهدافبهرسیدنجهتدر.هستندوريبهرهوکاراییرعایتبااهداف
ضامنکهبردمیبهرهشرکتیحاکمیتچارچوبازنظامایناسالمی،بانکداري

ونمسئوالداريامانتها،جنبهوامورتمامیدرعدالتبنیادياصلچهاررعایت
واهعملیاتوهابخشتمامیدرمداريصداقتها،بانکوبانکینظاممدیران

امیتمدرامامیهمقدسفقهبامنتطبققراردادهاشرعیاصولرعایتنهایتدر
.باشدمیمعامالتوسطوح



چارچوب و اصول بنیادي

عدالتبنیادياصل:الف
تمامیردعدالتاساسبربایستیاسالمیبانکهايواسالمیبانکدارينظام

اسالمیبانک.گرددادارهعملیاتیونظريسطوحتماموواقتصاديحقوقیروابط
اخالقونایشابینعدالتاساسبررانفعانذيتمامیحقوقرعایتبتواندباید

سودعادالنهتعیینمنابع،عادالنهتوزیعمسئلهاینالزمه.نمایدتضمیناسالمی
علی)سهامدارانودولتبارابطهدرعدالترعایتریسک،مدیریتوبانکی

بانکداريآموزشوساالريشایستههمچنینو(خردسهامدارانالخصوص
.باشدمیجامعهدراسالمی



چارچوب و اصول بنیادي

امانتبنیادياصل:ب
اراختیدراسالمیجامعهامانتهمگیدرآنموجوداختیاراتومنابعوبانک
ازداريامانتونفعانذيتمامیحقوقرعایت.باشدمیمسئوالنوآنمدیران
اختارس.باشدمیبانکینظاممجریانوگیرانتصمیمتمامیوظیفهایشان

بهدستیبایهامسئولیتواختیاراتتوزیعوبانکیمقرراتوشرکتیحاکمیت
دیرانموظیفهانجامکنندهتسهیلواصلاینضامنکهشودتنظیمگونهاي

.باشدایشانداريامانتبرمبتنی



چارچوب و اصول بنیادي

صداقتبنیادياصل:ج
مداريداقتصبرمبتنیبایستیاسالمیهايبانکعملیاتوهافرآیندتمامی

اسالمیالقاخهايآموزهبرمبتنیشفافیتوافشا.شونددادهترتیبنفعانذيبا
انکبمدیرانوظیفهونفعانذيدیگرومشتریانحقرازداريوراستیهمراهبه
واسالمیلاصاینکنندهتضمینبایستیشرکتیحاکمیتساختار.باشدمیها

.باشدمجریانبرايآناجرايکنندهتسهیل



چارچوب و اصول بنیادي

شریعتبنیادياصل:د
درانایشبینروابطهمراهبهاسالمیهايبانکعملیاتوهافرآیندتمامی

ولاصازاعمقراردادهاشرعیاصولرعایتبابایستیاسالمیبانکدارينظام
یشرکتحاکمیتساختار.پذیردصورتعقودازیکهراختصاصیوعمومی
کارهايراهازتواندمیزمینهایندروباشداصلاینکنندهتضمینبایستی
نینهمچواسالمیبانکومرکزيبانکدرشرعیکمیتههمچونشرعینظارت

.ببردبهرهاسالمیحسابرسی



اصول رعایت حقوق ذي نفعان

بانکیخدماتارائهومنابعتوزیعدرعدالت:1اصل
کهندندبکاربهراراهکارهاییبایستیاسالمیهايبانکواسالمیبانکدارينظام-1-1

مسئلهاین.باشدانمتقاضیتوانمنديونیازبرمبتنیبانکیمنابععادالنهتوزیعکنندهتضمین
ویالتتسهاعطايدرریسکمالحظاترعایتبرعالوهکهپذیردانجامايگونهبهبایستی

امعهجدردرآمديشکافکاهشواقتصاديعدالتبهمنجربانکسودآوريمالحظاتهمچنین
.گردد
دربانکیخدماتکهدهندتوسعهايگونهبهراخودعملیاتبایستیهمچنین-2-1

.باشداقتصاديعدالتگسترشبهمنجروجامعهاقشارومناطقهمهدسترس
.یابداختصاصآنمصرحمصارفبهبایستیبانکینظامدرالحسنهقرضمنابع-3-1
راهکارهايتیبایسناظرنهاد.باشدزمینهایندرگذارانسپردههايانگیزهمجريبایستیبانک

.ایدنمسازيپیادهمنابعاینمجازغیرتصرفدرهابانکتوانمنديکاهشبراياصالحی



اصول رعایت حقوق ذي نفعان

سودنرختعییندرعدالت:2اصل
این.گرددینتعیعادالنهبایستیبانککارمزدوتسهیالتها،سپردهسودازاعمبانکیسود

پیادهمیاسالبانکدرونوبانکینظامدرمقرراتیوراهکارهايبایستیکهاستمعنابدین
پورتفويواقعیعملکرددهندهنشانوگرددتعیینواقعیعملکرداساسبرسودتاگرددسازي
منافعوقوقحمالحظهبابایستیبانکنهاییکارمزدوبانکیسوداینبرعالوه.باشدبانکی

.گرددتعیینسهامداروگیرندهتسهیالتگذار،سپردهطرفسهدرآمدي



اصول رعایت حقوق ذي نفعان

ریسکتوزیعومدیریتدرعدالت:3اصل
مختلفعاننفذيبینریسکصحیحتوزیعومدیریتسود،تعییناصلدیگرروي-1-3

چوبچارونظام.است(سهامدارانوگیرندهتسهیالتگذار،سپردهگانهسهالخصوصعلی)
بلندمنافعوشدهایجادبانکمدیرههیاتتوسطناظرنهادنظارتتحتبایستیریسکمدیریت

.نمایددنبالرانفعانذيوبانکمدت
میاصلاینمهماجرايازیکینفعانذيتمامیبرايریسکشفافیتوافشا-2-3
نظامردعملکوتوانمنديوبانکسهاموتسهیالتها،سپردهریسکسطحشفافیت.باشد

باشدمینفعانذيحقوقاز(بانکینظامکلو)بانکریسکمدیریت



اصول رعایت حقوق ذي نفعان

بانکودولترابطهدرعدالت:4اصل
به)دولتعمنافوهاانگیزهبینتعادلیوعدالتبتواندبایستیشرکتحاکمیتساختار

:جملهاز.کندقراربر(آنمستقیمنفعانذيوي)بانکو(جامعهنمایندهعنوان
خودسهاممیزانبهمدیرههیاتانتصاببهمحدودبایستیانتصاباتدردولتدخالت-1-4

وصتخصاساسبربایستیعاملهیاتومدیرعاملمدیره،هیاتانتصاب.باشدبانکدر
.پذیردصورتشرکتیحاکمیتاصولبامنطبقمقرراتچارچوبدروشایستگی

زاماتالومقرراترعایتبدونتسهیالتپرداختبهملزمرابانکنبایستیدولت-2-4
.نماید
قدقیشناساییجهتدراطالعاتافشايومقرراتصحیحرعایتبهملزمبانک-3-4
النکاقتصاديوپولیهايسیاستاجرايهمچنینوباشدمیمالیاتهمچوندولتیحقوق
.باشدمیدولت



اصول رعایت حقوق ذي نفعان

بانکمدیریتوکنترلدرعدالت:5اصل
بانکعادالنهتمدیریوکنترلکنندهتضمینبایستیشرکتیحاکمیتراهکارهايوساختار

ارانسهامدازیکهیچ.باشد(سهامدارانوسهامتعدادياکثریت)سهامداراناکثریتتوسط
یکتوسطبانکیتمدیربهدسترسی.بگیرداختیاردررابانکیککاملکنترلبتواندنبایستی
بانکدرحدهعلیمنافعایجادوسهامداراندیگرحقوقتضییعبهمنجرنبایستیسهامدار
مامیتبرابردربایستیمدیرههیاتاعضايتمامی.گرددبانکمنابعبهدسترسیهمچون

.باشندگوپاسخنفعانذيوسهامداران



اصول رعایت حقوق ذي نفعان

انسانیمنابعدرعدالت:6اصل
از.باشدخودکارکنانجملهازجامعافرادتمامیدهندهرشدبایستیاسالمیبانکدارينظام

:رواین
پیاالريسشایستهواسالمیعدالتبرمبتنیبایستیجبرانوانتصاباتنظام-1-6
برايفیکاانگیزهایجادوتوانمندمدیرانرشدوانتخاببهمنجرکهايگونهبه.گرددریزي
.گردداسالمیبانکدارينظاموبانکاهدافزمینهدرایشانتعاونوتالش
کنانکارتخصصاوجامعهافرادعمومتااستموظفاسالمیبانکدارينظاموبانک-2-6

ادهپیهدفباآموزش.نمایدآشناآنهايآموزهومفاهیمواسالمیبانکداريبارانظاماین
ذیردپمیصورتخودحقوقبانفعانذيتمامیآشناییواسالمیبانکداريصحیحسازي



راهکارهاي رعایت حقوق ذي نفعان

آنسازيپیادهنحوهوکلیچارچوببامرتبطراهکارهاي.1
شرعینظارتراهکارهاي.2
الحسنهقرضمنابعخاصراهکارهاي.3
خدماتارائهومنابععادالنهتوزیعراهکارهاي.4
بانکیکارمزدوتسهیالتوهاسپردهسودعادالنهتعیینراهکارهاي.5
ریسکمدیریتراهکارهاي.6
دولتدخالتحدودتعیینراهکارهاي.7
انسانینیرويراهکارهاي.8
مالکیتحقحدودتعیینراهکارهاي.9

مدیرههیاتراهکارهاي.10



در ( حاکميت شریعت)چارچوب حاکميت شرکتی 
بانکداری اسالمی ایران

اصول بنیادي حاکمیت شرکتی در بانکداري اسالمی ایران

در بانکداري اسالمی ایراننفعاناصول رعایت حقوق ذي 

در بانکداري اسالمی ایراننفعانراهکارهاي رعایت حقوق ذي 

اصالح دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بانکداري اسالمی ایران

ارائه مدل نمونه اجراي حاکمیت شرکتی در بانک هاي ایران



پیشنهادات کاربردي و توصیه هاي سیاستی

د  تیغیربان   ایدرشرکتیحاکمیتا زاما دستورا عملتصویببهعنایتبا
هابانکدرمذکوردستورالعملدقیقاجرای

دستورالعملایناجرایحسنبرنظارت

بانک هادرآنسازیپیادهمدل هایطراحیواجراییرویه هایتدوین

استثناهیچبدوندولتیغیرودولتیازاعمبانک هاتمامیبرایمذکوردستورالعمل
شوداجراییوالزامی

بانک هاتوسطدستورالعملایناجرایضمانتفرآیندایجاد



پیشنهادات کاربردي و توصیه هاي سیاستی

بانکینظارتومدیریتسطوحدرشرکتیحاکمیتمقولهبهجدیتوجه

مرتبطقوانینسایراصالحهمچنینوبانک هابهمربوطقوانیناصالح

باطمرتبنهادهایازهریکمسئولیت هایووظایفشرحدقیقتبیینوتعریف
شرکتیحاکمیت

کتیشرحاکمیتاصولباتطابقمیزاناساسبربانک هارتبه بندینظامایجاد

شرکتیحاکمیتپیاده سازیدراصالحیاقدامرویکرداتخاذ

بانکدارینظامتعمیقجهتجدیدنهادهایتاسیس

اصرفنگاهازرویکردتغییروآنجوانبتمامیازاسالمیبانکداریبهتوجه
اسالمیبانکداریجامعنگاهبهربابدونبانکداریدرقراردادی



پیشنهادات جهت تحقیقات آتی

:گرددمیپیشنهادزیرمواردآتیتحقیقاتجهتادامهدر

ادیبنیاصولوچارچوبمنظرازبانکیموجودمقرراتفقهیوحقوقیبررسی
شدهارائه

درشدهحمطربنیادیاصولدیگرذیلشرکتیحاکمیتاصولاستخراجوبررسی
همممقوالتازیکهریاو)ایراناسالمیبانکداریدرشرکتیحاکمیتچارچوب
همچون؛(متعارفشرکتیحاکمیت

وافشا)صداقتبنیادیاصلذیلایراناسالمیبانکداریدرشرکتیحاکمیتاصول
(شفافیت

ارید)امانتبنیادیاصلذیلایراناسالمیبانکداریدرشرکتیحاکمیتاصول
(مدیران

شریعتبنیادیاصلذیلایراناسالمیبانکداریدرشرکتیحاکمیتاصول



پیشنهادات جهت تحقیقات آتی

طرحمبنیادیاصولدیگرذیلشرکتیحاکمیتراهکارهایاستخراجوبررسی
ازیکهریاو)ایراناسالمیبانکداریدرشرکتیحاکمیتچارچوبدرشده

همچون؛(متعارفشرکتیحاکمیتمهممقوالت

تصداقبنیادیاصلذیلایراناسالمیبانکداریدرشرکتیحاکمیتراهکارهای
(شفافیتوافشا)

امانتبنیادیاصلذیلایراناسالمیبانکداریدرشرکتیحاکمیتراهکارهای
(مدیرانداری)

عتشریبنیادیاصلذیلایراناسالمیبانکداریدرشرکتیحاکمیتراهکارهای

بانکیظامنموجودوضعیتدرشدهپیشنهادبنیادیاصولازیکهروضعیتبررسی



پیشنهادات جهت تحقیقات آتی

اخصشبرشرکتیحاکمیتاصولازیکهربینعلّیوارتباطیرابطهبررسی
بانکعملکردیمختلفهای

هایشاخصبرشرکتیحاکمیتپیشنهادیراهکارهایازیکهرتاثیربررسی
بانکعملکردیمختلف

اصولوبنیادیاصولازیکهربرایکیفیوکمیهایشاخصطراحی
شرکتیحاکمیتپیشنهادی

اصولیاوبنیادیاصولازیکهرشرکتی،حاکمیتاساسبرهابانکبندیرتبه
.اجرایی

راهکارهایازیکهرفقهیوحقوقیاقتصادی،مالی،سنجیامکانوبررسی
.شرکتیحاکمیتپیشنهادی



با تشکر از حضار محترم


