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    دیدگاه و نظرات ارائه شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشـکده پـولی و

  کند.بانکی را منعکس نمی

   باشـد، لـیکن اسـتفاده از    کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بـانکی مـی

 نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.
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  اسالمی:  مالی موسسات در احتیاطی مقررات و نظارت شرکتی، تاکمیح

 گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالمی

 

  1391بهمن  18نبه چهارشزمان: 

  ))IFSB( اسالمی مالی خدمات انجمن عضو( رولیندو رونالد دکتر مدرس:

  حسین میسمی تهیه و تنظیم:

  مقدمه

ري اسالمی بـه موضـوع حاکمیـت شـرکتی، نظـارت و مقـررات احتیـاطی        آخرین روز مدرسه زمستانه بانکدا

 اسـالمی  مـالی  عضـو هیئـت خـدمات   ( رولینـدو  رونالد اختصاص یافت. استاد مدعو براي این موضوع، دکتر

)IFSB((     بودند که در سخنرانی خود تالش نمودند تا ابعاد حاکمیت شرکتی و مقررات گـذاري احتیـاطی بـر

ا برجسته نمایند. تاکید ایشان در این جلسات، بیشتر مرور اسـتانداردهاي تهیـه شـده    موسسات مالی اسالمی ر

توسط هیئت خدمات مالی اسالمی در موضوعات گوناگون بود. در ادامه به صورت مختصر به مباحث مطـرح  

  شود.   هاي این روز اشاره می در نشست
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  بخش اول: معرفی هیئت خدمات مالی اسالمی

هـا و موسسـات    هاي صحیح نظارت بر بانک گذاري و تبیین شیوه المللی در زمینه قانون نارزیابی تجارب بی

المللی، به خوبی نشان دهنده آن است که در دهه اخیر، برخی موسسـات اقـدام بـه     مالی اسالمی در سطح بین

ارت بر موسسـات  سازي نظ هاي مناسب عملیاتی ها، استانداردها و بیان شیوه ارائه اصول احتیاطی، دستورالعمل

انـد،   کنندگان این استانداردها و اصول براي خود در نظر گرفتـه  اند. مهمترین هدفی که ارائه مالی اسالمی نموده

 1سازي تجربه نظارتی بر موسسات مالی اسالمی و اسـتخراج بهتـرین تجـارب    مشابه  سازي و یا حداقل یکسان

هاي اجرایی نمودن نظـارت بـر موسسـات     بهترین شیوه کنند باشد. به عبارت دیگر این موسسات تالش می می

مالی اسالمی را استخراج نموده و جهت اجرا به مقامـات نـاظر بـر بازارهـاي پـول و سـرمایه در کشـورهاي        

  باشد. ) میIFSB2مختلف اسالمی ارائه نمایند. یکی از این موسسات هیأت خدمات مالی اسالمی (

هـاي نظـارتی اسـت کـه      هاي مرکزي و سازمان اي از بانک موعههیات خدمات مالی اسالمی متشکل از مج

و هدف آن تهیـه اسـتانداردها    همیالدي تشکیل شد 2002این هیات در سال باشد.  می مقر آن در کشور مالزي

موسسـاتی اسـت کـه خـدمات مـالی خـود را در       در  سالمت و ثبـات مـالی   تقویت و رهنمودهاي الزم براي

از دیدگاه ایـن مرکـز موسسـات مـالی اسـالمی حـداقل شـامل         دهند. ارائه میچارچوب احکام شرعی اسالم 

باشند. با ایـن تعریـف، وظیفـه     گر می هاي بیمه ها و موسسات اعتباري (بازار پول)، بازار سرمایه و شرکت بانک

هـا و   و کارویژه هیات خدمات مالی اسـالمی، تکمیـل کـردن اسـتانداردها و اصـول کمیتـه بـال بـراي بانـک         

                                                             
1. Best practice  

2. The Islamic financial services board 
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هـاي مـرتبط بـا بانکـداري اسـالمی را بـه        باشد. به عبارت دیگر، این موسسه بخش سات مالی اسالمی میموس

تواننـد در کنـار اسـتفاده از     افزاید. در این شـرایط موسسـات مـالی اسـالمی مـی      هاي متعارف می دستورالعمل

  رهنمودهاي بال، از رهنمودهاي هیات خدمات مالی اسالمی نیز بهره ببرند.  

هـاي   باشد که بانـک  عضو از کشورهاي مختلف می 187خدمات مالی اسالمی در حال حاضر داراي هیئت 

گـذاران بـازار سـرمایه برخـی از      گذار بازار پول و نـاظران و قـانون   مرکزي کشورهاي اسالمی، نهادهاي قانون

یران و سـازمان  دهند. الزم به ذکر است که بانک مرکزي جمهوري اسالمی ا اعضاي این موسسه را تشکیل می

هـاي هیئـت خـدمات مـالی      نشسـت باشند.  بورس و اوراق بهادار هر دو عضو هیئت خدمات مالی اسالمی می

اجـالس هیـات خـدمات مـالی     گردد. آخرین  اسالمی به صورت ساالنه در یکی از کشورهاي عضو برگزار می

 در ،می و سـخنرانی عمـومی  شامل جلسه شوراي عالی، جلسه مجمع عمومی، انجمن ثبات مالی اسال، اسالمی

ایران، اردن، امارات متحـده  ، پایتخت اردن، برگزار گردید. نمایندگانی از کشورهاي شهر امانو در  1390سال 

  عربی، اندونزي، پاکستان، بحرین، برونئی، تانزانیا، عربستان سـعودي، سـودان، سـوریه، قطـر، کویـت، مـالزي،      

   این جلسه حضور داشتند.در  بانک توسعه اسالمی و مصر، سنگاپور

به لحاظ محتوا، هیئت خدمات مالی اسالمی در یک دهه فعالیت خود توانسته است محصـوالتی کـاربردي   

، اصـول  1اسـتاندارد  19هاي این موسسـه در قالـب    براي موسسات مالی اسالمی تولید نماید. مجموعه فعالیت

ن اسـتانداردها عبـارت اسـت از: اسـتانداردهاي     ارائه شده اسـت. عنـاوین برخـی از ایـ     3و نکات فنی 2راهنما

                                                             
1. Guiding principles on Sharia governance system for institutions offering Islamic financial services 

2. Guiding Principles 

3. Technical Note 
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مدیریت ریسک، استانداردهاي کفایت سرمایه، استانداردهاي حاکمیت شرکتی، استانداردهاي شفافیت، اصـول  

  راهنماي حاکمیت شرکتی براي موسسات بیمه اسالمی و غیره. 

  

  1لی اسالمیبخش دوم: اصول راهنماي مدیریت ریسک براي موسسات ارائه دهنده خدمات ما

یکی از نخستین استانداردهایی که توسط هیئت خدمات مالی اسالمی ارائه گردیده است، اصـول راهنمـاي   

باشد. هدف از این استاندارد آن اسـت کـه مقـررات احتیـاطی الزم در زمینـه شناسـائی و        مدیریت ریسک می

یش فرضـی کـه در تـدوین ایـن     ترین پـ  هاي موسسات مالی اسالمی را برجسته نماید. اساسی مدیریت ریسک

هاي موسسـات   ها ریسک استاندارد مورد توجه قرار گرفته است این موضوع است که هر چند در برخی حوزه

مالی اسالمی و متعارف با یکدیگر یکسـان اسـت و تفـاوتی نـدارد، امـا موسسـات مـالی اسـالمی بـه دالیـل           

هـاي خاصـی    تجهیز و تخصیص منابع با ریسـک  گوناگون، به ویژه استفاده از عقود مختلف اسالمی در بخش

  ها نیز اندیشیده شود.  مواجه هستند که الزم است تدابیر مدیریتی مشخصی براي این دسته از ریسک

با توجه به آنچه مطرح شد، استاندارد مدیریت ریسک ارائه شـده توسـط هیئـت خـدمات مـالی اسـالمی،       

مدیریت صحیح ریسک در موسسات مالی اسالمی ارائه دهـد.  کند تا اصولی را به منظور شناسایی و  تالش می

این استاندارد بدین منظور، پانزده اصل اساسی و بنیادین در مقوله مدیریت ریسک در موسسات مالی اسـالمی  

دهد. ویژگی اصلی این استاندارد آن اسـت کـه اوال مکملـی بـراي اسـتانداردهاي متعـارف مـدیریت         ارائه می

گـذاري و غیـره نیـز قابـل اسـتفاده       هـاي سـرمایه   هاي تجاري، تخصصی، بانک یا در بانکباشد و ثان ریسک می
                                                             
1. GUIDING PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT FOR INSTITUTIONS OFFERING ONLY ISLAMIC FINANCIAL 
SERVICES  
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است. در این استاندارد اصول مشخصی براي مدیریت ریسک در یک موسسه مالی اسالمی مورد توجـه قـرار   

  :1شود گرفته که در ادامه به بیان این استانداردها پرداخته می

هایی کـه   می فرآیند دقیق، جامع و مشخصی به منظور درك ریسکالزم است موسسه مالی اسال اصل اول:

دهـی   گیري، ارزیابی، گزارش موسسه با آن مواجه است طراحی و اجرا نماید. هدف این تدابیر شناسایی، اندازه

باشد. پس از طی ایـن مراحـل، در صـورت نیـاز الزم اسـت سـرمایه الزم بـراي         ها می ریسک 2و نهایتا کنترل

  ها در نظر گرفته شود.  ریسکمدیریت این 

دهـد،   را مـی  3الزم است موسسه مالی اسالمی در شرایطی که احتمال ایجـاد ریسـک اعتبـاري    اصل دوم:

  راهبردي جهت مدیریت آن با استفاده از عقود مختلف اسالمی اتخاذ نماید.    

نمایـد، اطالعـات   الزم است موسسه مالی اسالمی، قبل از آنکه با مشتري خود عقـدي منعقـد   اصل سوم: 

    کافی در رابطه با سابقه اعتباري وي و همچنین وضعیت ریسکی که دارد کسب نماید.

الزم است موسسه مالی اسالمی دستورالعمل و روشـی معقـول بـراي سـنجش و محاسـبه      اصل چهارم:  

     میزان ریسک اعتباري موجود در هر یک از عقود اسالمی در اختیار داشته باشد.

                                                             
1 یسـک، بـه بیـان تعـاریف     شود سخنران این جلسه، قبل از ورود و بحث در رابطه با اصول هیئت خدمات مالی اسالمی در مقوله مدیریت ر . یادآور می

هـا   ها پرداختند که با توجه به اینکه در سخنرانی روز قبل به صورت مبسوط به این موضوع پرداخته شده اسـت، از بیـان مجـدد آن    انواع مختلف ریسک
شود.  خودداري می  

2. identify, measure, monitor, report and control   
3  در منـدرج  طبق شرایط خود تعهد یا تسهیالت فرع و اصل پرداخت به قادر تسهیالت گیرندة آن اساس بر که شود تعبیر می خطري به اعتباري . ریسک

.نماید نکول تسهیالت بازپرداخت در یا و نباشد قرارداد  



 
 

 
 

8 
 

دهـی   الزم است موسسه مالی اسالمی، راهبردي مناسب جهـت مـدیریت ریسـک و گـزارش    اصل پنجم: 

دهد (مانند مضاربه، مشارکت حقـوقی، مشـارکت مـدنی، مزارعـه،      اي که مورد استفاده قرار می عقود مشارکتی

    مساقات و غیره) در اختیار داشته باشد.

مشارکتی بـا مشـتریان خـود، اسـتراتژي      الزم است موسسه مالی اسالمی در هنگام عقد عقوداصل ششم: 

مشخصی براي خود در نظر بگیرد به نحوي که بتوانـد در زمـان مناسـب تسـهیالت پرداختـی را آزاد       1خروج

    نماید.

الزم است موسسه مالی اسالمی چـارچوب مشخصـی بـراي مـدیریت ریسـک تمـامی انـواع        اصل هفتم: 

    د.هایی که دارد در اختیار داشته باش مختلف دارائی

چارچوب مشخصی جهـت مـدیریت ریسـک نقـدینگی در      الزم است موسسه مالی اسالمیاصل هشتم:  

هـاي وکـالتی) در اختیـار     اي و چه حسـاب  الحسنه هاي قرض هایی که دارد (چه حساب رابطه با تمامی حساب

  داشته باشد.  

گیـري و مـدیریت    هالزم است موسسه مالی اسالمی الگوي جامعی جهت سنجش، پایش، انـداز اصل نهم: 

دهنـد در اختیـار    هاي سود انتظاري را تحت تاثیر قرار می هایی که از عوامل بازاري نشات گرفته و نرخ ریسک

    داشته باشد.

  

  
                                                             
1. exit strategies   
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  1بخش سوم: اصول راهنماي حاکمیت شرکتی در موسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسالمی

می مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، مقولـه       یکی از موضوعات مهمی که توسط هیئت خدمات مالی اسال

باشد. قبل از ورود در استانداردهاي حاکمیت شرکتی، مناسـب   حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسالمی می

» حاکمیـت شـرکتی  «است کلیاتی در رابطه با این موضوع ارائه شود. اگر بخـواهیم در مـورد خـود اصـطالح     

ح تنها در طی دو دهه اخیر برجسته گردیده و لذا گر چـه حجـم   توضیح دهیم، باید عنوان کنیم که این اصطال

آمدها و نتـایج آن، بـه    قابل توجهی از ادبیات در رابطه با این موضوع به وجود آمده است، اما باز هم تمامی پی

هـاي مختلفـی تعریـف     همچنین باید اشاره داشت که این اصـطالح بـه روش  اند.  طور کامل توضیح داده نشده

  تعریف کننده بستگی دارد.  2، که هر یک از این تعاریف به مرکز توجهاتشده است

این اصطالح را بدین صـورت تعریـف کـرده اسـت:      ،3به عنوان نمونه سازمان همکاري اقتصادي و توسعه

باشند وجـود   مجموعه روابطی که بین مدیر، هیئت مدیره، سهامداران و دیگر افرادي که در شرکت ذینفع می«

، در عرف متعارف علم اقتصاد و مـالی  4رسد گفت این تعریف که به لحاظ ارزشی خنثی به نظر می ایدب». دارد

کنـد. امـا آقـاي     اي نمـی   مطرح گردیده و به هدف حاکیمت شرکتی (کـه الزم اسـت ارزشـگرا باشـد) اشـاره     

                                                             
1. GUIDING PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE 

2. center of concern  

3. The Organization for Economic Cooperation and Development  
4. value neutral  
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عـدالت،  «کتی کند کـه هـدف حاکمیـت شـر     (رئیس سابق بانک جهانی)، قدمی فراتر رفته و بیان می 1والفنسن

شود که کـه هـدف حاکمیـت شـرکتی      است؛ که از این تعریف این طور برداشت می »2شفافیت و پاسخگویی

باشند؛ و این خـود از طریـق ایجـاد شـفافیت و      در رابطه با تمامی افرادي است که ذینفع می »عدالت«تضمین 

  آید.   پاسخگویی بیشتر بدست می

ی اسالمی، بازیگران و ذینفعان متعددي وجود دارند. این مطلب از طرفی، واضح است که در موسسات مال

کند که آیـا تـامین منـافع تمـامی ایـن ذینفعـان ضـروري اسـت؟ اگـر در           خود این سوال را در ذهن ایجاد می

جستجوي جواب به این سوال، مروري بر ادبیاتی که در رابطه با این موضوع در دنیاي غـرب موجـود اسـت،    

ین نکته پی خواهیم برد که دانشگاهیان غربی در بحث خود در رابطـه بـا ایـن سـوال بـه دو      داشته باشیم، به ا

دهنـد؛   حاکمیت شرکتی را مـورد توجـه قـرار مـی     3آمریکایی-شوند. گروه اول مدل انگلیسی گروه تقسیم می

ل، در در واقـع طبـق ایـن مـد    کنـد.   مدلی که منحصرا بر روي بیشینه سازي ارزش سهام سهامداران تمرکز می

بیشینه سازي ارزش سهام سهامداران، با منافع دیگر ذینفعان تعارض پیـدا کنـد، الزم اسـت    صورتی که هدف 

  منافع دیگر ذینفعان نادیده انگاشته شود. 

گیرند؛ مدلی کـه حـداقل بـه     حاکمیت شرکتی را در نظر می 4آلمانی-اما در مقابل گروه دوم مدل فرانسوي

وجهی که مدل اول (در رابطه با بیشینه سازي ارزش سهام سهامداران) بـه خـرج   لحاظ تئوریک، همان میزان ت
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دهد. به هر حال باید اشاره داشت این مطلـب   داد را در رابطه با حمایت از منافع دیگر ذینفعان به خرج می می

سـهامداران  که آیا حاکیمت شرکتی در آمریکا، در عمل نیز به همان دقتی که در تئوري مذکور است، با منـافع  

آلمـانی حاکمیـت   -باشد. همچنین این مطلب کـه آیـا مـدل فرانسـوي     هم تراز و موافق است، مورد تردید می

شرکتی در عمل نیز، به همان اندازه که در تئوري ادعا شـده، منـافع غیـر سـهامداران را مـورد حمایـت قـرار        

  دهد، نیز مورد تردید است.   می

دهـد، مسـلما    رسد در نظام ارزشی اسالمی که حداکثر اهمیت را به تحقق عدالت و انصـاف مـی   به نظر می

توان تنها هدف را حمایت از سهامداران مطرح ساخت بلکه الزم است به منافع سـایر ذینفعـان حاکمیـت     نمی

  جه شود.      گذاران، مشتریان، کارمندان موسسه، دولت و حتی جامعه تو شرکتی، از جمله سپرده

یابـد.   اساس حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسالمی، بر مبناي تامین حقوق ذینفعان مختلف تمرکز می

توان عنوان نمود که مهمترین صاحب حق در نظام تامین مالی اسالمی خود اسـالم اسـت    در سطحی باالتر می

هر دلیل با تعالیم اسالمی سـازگاري کـافی   ها به  هاي اسالمی به خوبی فعالیت نکنند و عملکرد آن و اگر بانک

کننـد نظـام اسـالمی دیگـر در دنیـاي امـروزین جوابگـو نیسـت، سـعی در           هایی که خیال می نداشته باشد، آن

نمایند؛ در حـالی کـه ایـن عملکـرد ضـعیف       سرزنش اسالم آن هم به دلیل عملکرد ضعیف این موسسات می

  ربطی به خود اسالم ندارد.  

اي اصلی حاکمیت شرکتی در چارچوب اسالمی با حاکمیت شـرکتی متعـارف، در مقولـه    ه یکی از تفاوت

گذاران است. در بانکداري متعارف (تحـت هـر دو مـدل معمـول حاکمیـت شـرکتی یعنـی         حمایت از سپرده

شـود. امـا    آلمانی)، خیلی خـوب بـه حقـوق سـهامداران توجـه مـی      -آمریکایی و فرانسوي-هاي انگلیسی مدل



 
 

 
 

12 
 

باشـد) توجـه زیـادي     ها نیز همانند سهامداران در خطر می گذاران (کسانی که منافع آن وق سپردهمعموال به حق

اند و نرخ بازده نیـز   ها تضمین شده شود. علت این امر نیز آن است که در بانکداري متعارف، تمامی سپرده نمی

گـذاري در سـود    رده سرمایههاي سپ از قبل مشخص است. اما بدان دلیل که در نظام اسالمی، دارندگان حساب

  باشند، لذا نیاز است که منافعشان مورد حمایت واقع شود.  و زیان شریک می

گـردد کـه توجـه بـه      اند) سبب می هدف تامین منافع تمامی ذینفعان (منافعی که خود بعضا با هم متعارض

له در ایفـاي ایـن   نقش بسیار مهم حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسالمی ضروري گردد. مهمتـرین مسـئ  

نقش، ایجاد تعادلی عادالنه بین ذینفعان مختلـف اسـت؛ آن هـم از طریـق ایجـاد گسـتره وسـیعی از قـوانین،         

توانند رسمی یا غیـر رسـمی باشـند. قـوانین، اسـتانداردها و قیـودي کـه هدفشـان          استانداردها و قیود، که می

اي نسـبتا پـایین     تمـامی ذینفعـان را، بـا هزینـه    هدایت و کنترل موسسه مالی اسالمی به روشی است که منـافع  

  تضمین کند.  

هاي اخالقـی در کنـار    یکی از نکات مهم در مقوله حاکمیت شرکتی در چارچوب اسالمی، توجه به ارزش

میـل درونـی در افـراد در جهـت تحقـق      به ایجـاد  ها هستند که  باشد. در واقع امر، این ارزش گذاري می قانون

هایی و همچنـین نبـود    گردند و در صورت عدم وجود چنین ارزش و قراردادها منجر می 1ها بخشیدن به وعده

ها افـزایش   ها تشویق کند، هزینه اجراي قراردادها و وعده مکانیسمی که افراد را در زمینه اطاعت از این ارزش

قهـی، از عقـودي   خواهد یافت و اجراي نظم بازاري کند خواهد شد. شاید به همین دلیل است که در ادبیات ف

                                                             
1. promises  
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مانند وکالت، مضاربه و مشارکت به عنوان عقود امانی (عقودي که بر اعتمـاد و امانتـداري طـرفین اسـتواراند)     

  شود. یاد می

پس از این مباحث مقدماتی، شاید مناسب باشد که برخی از اصـول حاکمیـت شـرکتی کـه توسـط هیئـت       

جراي آن ارائه شده اسـت، اشـاره شـود. درك صـحیح     مند به ا خدمات مالی اسالمی تهیه و به موسسات عالقه

  کند.   سازي الگوي حاکمیت شرکتی مناسب در موسسات مالی اسالمی را فراهم می این اصول، زمینه اجرایی

بایست چـارچوب حـاکمیتی جـامعی بـراي خـود تعریـف        می اسالمی مالی خدمات موسساتاصل اول: 

و فرآینـدهایی نیـز    گشـته  مشـخص  حـاکمیتی  عناصر از یک هر راهبردي وظایف و ها نمایند که در آن نقش

  قبال تمامی ذینفعان در نظر گرفته شود.  در موسسات براي ایجاد پاسخگویی عادالنه

غیرمـالی   و مـالی  اطالعـات  گزارشـگري  کـه  کنند حاصل اطمینان باید موسسات مالی اسالمیاصل دوم: 

  باشد.   حسابداري موسسات مالی اسالمی می للیالم بین شده شناخته استانداردهاي با مطابق ها آن

گذاري در زمینـه پـایش    سرمایه هاي حساب صاحبان حقوق موسسات مالی اسالمی، الزم استاصل سوم: 

حقـوق در نظـر    ایـن  اعمـال  تضـمین  بـراي  کـافی  عملکرد موسسه مالی را به رسمیت شناخته و ابزار دائمی

  بگیرند.  

 انتظـارات  با متناسب را صحیحی گذاري سرمایه راهبرد اسالمی، لیما مناسب است موسساتاصل چهارم: 

نیز با شفافیت  بازده هر نوع تعدیل در خصوص و نموده اتخاذ گذاري سرمایه حساب صاحبان بازده و ریسک

  عمل نمایند.  
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یـابی بـه دیـدگاه متخصصـین      مناسبی جهت دسـت  مکانیزم اسالمی مالی الزم است موسساتاصل پنجم: 

  .دهد، در اختیار داشته باشد هایی که انجام می فعالیت و عملیات ر رابطه با تمامی محصوالت،شریعت د

شـریعت   احکام و به اجراي دقیق تمامی اصول ملتزم را خود الزم است موسسه مالی اسالمیاصل ششم: 

 عمـوم  ختیـار ا در را مقررات این موسسه است الزم شود نماید. همچنین که توسط متخصصین مرتبط ارائه می

  .دهد قرار

 هـاي  حسـاب  در خصـوص  اساسـی  و مـرتبط  اطالعـات  اسـالمی  مـالی  الزم است موسساتاصل هفتم: 

  حسـاب  صـاحبان  جهـت اسـتفاده   موقـع  بـه  و کـافی  صـورت  بـه  را نماینـد  مـی  مـدیریت  که گذاري سرمایه

  .کنند افشا عموم مردم و گذاري سرمایه

  

  

(نظارت شرعی) در موسسات ارائـه دهنـده خـدمات    بخش چهارم: اصول راهنماي حاکمیت شرعی 

  1مالی اسالمی

یکی از موضوعات مهم دیگري که مورد توجه هیئت خـدمات مـالی اسـالمی قـرار گرفتـه اسـت، مسـئله        

هاي اسالمی با توجه به ماهیتی کـه   باشد. همان طور که قبال ذکر گردید، بانک حاکمیت و یا نظارت شرعی می

ت پیوسته به اسالمی بودن عملکرد خـود توجـه نمـوده و تـالش کننـد آن را ارتقـا       دارند، الزم است به صور
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بخشند. دو مورد مباحث مهم و مرتبطی که در زمینه حاکمیت شرعی در موسسات مالی اسـالمی قابـل طـرح    

    است. »2نظارت شرعی«و ضرورت » 1ریسک شریعت«باشد، مسئله  می

ر ادبیات بانکداري و مالی اسالمی دارد، اما شـاید نتـوان   هر چند این اصطالحات بیش از یک دهه قدمت د

تـوان ریسـک شـریعت را     ها ارائه نمود. به هر حال با استفاده از منابع موجود، می تعریف دقیق و جامعی از آن

بـا   شیهـا  تیـ خطري است که نظام بانکی به دلیـل عـدم انطبـاق فعال    شریعت، ریسک«اینگونه تعریف نمود: 

متناسـب بـا ایـن تبیـین از ریسـک       .»ممکن است بـا آن مواجـه شـود   شریعت مقدس اسالم،  و قوانین لاصو

نظـارت شـرعی کلیـه اقـدامات احتیـاطی و      «این صورت قابل تعریـف اسـت:    به شریعت، نظارت شرعی نیز

هاي بانک یا موسسـه مـالی اسـالمی بـا اصـول و قـوانین شـریعت         نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت

هـا، تـدابیر، اصـول و     یـابی بـه اقـدامات، فعالیـت     باشد. هدف از این نظارت در نهایت دست س اسالم میمقد

ها بتوان ریسک شریعت در نظام بانکی (به طور عام) و یا یک موسسـه مـالی    هایی است که به وسیله آن روش

  ».   نمود و یا کاهش داد  و یا بانک اسالمی (به طور خاص) را حداقل

ت مالی در زمینه حاکمیت شرعی، استاندارد جامعی ارائه نموده و تـالش کـرده اسـت اصـول     هیئت خدما

احتیاطی مرتبط را ارائه نماید. عنوان اصلی این مجموعـه کـه دهمـین اسـتاندارد ارائـه شـده توسـط موسسـه         

». میاصول راهنماي نظارت شرعی براي موسسات ارائه کننده خـدمات مـالی اسـال   «باشد عبارت است از:  می

   شوند.       باشد که خود در قالب پنج بخش ارائه می اصل راهنما در نظارت شرعی می 9این مجموعه شامل 
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بخش اول استاندارد نظارت شرعی، کلیات نظام نظارت شرعی در یک بانک یـا موسسـه مـالی اسـالمی را     

ي فقهی) در این دسـته  مورد بحث قرار داده و اصول عمومی که الزم است در تشکیل شوراي شریعت (شورا

کند. بخش دوم استاندارد، بـه مقولـه انتخـاب اعضـاي شـوراي شـریعت        از موسسات رعایت شود را بیان می

نمایـد. بخـش    پرداخته و به طور خاص به ارائه اصول مرتبط با وجود شایستگی در افراد منتخـب اشـاره مـی   

نماید. اصـول مـرتبط بـا     در این رابطه ارائه میسوم به مسئله استقالل عمل شوراي فقهی پرداخته و اصولی را 

حفظ امانت و محرمانه بودن فعالیت شوراي فقهی بانک یا موسسه مالی، بخـش چهـارم اسـتاندارد را تشـکیل     

پردازد. در ادامه بـه   دهد و در نهایت بخش پنجم، به مقوله وجود سازگاري در عملکرد شوراي شریعت می می

  شود.   دارد اشاره میاصول مطرح شده در این استان

 اسـت  الزم گـردد،  مـی  اتخاذ اسالمی مالی موسسه یا بانک هر توسط که شرعی نظارت ساختار :اول اصل

 از اي یگانـه  و واحـد  مـدل  هـیچ  دیگـر،  عبـارت  به. باشد هایش فعالیت طبیعت و پیچیدگی اندازه، با متناسب

 هـر ( نـدارد  وجـود  بخـورد،  مختلـف  ايسـاختاره  و کشـورها  در موسسات، تمامی درد به که شرعی نظارت

  نماید.   اجرا و استخراج را خود خاص الگوي باید کشوري

 بـا  رابطـه  در بایـد  انـد  نمـوده  فقهـی  شوراي تاسیس به اقدام که اسالمی مالی موسسات تمامی :دوم اصل

  نمایند:   کسب اطمینان ذیل موارد

 الزم هـاي  شایسـتگی  از دارنـد،  کـه  هـایی  مسـئولیت  و اختیـارات  بـا  رابطـه  در فقهی شوراي اعضاي •

  برخوردارند.  
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 نیـز  دهی گزارش شیوه و گردیده مشخص شفاف صورت به موسسه در شرعی نظارت اجرایی فرآیند •

  باشد.   می معین

   دارند. مناسبی آشنایی اي حرفه اخالق با مرتبط مسائل با فقهی شوراي اعضاي •

 انجـام  بـراي  شـده  گرفتـه  نظـر  در اعضـاي  تمامی که نماید تضمین اسالمی مالی موسسه الزم :سوم اصل

 کـافی  شایسـتگی  از و بـوده  مشخصـی  هـاي  ویژگـی  واجـد ) فقهـی  شـوراي  اعضـاي ( شرعی نظارت وظیفه

  برخوردارند.  

 همچنـین  و کـل  یـک  عنـوان  بـه  فقهی شوراي عملکرد به نسبت رسمی ارزیابی است الزم :چهارم اصل

  باشد.   داشته وجود شورا این کارایی بردن باال در فقهی شوراي اعضاي از یک هر مشارکت میزان

 بتوانـد  کـه  طـوري  بـه . نمایـد  ایفا »مستقل« صورت به را خود نقش فقهی شوراي است الزماصل پنجم: 

. نمایـد  اجرایـی  مناسـبی  صـورت  بـه  را گیرد می فقهی شوراي با مرتبط موضوعات با رابطه در که تصمیماتی

   .نماید تحمیل فقهی شوراي هاي دیدگاه بر را خود نظرات تا باشد اشتهد اجازه نباید گروهی یا فرد هیچ

 بـه  فقهـی  شـوراي  اعضـاي  دسـتیابی  زمینـه  پیوسـته،  صورت به موسسه مدیریت است الزماصل ششم: 

 مـورد  اطالعـات  اسـت  مناسـب . نمایند فراهم را موسسه عملکرد با رابطه در موقع به و دقیق کامل، اطالعات

  گیرد. قرار فقهی شوراي اعضاي اختیار در جلسات یلتشک از قبل نیاز،

 نظـارتی  وظیفه انجام منظور به که اطالعاتی که گردند مطمئن فقهی شوراي اعضاي است الزم :اصل هفتم

  شد.  خواهد داري نگه محرمانه صورت به دارند، می دریافت اسالمی مالی موسسه از خود
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 موضـوعات  بـا  رابطـه  در شـرعی  احکـام  ارائـه  زمـان  در اسـالمی  مـالی  موسسـه  است الزم :اصل هشتم

 همچنین،. باشد داشته نظر در را است فعالیت به آن در که کشوري حقوقی و قانونی هاي چارچوب گوناگون،

 هـاي  چـارچوب  بـه  کـافی  میزان به نیز فقهی شوراي اعضاي که گردد مطمئن اسالمی مالی موسسه است الزم

   .دارند عنایت مذکور

 


