بیست ٍ ًْویي ّوایص باًکداری اسالهی

اصَل حاکویت ضرکتی در ًْادّای ارایِدٌّدُ خدهات هالی اسالهی
وبٔطاٖ ٘سضی ِ ٚیال ٔحطاثی

چکیدُ
حبوٕیت قطوتی ٔدٕٖٝٛای اظ ٘ٓبْٞب  ٚفطآیٙسٞبیی اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞب  ٚؾبظٚوبضٞبیی ٔٛخت زؾتیبثی ثٝ
اٞسافی ٕٞچ ٖٛپبؾرٍٛیی ،قفبفیتٖ ،ساِت  ٚضٖبیت حمٛق شی٘فٗبٖ ٔیقٛز .زض ایٗ ٔیبٖ ثب تٛخ ٝثٙٔ ٝبفٕ حبوٕیت
قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىی  ٚضقس لبثُ تٛخ ٝفٗبِیت ٟ٘بزٞبی ٔبِی تإٔیٗوٙٙس ٜذسٔبت ثب٘ىساضی ُٔٙجك ثط قطیٗت ٔیبٖ
وكٛضٞبی ٔؿّٕبٖ  ٚغیطٔؿّٕبٖٔ ،یتٛاٖ اْٟبض زاقت و ٝایدبز چبضچٛة حبوٕیت قطوتی اؾالٔی  ٚثٟجٛز آٖ زض
ثب٘هٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ٔبِی اؾالٔی ثٖٛٙ ٝاٖ یه انُ يطٚضی ثطای إَیٙبٖ اظ تساٛٔ ْٚفمیت  ٚضقس آٟ٘ب زض فًبی ضلبثتی
ٔٛخٛز اظ إٞیت لبثُ تٛخٟی ثطذٛضزاض ٔیثبقس .ؾبذتبض حبوٕیت قطوتی اؾالٔی ثب ضٖبیت ٔٗیبضٞبیی چ ٖٛاضظـٞبی
اذاللی  ٚحفّ حمٛق ٙٔ ٚبفٕ تٕبٔی شی٘فٗبٖ (٘ ٝفمٍ ؾٟبٔساضاٖ) زض چبضچٛة لٛا٘یٗ قطیٗت (أب٘ت ٖ ٚساِت) ٘ؿجت
ثٓ٘ ٝبْ ثب٘ىساضی ٔتٗبضف ٔتٕبیع ثٛزِ ،ٜصا اخطا  ٚپیبزٜؾبظی  ٚضٖبیت نحیح ٚ ٚالٗی حبوٕیت قطوتی ٘یبظٔٙس ثٝ
ٔسیطیت نحیح ٓ٘ ٚبضت اؾالٔی زض ثب٘هٞب ٔیثبقس .اظ ایٗض ٚزض ایٗ ٘ٛقتبض تالـ قس ٜاؾت پؽ اظ ٔطٚضی ثط
ٔفْٟٛقٙبؾی حبوٕیت قطوتی زض ٟ٘بزٞبی ٔبِی  ٚيطٚضت تٛخ ٝث ٝآٖ ،چبِفٞبی حبوٕیت قطوتی ٔٗطفی  ٚچبضچٛة
 ٚان َٛحبوٕیت قطوتی زض ثب٘ه ٞبی اؾالٔی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز .زض پبیبٖ ٘یع اِعأبت  ٚپیكٟٙبزاتی زض ذهٛل
پیبزٜؾبظی  ٚثٟجٛز یه اٍِٛی حبوٕیت قطوتی ٔٛثط اضائ ٝقس ٜاؾت.

ٍاشُّای کلیدی :حبوٕیت قطوتی ، ،ثب٘ىساضی اؾالٔیٞ ،یإت ٘ٓبضت قطٖی ،اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗإِّّی حبوٕیت قطوتی.
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 -1همدهِ
حبوٕیت قطوتی ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٔٛيٖٛبت ٔٓ٘ ٟٓبْ ثب٘ىساضی اظ ز 1990 ٝٞزض اٍّ٘ؿتبٖ ،آٔطیىب  ٚوب٘بزا زض پبؾد ثٝ
ٔكىالت ٘بقی اظ ٖسْ اثطثركی ٞیإت ٔسیط ٜزض ّٖٕىطز قطوتٞبی ثعضي ُٔطح قس  ٚثٗس اظ ثحطاٖ آؾیب زض ؾبَ  1997ثٝ
ؾطٖت ث ٝؾبیط ثرفٞب اظ خّٕٓ٘ ٝبْ ثب٘ىی تؿطی یبفت .ثَٛ ٝضیى ٝثب٘هٞب ٛٔ ٚؾؿبت ٔبِی ؾطاؾط خٟبٖ ث ٝإٞیت ثبالی
حبوٕیت قطوتی پی ثطز٘س  ٚثط اخطای ان َٛآٖ زض ثب٘هٞب تإویس وطز٘س .زض ایٗ ٔیبٖ ،حبوٕیت قطوتی ضا ٔیتٛاٖ ٔدٕٖٝٛ
ضٚاثٍ ٔیبٖ ٞیإت ٔسیطٔ ،ٜسیط ،ؾٟبٔساضاٖ  ٚوّی ٝشی٘فٗبٖ (اظ خّٕ ٝوبضوٙبٖ) تٗطیف ٕ٘ٛز و ٝتإٔیٗوٙٙسٙٔ ٜبفٕ وّیٝ
شی٘فٗبٖ اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض ٔیثبقسٖ .ال ٜٚثط ایٗ ،حبوٕیت زضٚالٕ تٗییٗوٙٙس ٜؾبذتبضی اؾت و ٝتٛؾٍ آٖ اٞساف
ؾبظٔبٖ تسٚیٗ قس ٚ ٜاثعاض زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف ٘ٓیط پبؾرٍٛیی ،قفبفیتٖ ،ساِت  ٚضٖبیت حمٛق شی٘فٗبٖ ٓ٘ ٚبضت ثط
ّٖٕىطز ٔكرم ٔیق٘ٛس.
اظ ؾٛی زیٍط ،ضقس قتبثبٖ ثب٘ىساضی اؾالٔی زض ثبظاضٞبی ٔبِی ز٘یب  ٚإٞیت اؾتمطاض حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞب ثبٖث
قس ٜاؾت و ٝتٛخ ٝثیكتطی ث ٝؾبذتبض اؾبؾی ٟ٘بزٞبی ٔبِی اؾالٔی نٛضت ٌیطز .ثب ایٗ ٚخٛز ازثیبت ا٘سوی زض ٔٛضز
حبوٕیت قطوتی اظ زیسٌب ٜاؾالٔی  ٚثٚ ٝیػ ٜؾبذتبض حبوٕیتی ثرف ٔبِی اؾالٔی ٚخٛز زاضز ٕٖ ٚسٔ ٜجبحث ُٔطحقس ٜزض
ظٔی ٝٙحبوٕیت قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی ٖٕستب ٔطث ٌٛثٓ٘ ٝبْ ثب٘ىساضی ٔتٗبضف اؾت .ایٗ زض حبِی اؾت ؤ ٝسَٞبی ٔٛضز
اؾتفبز ٜزض ثب٘ىساضی ٔتٗبضف ثِ ٝحبِ قطٖی ٘جٛزٖ پطزاذت ثٟط ٜزض ثب٘ىساضی اؾالٔی چٙساٖ وبضایی ٘ساض٘س  ٚتكسیس تٗبضو
ٔٙبفٕ زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی ٔتٗبضف  ٚاؾالٔی ٔكىالت ثؿیبضی ضا زض ایٗ ظٔی ٝٙایدبز ٔیوٙس.
زض ایٗ ٔیبٖ ،ایدبز اؾتب٘ساضزٞب ٔ ٚحسٚزیتٞبی ٞسفٕٙس خٟت وٙتطَ ٞ ٚسایت ثب٘هٞبی اؾالٔی ث ٝقیٜٛای و ٝثتٛا٘س
حبفّ ٔٙبفٕ تٕبٔی شی٘فٗبٖ قٛز ظٔی ٝٙوبٞف ٞعیٞٝٙب ضا ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٔؿبئُ وّیسی زض حبوٕیت قطوتی ایدبز ٔیٕ٘بیس.
اظ ؾٛی زیٍط ،زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ثبیؿتی اُ٘جبق ٕٞ ٚبٍٙٞی فٗبِیتٞبی ٔبِی ثب انٗٔ ٚ َٛیبضٞبی اؾالٔی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض
ٌیطزِ .صا ٖال ٜٚثط وٙتطَ ٞبی زاذّیٔ ،جحث حبوٕیت قطٖی زض ثب٘ىسضای اؾالٔی تحت ٔؿبئُ ضیؿه قطیٗت ٓ٘ ٚبضت قطٖی
ٕٞ ٚچٙیٗ ٘مف قٛضای ٘ٓبضت قطیٗت ( 1)SSBثٛٓٙٔ ٝض اُ٘جبق ّٖٕىطز ثب٘هٞب ثب ان َٛاؾالٔی اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض
ٔیثبقس.
ِصا ،ایدبز چبضچٛة حبوٕیت قطوتی اؾالٔی  ٚثٟجٛز آٖ زض ثب٘هٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ٔبِی اؾالٔی ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت ٔتفبٚت
آٟ٘ب ٘ؿجت ث ٝثب٘ىساضی ٔتٗبضف ثٖٛٙ ٝاٖ یه انُ يطٚضی ثطای إَیٙبٖ اظ تساٛٔ ْٚفمیت  ٚضقس آٟ٘ب زض فًبی ضلبثتی ٔٛخٛز
اظ إٞیت لبثُ تٛخٟی ثطذٛضزاض ٔیثبقس .اظ ایٗض ٚزض ایٗ ٘ٛقتبض تالـ قس ٜاؾت پؽ اظ ٔطٚضی ثط ٔف ْٟٛقٙبؾی حبوٕیت
قطوتی زض ٟ٘بزٞبی ٔبِی  ٚيطٚضت تٛخ ٝث ٝآٖ ،چبِفٞبی حبوٕیت قطوتی ٔٗطفی  ٚچبضچٛة  ٚان َٛحبوٕیت قطوتی زض
ثب٘هٞبی اؾالٔی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز .زض پبیبٖ ٘یع اِعأبت  ٚپیكٟٙبزاتی زض ذهٛل پیبزٜؾبظی  ٚثٟجٛز یه اٍِٛی
حبوٕیت قطوتی ٔٛثط زض ٘ٓبْ ٔبِی اؾالٔی (اظ خّٕ ٝایطاٖ) اضائ ٝقس ٜاؾت.

 -۲پیطیٌِ تحمیك
ؾیب٘ىبّ٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2000ث ٝاضای ٝچبضچٛة ٔفٟٔٛی ثطای حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ه پطزاذتٙس .آٟ٘ب ثب ثطخؿتٕٛ٘ ٝزٖ
ٔحسٚزیتٞبی فطو ضفتبض ثب٘هٞب ٔب٘ٙس ؾبیط قطوتٞب اظ ٔٓٙط تئٛضی ٕ٘بیٙسٌی چبضچٛة ٔٙبؾجتطی ثطای تحّیُ اضای ٝزاز٘س.
آٟ٘ب ثب تبویس ثط تمف لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات حبوٓ ثط ثب٘هٞب ثٔ ٝتٕبیع ؾبذتٗ ثب٘هٞب اظ ؾبیط قطوتٞب پطزاذتٙس .آٟ٘ب ٘كبٖ زاز٘س
و ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔیتٛا٘س ٘یطٞٚبی ثبظاض ضا زض ٚاوٙف ث ٝثب٘هٞبٔ ،بِىبٖ ٔ ٚسیطاٖ آٟ٘ب تحت تبثیط لطاض زٞس  ٚپیكٟٙبز
ٕ٘ٛز٘س و ٝثبیس ث ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ثٖٛٙ ٝاٖ ٘یطٚیی ثطٖٚؾبظٔب٘ی ثطای انالح ؾبظ ٚوبضٞبی حبوٕیت قطوتی ٍ٘ب ٜوطز[1] .
اؾپبً٘  ٚؾِٛیٛاٖ ()2007ث ٝثطضؾی تبثیط خٙجٞٝبی ٔرتّف حبوٕیت قطوتی ثط ّٖٕىطز ٕ٘ٝ٘ٛای ٔتكىُ اظ ثب٘هٞبی
ذبٚضٔیب٘ ٝپطزاذتٙس .آٟ٘ب ٘كبٖ زاز٘س ؤ ٝبِىیت ٔسیط زض ثب٘ه ثبٖث ثٟجٛز ّٖٕىطز ثب٘ه ذٛاٞس قس .آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ ٘كبٖ زاز٘س
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و ٝتطویت اًٖبی ٞیبت ٔسیط ٜتبثیط ٔثجتی ثط ّٖٕىطز ثب٘ه زاضز .آٟ٘ب زض ٟ٘بیت ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س وٚ ٝلتی ٔسیطاٖ ٚ
اًٖبی ٞیبت ٔسیطٙٔ ٜبفٕ ثبإٞیتی زض ثب٘ه زاض٘س ،ثطٚت ٚ ٚيٗیت ٔبِی آٟ٘ب تبثیط لبثُ ٔالحٓٝای ثط ٍ٘طـ آٟ٘ب ثٝ
ذُطپصیطی ٛٔ ٚاظ٘ ٝذُط  ٚثبظز ٜثب٘ه زاضز[2] .
ٔحٕٛز اثَٛپب٘د)2009( ٝزض ٔمبِ ٝای ث ٝثطضؾی ٔبٞیت  ٚوبضثطز ان َٛاؾالٔی حبوٕیت قطوتی ٘ؿجت ث ٝانٔ َٛتٗبضف ٚ
ٔطؾ ْٛزض ایٗ حٛظٔ ٜی پطزاظزٚ .ی زض تحمیمبت ذٛز ثب ٔمبیؿ ٝان َٛاؾالٔی ثب انٙٔ َٛتكطقس ٜتٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی ٚ
تٛؾٗ ٝالتهبزی ث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝی ضؾس و ٝاظ زیسٌب ٜاؾالٔی ،حبوٕیت قطوتی زاضای افك ٚؾیٕتطی اؾت  ٚخساؾبظی ٘مفٞب ٚ
ٔؿئِٛیتٞب زض خبیی و ٝتٟٗسات تحت حبوٕیت  ٚلٛا٘یٗ اؾالٔی لطاض ٔیٌیطز ،ث ٝضاحتی أىبٖپصیط ٘یؿت[ 3 ] .
پٙی ٚ ٚاٞبٔب ( )2012ثب اؾتفبز ٜاظ اَالٖبت ثب٘هٞبی ثعضي پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ آٔطیىب ث ٝثطضؾی ایٗ ٔٛي ٔٛپطزاذتٙس
و ٝآیب ثب٘هٞبی زاضای حبوٕیت قطوتی لٛی زض ثحطاٖ ٔبِی ،ؾٛزآٚضی ثیكتط ّٕٖ ٚىطز ثبظاض ثٟتطی زاقتٝا٘س یب ذیط؟ ٘تبیح
آٟ٘ب ٘كبٖ زاز و ٝثب٘هٞبی زاضای حبوٕیت قطوتی لٛی زض ثحطاٖ ٔبِی ؾبَ  2008ؾٛزآٚضی ثیكتطی زاقتٝا٘س  ٚحبوٕیت
قطوتی لٛی ٔیتٛا٘س تبثیط ٔثجتی ثط ّٖٕىطز ثب٘ه زاقت ٝثبقس .زض وُ ٘تبیح آٟ٘ب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝحبوٕیت قطوتی لٛی تبثیط
ٔثجتی ثط ثبظز ٜثب٘هٞب پؽ اظ ثحطاٖ ٔبِی زاضز .ث ٝایٗ ٔٗٙب و ٝحبوٕیت قطوتی لٛی تٛا٘ؿت ٝاؾت اٖتجبض ثب٘هٞب ضا زض زٚضٜ
ثحطاٖ ٔبِی حفّ ٕ٘بیس[4] .
ٌطیؽ  ٚپٍّطیٗ ( )2006زض ٔمبِ ٝذٛز ث ٝثطضؾی إٞیت  ٚچبِفٞبی حبوٕیت قطوتی زض ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی
ٔیپطزاظ٘س .آٟ٘ب ثط ایٗ ٖمیسٞ ٜؿتٙس و ٝتطتیجبت ٔ ٚمطضات حبوٕیت قطوتی ثبیؿتی ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی ٟ٘بزٞبی ٔبِی اؾالٔی
ا٘دبْ ٌیطزٖ .ال ٜٚثط ایٗ ،إَیٙبٖ وبفی اظ ٕٞبٍٙٞی ّٖٕیبت ثب انٔ َٛبِی اؾالٔی  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ شی٘فٗبٖ اظ خّٕٝ
ؾپطزٌٜصاضاٖ حؿبةٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی اظ إٞیت لبثُ تٛخٟی ثطذٛضزاض ٔیثبقس٘ .تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس وٚ ٝخٛز حبوٕیت
قطوتی يٗیف ٔیتٛا٘س ٞعیٞ ٝٙبی ٔبِی ؾٍٙیٙی ثطای ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزٞبی ٔبِی اؾالٔی ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقسٖ .ال ٜٚثط ایٗ،
ٔسیطیت ٘بٔٙبؾت زض ایٗ ٟ٘بزٞبی ٔبِی زض وبٞف اٖتجبض آٟ٘ب ثٖٛٙ ٝاٖ وؿتٚوبضٞبی اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ُٔٙجك ثط قطیٗت
٘مف ثؿعایی زاضز[5] .

 -۳هفَْم حاکویت ضرکتی ٍ ضرٍرت تَجِ بِ آى
ثطضؾی ازثیبت ٔٛخٛز ٘كبٖ ٔیزٞس وٞ ٝیچ تٗطیف ٔٛضز تٛافمی زض ٔٛضز حبوٕیت قطوتی ٚخٛز ٘ساضز .زض ٚالٕ ،تٗبضیف
ٔتٗسزی اظ ؾٛی ؾبظٔبٖٞبٟ٘ ،بزٞبی ثیٗإِّّی  ٚاقربل نبحت٘ٓط زض ذهٛل حبوٕیت قطوتی اضائ ٝقس ٜاؾت و ٝزاضای
حسٚز  ٚزأٌ ٝٙؿتطزٜای ٔیثبقٙس ،اظ ایٗ ض ٚزض ازأ ٝث ٝتٗسازی اظ ایٗ تٗبضیف اضائ ٝقسٔ ٜیپطزاظیٓ.
ٚاغ ٜحبوٕیت قطوتیٙٗٔ ،بی ِغٛی ؾبذتبضزٞی  ٚوٙتطَ قطوتٞب ضا ثب ذٛز ثٕٞ ٝطا ٜزاضز [6].زض زیسٌبٜٞبی ٔحسٚز،
حبوٕیت قطوتی ث ٝضاثُ ٝقطوت  ٚؾٟبٔساضاٖ ٔحسٚز ٔیقٛز .ایٗ ،اٍِٛیی لسیٕی اؾت و ٝزض لبِت ٘ٓطیٕ٘ ٝبیٙسٌی ثیبٖ
ٔیقٛز .زض آٖ ؾٛی َیف ،حبوٕیت قطوتی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝنٛضت قجىٝای اظ ضٚاثٍ زض ٘ٓط ٌطفت و ٝ٘ ٝتٟٙب ٔیبٖ قطوت ٚ
ٔبِىبٖ آٟ٘ب (ؾٟبٔساضاٖ) ثّىٔ ٝیبٖ قطوت  ٚتٗساز ظیبزی اظ شی٘فٗبٖ اظ خّٕ ٝوبضوٙبٖٔ ،كتطیبٖ ،فطٚقٙسٌبٖ ،زاض٘سٌبٖ اٚضاق
لطيٚ ٝخٛز زاضز .چٙیٗ زیسٌبٞی زض لبِت ٘ٓطی ٝشی٘فٗبٖ زیسٔ ٜیقٛزٚ [7].اغ ٜحبوٕیت قطوتیٙٗٔ ،بی ِغٛی ؾبذتبضزٞی
 ٚوٙتطَ قطوتٞب ضا ثب ذٛز ثٕٞ ٝطا ٜزاضزِ [8].صا ٘ٓبْ حبوٕیت قطوتی ٔدٕ ٖٝٛزؾتٛضإُِٗٞب ،ؾبذتبضٞب ،فطآیٙسٞب ٚ
ٙٞدبضٞبی فطٍٙٞی اؾت و ٝقطوتٞب ثب ضٖبیت آٟ٘ب ث ٝاٞساف قفبفیت زض فطآیٙسٞبی وبضی ،پبؾرٍٛیی زض ٔمبثُ شی٘فٗبٖ ٚ
ضٖبیت حمٛق ایكبٖ زؾت ذٛاٙٞس یبفت .ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیت قطوتی ثبٖث وٓ قسٖ ٔكىالت ٕ٘بیٙسٌی زض قطوتٞب قسٜ
 ٚویفیت ایٗ ؾبظٚوبضٞب ٘ؿجی ثٛز ٚ ٜاظ قطوتی ث ٝقطوت زیٍط ٔتفبٚت اؾت[9].
وٕیت ٝثبَ ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٟ٘بز ثیٗإِّّی ٔٗتجط زض ظٔیٓ٘ ٝٙبضت ثب٘ىی ،حبوٕیت قطوتی ضا ای ٍٝ٘ٛٙتٗطیف ٔیٕ٘بیس:
حبوٕیت قطوتی ٘تید ٝضاثُ ٝلٛی ثیٗ زٟ٘ ٚبز زض٘ٚی ثب٘ه ٟ٘ ٚبز ٔبِی ثیٗإِّّی ثٖٛٙ ٝاٖ وُ اؾت وٞ ٝسفٍصاضی
قبیؿتٝای ضا زض لبِت اؾٙبز ضإٙٞب اضائٔ ٝیٕ٘بیس [10].پبضویٙؿ ٖٛحبوٕیت قطوتی ضا فطایٙس ٘ٓبضت  ٚوٙتطَ ثطای تًٕیٗ
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ّٖٕىطز ٔسیط قطوت ُٔبثك ثب ٔٙبفٕ ؾٟبٔساضاٖ ٔیزا٘س [11].زض تٗطیف ُٔطحقس ٜتٛؾٍ نٙسٚق ثیٗإِّّی پٚ )IMF( 2َٛ
ؾبظٔبٖ تٛؾٕٗٞ ٚ ٝىبضی التهبزی ،)OECD( 3حبوٕیت قطوتی ؾیؿتٕی اؾت و ٝقطوتٞبی تدبضی (زض تٗطیف ٖبْ ،آٖ
اظ ٔدٕٖٞٝٛبی التهبزی ٘ٓیط ثب٘هٞب ،ثیٕٞٝب ،قطوتٞبی ؾٟبٔی  ٚغیط )ٜتٛؾٍ آٖ ازاض ٚ ٜوٙتطَ ٔیق٘ٛس .ؾبذتبض
حبوٕیت قطوتی تٗییٗوٙٙس٘ ٜح ٜٛتٛظیٕ حمٛق ،حسٚز ٔؿئِٛیتٞبِ ،ع ٚ ْٚحسٚز پبؾرٍٛیی ٔیبٖ شیٙفٗبٖ ٔرتّف یه
ٔدٕٓ٘ ٖٝٛیط ٔسیط ٖبُٔٞ ،یئت ٖبُٔ ،ؾٟبٔساضاٖ  ٚؾبیط شیٙفٗبٖ ٔیثبقس .اؾتمطاض حبوٕیت قطوتی ظٔی ٝٙفطآٞآٔسٖ
ؾبذتبضی ثٟیٔ ٝٙتٙبؾت ثب اٞساف اظ پیفتٗییٗ قس٘ ،ٜمك ٝضا ٜخٟت حه َٛث ٝآٟ٘ب  ٚظٔیٓ٘ ٝٙبضت ثط ّٖٕىطز ضا ایدبز
ٔیوٙس[12].
ِٚفؾ ٖٛضییؽ پیكیٗ ثب٘ه خٟب٘ی زض ؾبَ ٌ 2000فت ٝاؾت" :حبوٕیت قطوتی زض نسز اضتمبی ا٘هبف ،قفبفیت ٚ
پبؾرٍٛیی زض قطوت اؾت [13].فیب٘ب ٌ ٚطا٘ت ٔٗتمس٘س حبوٕیت قطوتی ذٛة ث ٝپی٘ٛس فبنّ ٝثیٗ ٔٙبفٕ ٔٛخٛز ٕٞ ٚؿٛیی
آٖ زض یه قطوت ،اظ َطیك افعایف اٖتٕبز ؾطٔبیٌٝصاض  ٚوبٞف ٞعی ٝٙؾطٔبی ٝقطوت وٕه ٔیوٙس .زض ایٗ ضاؾتب ،ایٗ
ٚيٗیت زض خٟت إَیٙبٖ اظ ایفبی تٟٗس قطوت ،تٟٗسات لب٘٘ٛیاـ  ٚقىُٞبی ٔرتّف ایدبز اضظـ ٔطتجٍ ثب شی٘فٗبٖ٘ ،مف
لبثُ تٛخٟی ضا ایفب ٔی وٙس[ 14] .
4
فسضاؾی ٖٛثیٗإِّّی حؿبثساضاٖ ( )IFACزض ؾبَ  2004حبوٕیت قطوتی ضا چٙیٗ تٗطیف وطز ٜاؾت :حبوٕیت قطوتی
(حبوٕیت ٚاحس تدبضی) ٖجبضت اؾت اظ تٗسازی ٔؿئِٛیتٞب  ٚقیٜٞٛبی ث ٝوبض ثطز ٜقس ٜتٛؾٍ ٞیإت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ ْٔٛف
ثب ٞسف ٔكرموطزٖ ٔؿیط اؾتطاتػیه و ٝتًٕیٗوٙٙس ٜزؾتیبثی ثٞ ٝسفٞب ،وٙتطَ ضیؿهٞب ٔ ٚهطف ٔؿئٛال٘ٙٔ ٝبثٕ اؾت.
ثب ایٗ اٚنبف ثطضؾی تٗبضیف ٔ ٚفبٞیٓ حبوٕیت قطوتی  ٚزیسٌبٜٞبی نبحجٓٙطاٖ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝحبوٕیت قطوتی یه
ٔف ْٟٛثیٗ ضقتٝای اؾت  ٚتٗبضیف ث ٝتسضیح اظ ؾُٛح ٔحسٚز ٔ ٚتٕطوع ثط حمٛق ؾٟبٔساضاٖ ث ٝؾُٛح ٌؿتطزٜتط ٔجتٙی ثط
ٔؿئِٛیت  ٚپبؾرٍٛیی ث ٕٝٞ ٝشی٘فٗبٖ ٘ ٚؿُٞبی آتی تغییط یبفت ٝاؾت.
زض ایٗ ٔیبٖ ثب تٛخ ٝث ٝزؾتٛضإُِٗٞبی حبوٕیت قطوتی ٔٙتكط ٜاظ ؾٛی ٟ٘بزٞبی ٔٗتجطٔ ،یتٛاٖ ٌفت ٞسف ٟ٘بیی
حبوٕیت قطوتی زؾتیبثی ث ٝپبؾرٍٛیی ،قفبفیتٖ ،ساِت (ا٘هبف)  ٚضٖبیت حمٛق شی٘فٗبٖ (ٔؿئِٛیت پصیطی) اؾت و ٝثط
اؾبؼ ٔجب٘ی  OECDث ٝقطح ظیط اؾت:
ا٘هبف :5ثطذٛضز یىؿبٖ  ٚثب ٖساِت ثب  ٕٝٞؾٟبٔساضاٖ (چ ٝثعضي  ٚچ ٝوٛچه)
قفبفیت :6قفبفیت زض اضائ ٝاَالٖبت  ٚزض زؾتطؼ ثٛزٖ آٖ اظ ِحبِ ٔبِی ،حمٛق ٔ ٚعایب ،حسٚز ْٚبیف  ٚاِعأبت پبؾخرٍٛیی
ٞیئت ٔسیط ٚ ٜؾبذتبض آٖ
ٔؿئِٛیت :7ضٚقٗ ثٛزٖ وٕیت  ٚویفیت ٔؿئِٛیتٞب  ٚتفٛیى اذتیبضات
پبؾرٍٛییٞ :8طٌ ٝ٘ٛپصیطـ  ٚاذتیبض ٔؿئِٛیت ٔی ثبیؿت ٕٞطا ٜثب پبؾرٍٛیی ثبقس.
ثب ٔطٚض تٗطیفٞبی یبز قس ٚ ٜتحّیُ آٟ٘ب ٔیتٛاٖ تٗطیف خبٕٔ  ٚوبُٔ ظیط ضا اضائ ٝوطز:
«حبوٕیت قطوتی لٛا٘یٗٔ ،مطضات ،ؾبذتبضٞب ،فطایٙسٞب ،فطًٞٙٞب  ٚؾیؿتٓٞبیی اؾت وخٛٔ ٝخخت زؾختیبثی ثخٞ ٝخسفٞخبی
پبؾرٍٛیی ،قفبفیتٖ ،ساِت  ٚضٖبیت حمٛق شی٘فٗبٖ ٔیقٛز».
ثب تٛخ ٝثُٔ ٝبِت فٛق ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝحبوٕیت قطوتی ثب٘ه ث ٝثطضؾی خٙجٞٝبی ٔرتّف ّٖٕىطز آٖ ٔیپطزاظز ٚ
ٔٛي ٔٛحبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞب ثٚ ٝیػٌیٞبی ٔسیطاٖ ،تطویت اًٖبی ٞیبت ٔسیط ٚ ٜاٍ٘یعٜٞبی ٔبِی  ٚؾبیط اٍ٘یعٜٞب
ثطای ٕٞؿ ٛوطزٖ فٗبِیتٞبی افطاز زاضای ٘مف وّیسی ثب ٔٙبفٕ ؾٟبٔساضاٖ ثؿتٍی زاضز .زض ایٗ ٔؿیط ٕٔىٗ اؾت ٔسیطاٖ
2
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اضقس اظ ٔیبٖ ؾٟبٔساضاٖ انّی ا٘تربة قس ٚ ٜیب فطزی اؾترساْ قس ٜث ٝغیط اظ ؾٟبٔساضاٖ ثبقٙسِ .صا ثیكتط ٔسیطاٖ ثب٘هٞب زض
اثتسا اظ ؾٟبٔساضاٖ انّی ا٘تربة ٔیق٘ٛس ،زض نٛضتیى ٝؾٟبٔساضاٖ تدطث ٝوبفی زض ٔٛضز ٞسایت ّٖٕیبت ضٚظٔط ٜثب٘ه ٘ساقتٝ
ثبقٙس  ٚیب ٚلت وبفی ثطای ایٗ وبض ٘ساقت ٝثبقٙس ،زض ٘تید ٝاؾترساْ ٔسیطاٖ حطفٝای الظْ ذٛاٞس ثٛزٔ .سیطاٖ حطفٝای
قرم ٔترهم ٔٛضز ٘یبظ ثطای ٞسایت ٔٙبؾت فٗبِیتٞبی ثب٘ه ٞؿتٙس ؤٕ ٝىٗ اؾت ثٙب ث ٝزالیُ ٔرتّف اظ خّٕ٘ ٝحٜٛ
ا٘تربة  ٚا٘تهبة آ٘بِٖ ،عٔٚبً اٍ٘یعٞبی الظْ ثطای حساوثطؾبظی ثطٚت ؾٟبٔساضاٖ ٘ساقت ٚ ٝضفتبض ٔسیط اؾترساْ قس ٜاِعأبً زض
خٟت تحمك ٔٙبفٕ ؾٟبٔساضاٖ ٘جبقس[15] .

 -۴آثار ٍ هٌافع یک حاکویت ضرکتی خَب
أطٚظ ٜحبوٕیت قطوتی ثب ٞسف زؾتیبثی ث ٝپبؾرٍٛیی ،قفبفیتٖ ،ساِت  ٚضٖبیت حمٛق شیٙفٗبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاضی
لسضتٕٙس زض ضاؾتبی خّت اٖتٕبز  ٚإَیٙبٖ ٔطزْ ث ٝؾبظٔبٖٞب تّمی ٔیٌطزز .اظ ایٗ ض ،ٚحبوٕیت قطوتی ذٛة ٔیتٛا٘س ٘مف
ٕٟٔی زض تٛؾٗ ٝالتهبزی (ٔبِی)  ٚاختٕبٖی زاقت ٝثبقسٕٛ٘ .زاض ٙٔ ،4بفٕ یه حبوٕیت قطوتی ذٛة ضا اظ خٙجٞٝبی ٔرتّف
٘كبٖ ٔیزٞس[16].
ًوَدار  .۴هٌافع یک حاکویت ضرکتی خَب

آثارالتصادی (هالی)
 احیبءوٙٙسٜ
ثبظاض
 ایدبز ثجبت  ٚضقس
پبیساض التهبزی
 تٛؾٗ ٝثبظاض ؾطٔبیٝ
 ثٛٓٙٔ ٝض ضلبثت زض
ؾُح خٟبٖ
 افعایف ضلبثتپصیطی
اظ َطیك ایدبز ضلبثت
ٔٙهفب٘ٝ

آثار حاکویت ضرکتی

ضرکتّا ٍ بٌگاُّا

خَب

التهبز

آثاراجتواعی





قفبفیت زض خبٔٗٝ
خٌّٛیطی اظ فؿبز ٚ
ؾٛءاؾتفبز ٜاظ لسضت
ثطذٛضزاضی اظ لبٖ٘ٛ
ٔٙهفب٘ ٚ ٝثب اً٘جبٌ
تطٚیح اذالق  ٚتِٛیس
ثطٚت ٔجتٙی ثط
اذالقٔساضی






افعایف اضظـ ثٍٙبٜٞب
وبٞف ٞعی ٝٙؾطٔبیٝ
اضتمبء ثبظزٞی ٚ
وبضایی ؾطٔبیٝ
حٕبیت اظ حمٛق
ٚ
ؾٟبٔساضاٖ
شی٘فٗبٖ

ثَٛ ٝض وّی آثبض حبوٕیت قطوتی ذٛة زض تٛؾٗ ٝثرف ٔبِی  ٚثب٘ىساضی ضا ٔی تٛاٖ زض ٔٛاضز ظیط ثطقٕطز:
 -1افعایف اضظـ افعٚز ٜالتهبزی ٔٛؾؿبت ،زؾتیبفتٗ ث ٝؾٛزآٚضی ثیكتط  ٚاحتٕبَ پبییٗتط قىؿتٞبی ٔبِی ٘ٓبْ
یبفت.ٝ
 -2وبٞف آؾیتپصیطی ثبظاضٞبی ْٟ٘ٛٛض زض ثطاثط ثحطاٖٞبی ٔبِی ،تمٛیت حمٛق ٔبِىیتی ،وبٞف ٞعیٔ ٝٙجبزالت ٞ ٚعیٝٙ
ؾطٔبی ٚ ٝؾطا٘دبْ تٛؾٗ ٝثبظاض ؾطٔبی.ٝ
-3اضتمبی ٘ٓبْ ٘ٓبضتی ٔ ٚمطضاتی ثطای ایدبز ثبظاضٞبی ٔبِی آضاْ .ٓٓٙٔ ٚ
 -4ضؾیسٖ ث ٝحساوثط ؾٛزآٚضی  ٚوبضآیی  ٚحسالُ فؿبز  ٚؾٛءاؾتفبز ٜاظ لسضت  ٚفطآٞوطزٖ ٘ٓبْ پبؾرٍٛیی
ٔسیطیتی.
 -5افعایف ٘ٓٓ ثبظاضٓ٘ ،بضت  ٚحبوٕیت قطوتی ٔب٘ٙس قفبفیت  ٚاضای ٝاَالٖبت وبفی ثٔ ْٕٖٛ ٝطزْ.
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 -6ثٟجٛز ظیطؾبذتٞبی ؾبظٔب٘ی و ٝقبُٔ لٛا٘یٗ ،اؾتب٘ساضز ،اؾتب٘ساضزٞبی ٕٞب ًٙٞحؿبثساضی ٓ٘ ٚبْ ٔٛثط پطزاذت
اؾت.
ٔ -7سیطیت ٔٛثطتط ضیؿهٞبی ثب٘ىی ثب تٛخ ٝث ٝاضتجبٌ آٖ ثب ؾبذتبض حبوٕیتی ثب٘هٞب.

 -۵هدلّای حاکویت ضرکتی در جْاى
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت تإٔیٗ ؾالٔت ٔبِی فٗبِیتٞبی ٘بقی اظ ضیؿه ؾطٔبیٌٝصاضی ثطای ؾٟبٔساضاٖ  ٚایدبز ظٔیٞٝٙبی الظْ
ثطای ٔكبضوت ثرف ذهٛنی زض التهبزٔ ،یتٛاٖ چٟبض ٘ ٔٛاٍِٛی ٔت ٔٛٙحبوٕیت قطوتی ضا ٔتٙبؾت ثب ٚیػٌیٞبی ٔرتّف
ایٗ ٘ٓبْ ٔٗطفی وطز.
 اٍِٛی ٔجتٙی ثط ثبظاض (آٍّ٘ٛؾبوؿٚ :)ٖٛیػٌی ایٗ اٍِ ٛثط تمؿیٓ حمٛق ٔبِىیت ثیٗ ؾٟبٔساضاٖ ٔمُٗی اؾتٛاض اؾت.ٔعیت انّی ایٗ اٍِ ،ٛؾِٟٛت خٕٕآٚضی ؾطٔبی ٚ ٝتٛظیٕ ضیؿه ؾطٔبیٌٝصاضاٖ اؾت.
 اٍِٛی حبوٕیت قطوتی ٔجتٙی ثط ضٚاثٍ :ایٗ أٍِ ،ٛجتٙی ثط تٕطوع ٔبِىت  ٚثبظاض ؾیبَ ؾطٔبیٔ ٝیثبقس .ؾٟبٔساضاٖقطوتٞب ثَٛ ٝض َٛال٘یٔست زاضای ؾٟبْ ثٛز ٚ ٜزض ٔٛلٗیتی لطاض ٔیٌیط٘س ؤ ٝیتٛا٘ٙس ضفتبض ٔسیطیت ضا ٘ٓبضت
ٕ٘بیٙسِ ،صا ٞعیٞٝٙبی ٕ٘بیٙسٌی ضخ ٕ٘یزٞس .زض ایٗ اٍِ ،ٛثب٘هٞب ثب ٍٟ٘ساضی ثرف ٖٕسٜای اظ ؾٟبْ قطوتٞب ثط
ٔبِىیت آٟ٘ب ٔؿٍّ ٔیق٘ٛس  ٚثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ زض ّٖٕیبت قطوت قبُٔ ٘ٓبضت  ٚتهٕیٌٓیطیٔ ،كبضوت ٔیوٙٙس.
حبوٕیت قطوتی زض ایٗ أٍِ ٛجتٙی ثط ضٚاثٍ ثٛز ٚ ٜؾطٔبیٌٝصاضیٞبی زضٌٖٚطٞٚی اظ ٚیػٌیٞبی اٍِٛی ٔصوٛض ثٝ
قٕبض ٔیضٚز.
 اٍِٛی حبوٕیت قطوتی زض حبَ ٌصاض :وكٛضٞبی اضٚپبی ٔطوعی  ٚقطلی  ٚوكٛضٞبی اؾتمالَیبفت ٝقٛضٚی ؾبثك،زاضای التهبزٞبیی ٔكتُٕ ثط ایٗ ٘ ٔٛاٍِٛی حبوٕیت قطوتی ٔیثبقٙس .زض ایٗ اٍِ ،ٛثبظاضٞبی ؾطٔبی ٝيٗیف ٚ
غیطفٗبَ ٔیثبقٙس  ٚقطوتٞب اظ قىُ زِٚتی ث ٝتسضیح ث ٝقطوتٞبی زاضای ؾٟبٔساضاٖ خعء تجسیُ ٔیق٘ٛسٓ٘ .بْ
حمٛلی ایٗ وكٛضٞب ٕٛٞاض ٜث ٝؾٛی ٘ٓبْٞبی ضلبثتی زض حبَ حطوت اؾت  ٚؾبظٚوبض ٔمبثّ ٝثب ٔكىالت حبوٕیت
قطوتی يٗیف ثٛز ٚ ٜحٕبیت اظ ؾطٔبیٌٝصاضی چٙساٖ لٛی ٘یؿتِ .صا ٖسْ اً٘جبٌ ٔبِی ثبٖث قسٞبؾت تب زِٚت
قطوتٞبی ظیبٖز ٜضا پكتیجب٘ی وٙس.
 اٍِٛی ْٟ٘ٛٛض :زض ازثیبت حبوٕیت قطوتی ،تبو ٖٛٙث ٝایٗ اٍِ ٛوٕتط پطزاذت ٝقس ٜاؾت .ایٗ اٍِ ٛث ٝپیطٚی اظؾبظٚوبض حبوٕیت قطوتی التهبزٞبی ٔٛفك ٔیپطزاظز .ثبظاض ؾطٔبی ٝفٗبَ ،تجسیُ ٔٛفك قطوتٞبی زِٚتی ثٝ
قطوتٞبی ذهٛنیٚ ،خٛز اٍِٞٛبی ٔجتٙی ثط ضٚاثٍ ٕٞ ٚچٙیٗ اٍِٞٛبی ٔجتٙی ثط ثبظاضٚ ،خٛز ثبظاضٞبی ْٟ٘ٛٛض
ٔسیطیتٓ٘ ،بْٞبی حمٛلی ضؾٕی  ٚوبضوطزی ٚ ٚخٛز قطوتٞبی ذب٘ٛازٌی  ٚقطوتٞبی ٖٕٔٛی اظ خّٕٝ
ٚیػٌیٞبی ایٗ أٍِ ٛیثبقس .زض ایٗ اٍِٛی التهبزی ،حبوٕیت ٌطٜٞٚبی تدبضی  ٚتمؿیٓ ؾطٔبیٌٝصاضیٞب ٔیبٖ
نٙبیٕ ٔرتّف ثطلطاض ثٛز ٚ ٜذب٘ٛازٜٞبیی ٚخٛز زاض٘س ؤ ٝیعاٖ ظیبزی اظ وٙتطَ ٔ ٚبِىیت ضا زض اذتیبض زاض٘س.
زض ٔدٕ ٔٛثب تٛخ ٝث ٝاٍِٞٛبی یبزقسٔ ٜی تٛاٖ ٌفت وٞ ٝط وكٛض ،ؾبذتبض حبوٕیت قطوتی ٔٙحهط ثٝفطز  ٚیب ٖٙبنط
تكىیُزٙٞسٗٔ ٜیٙی زاضز و ٝاظ ؾبذتبض حبوٕیت زض ؾبیط وكٛضٞب ٔتٕبیع اؾت .ثَٛ ٝض وّی ؾٔ ٝسَ حبوٕیت قطوتی زض
وكٛضٞبی تٛؾٗ ٝیبفت ٝتحت ٖٙبٚیٗ ٔسَ اٍّ٘یؿی  ٚآٔطیىبییٔ ،سَ إِٓب٘ی ٔ ٚسَ غاپٙی ٚخٛز زاضز و ٝزض تٕبٔی ٔسَٞبی
حبوٕیتی یبزقسٖٛ ٜأُ ظیط زذیُ ٔیثبقٙس:
-

شی٘فٗبٖ وّیسی قطوتٞب

-

ٔحیٍ ٔبِىیت
اٍِٛی ٔبِىیت ؾٟبْ زض وكٛض ٔٛضز ٘ٓط
تطویت ٞیئت ٔسیطٜ
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-

چبضچٛةٞبی لب٘٘ٛی
اِعأبت قفبفیت ثطای قطوتٞبی ؾٟبٔی ٖبْ زض ثٛضؼ
السأبت قطوتی و٘ ٝیبظ ث ٝتبییس ؾٟبٔساضاٖ زاض٘س
٘ح ٜٛتٗبُٔ ثیٗ شی٘فٗبٖ وّیسی

ٔ سَ حبوٕیت قطوتی اٍّ٘یؿی  ٚآٔطیىبیی :9زض ٔسَ اٍّ٘یؿی  ٚآٔطیىبیی ٔبِىیت ؾٔ ٟٓتّٗك ث ٝافطاز (ثٚ ٝیػ ٜافطاز
ٚاثؿت ٝث ٝؾبظٔبٖ) ثٛز ٚ ٜؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٚاثؿت ٝث ٝؾبظٔبٖ ٘یؿتٙس  ٚثٖٛٙ ٝاٖ ؾٟبٔساض ثیط٘ٚی قٙبذتٔ ٝیق٘ٛس.
چبضچٛة لب٘٘ٛی ث ٝذٛثی تٛؾٗ ٝیبفت ٚ ٝحمٛق ٔ ٚؿئِٛیتٞبی ؾ ٝثبظیٍط انّی زض آٖ یٗٙی ٔسیطیتٞ ،یإت ٔسیطٚ ٜ
ؾٟبٔساضاٖ ،ث ٝذٛثی تٗطیف قس ٜاؾت.
ًوَدار .1هدل اًگلیسی ٍ آهریکایی

ٔٙجٕ[17] :

ٔ سَ حبوٕیت قطوتی غاپٙیٚ :یػٌی ٔسَ غاپٙی ایٗ اؾت ؤ ٝبِىیت ؾٟبْ ثٔ ٝیعاٖ ثبالیی ث ٝثب٘هٞب  ٚقطوتٞبی
ٚاثؿت ٝتّٗك زاضز .ؾیؿتٓ ثب٘ىساضی ،ثطای ایدبز یه اضتجبٌ لٛی  ٚثّٙسٔست ثیٗ ثب٘ه  ٚقطوت زاضای چبضچٛة لب٘٘ٛی
 ٚؾیبؾت ٖٕٔٛی  ٚنٗٙتی ثٛٓٙٔ ٝض پكتیجب٘ی  ٚاضتمبی ٌط ٜٚای نٗٙتی ٔطتجٍ قس ٜثب  ٓٞاظ َطیك ضٚاثٍ تدبضی
اؾتٞ .یإت ٔسیط ٜاغّت اظ افطاز زاذُ ؾبظٔبٖ  ٚتٗساز ٘ؿجتبً وٕی اظ ؾٟبٔساضاٖ ثیط٘ٚی تكىیُ قس ٜاؾت  ٚضٚیٞٝبی
پیچیس ٜثطای اٖٕبَ ضؤی ؾٟبٔساضاٖ ٚخٛز زاضز .فطٚـ ؾٟبْ ثطای قطوتٞبی غاپٙی زاضای إٞیت اؾتِ ،یىٗ ،افطاز
زاذُ ؾبظٔبٖ ٚافطاز ٚاثؿت ٝث ٝآٟ٘بٕٖ ،سٜتطیٗ ؾٟبٔساضاٖ ضا زض قطوتٞبی غاپٙی تكىیُ ٔی زٙٞس .زض ٘تید ،ٝآٟ٘ب ٘مف
ٖٕسٜای زض قطوتٞب  ٚؾیؿتٓ حبوٕیت قطوتی غاپٗ زاض٘س[18].

ٔ 9سَ  Anglo-USزض اٍّ٘ؿتبٖ ،آٔطیىب ،اؾتطاِیب ،وب٘بزا٘ ،یٛظِٙس  ٚچٙسیٗ وكٛض زیٍط حبوٓ اؾت.
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ًوَدار .۲هدل شاپٌی

ٔ سَ حبوٕیت قطوتی إِٓب٘ی :ایٗ ٔسَ حبوٕیت قطوتی تفبٚت ٖٕسٜای ثب زٔ ٚسَ لجّی زاضز .ثب ٚخٛز ایٗ ثطذی اظ
ٖٙبنط آٖ ٕٞب٘ٙس ٔسَ غاپٙی اؾت .زض إِٓبٖ قطوتٞب اضتجبٌ ثّٙسٔست ثب ثب٘هٞب زاض٘س ٕٞ ٚب٘ٙس غاپٕٗ٘ ،بیٙسٜٞبی ثب٘ه
ثطای حًٛض زض ٞیإت ٔسیط ٜقطوتٞبی إِٓب٘ی ثطٌعیسٔ ٜیق٘ٛس.ثب ایٗ ٚخٛز ،ثط ذالف غاپٗ وٕ٘ ٝبیٙسٌبٖ ثب٘ه تٟٙب زض
ظٔبٖ ثطٚظ تٛلیف ٔبِی ٔٙهٛة ٔیق٘ٛس ،حًٛض ٕ٘بیٙسٌبٖ ثب٘ه زض ٞیإت ٔسیط ٜقطوتٞبی إِٓب٘ی زائٕی اؾتٔ .سَ
إِٓب٘ی زاضای زٞ ٚیإت ٔسیط ٜثب اًٖبی ٔدعاؾت  ٚقطوتٞبی إِٓب٘ی زاضای ز ٚؾبذتبض ٞیإت ٔسیط ٜقبُٔ ٞیإت ٔسیطاٖ
ٞ ٚیإت ٘ٓبضت ٔیثبقٙسٞ .یإت ٔسیطاٖ قبُٔ ٔسیطاٖ اخطایی زاذُ ؾبظٔبٖ اؾت ٞ ٚیإت ٘ٓبضت ٔتكىُ اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ
وبضوٙبٖ  ٚؾٟبٔساضاٖ ٔیثبقسٖ.ال ٜٚثط ایٗ ،أىبٖ حًٛض یه ٘فط ثَٛ ٝض ٕٞعٔبٖ زض زٞ ٚیإت ٔسیط ٜفٛق ٚخٛز ٘ساضز ٚ
ا٘ساظٞ ٜیإت ٘ٓبضت ثط اؾبؼ لٛا٘یٗ تٓٙیٓ ٔیقٛز  ٚتٛؾٍ ؾٟبٔساضاٖ لبثُ تغییط ٕ٘یثبقس[ 19].
ًوَدار .۳هدل آلواًی

 -۶حاکویت ضرکتی در باًکّای اسالهی
حبوٕیت قطوتی زض ؾبَٞبی اذیط زض وكٛضٞبی اؾالٔی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚثب ٚخٛز افعایف تٛخ ٝث ٝتحمیمبت
ٔطث ٌٛث ٝحبوٕیت قطوتی و ٝتٛؾٍ ؾبظٔبٖٞبیی ٕٞچ ٖٛثب٘ه تٛؾٗ ٝاؾخخالٔی نٛضت ٌطفت ٝاؾت ،أب زض ذهٛل ثٙیبزٞبی
٘ٓطی حبوٕیت قطوتی اؾالٔی ازثیبت ا٘سوی زض زؾخخت اؾت  ٚحتی زیسٌبٚ ٜاحسی زض وكٛضٞبی اؾالٔی ٚخٛز ٘ساضز تب
حبوٕیت قخخ طوتی اؾخخالٔی ضا تجییٗ وٙس .یىی اظ ٘ٓطیبت زض ٔٛضز ْٚبیف حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ضؾیسٖ ثٝ
ٔمبنس قطیٗت (َجك ٘ٓط غعاِی) ثٛز ٜو ٝث ٝایٗ ٔٗٙب اؾت و ٝثبیؿتی ثب٘ه اؾالٔی ثتٛا٘س زض ٘ٓبْ ثب٘ىی ْٚبیف قطیٗت ضا
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ٕٞچ ٖٛحفّ ٔبَ ،زیٗ ،خبٔٗ٘ ٚ ٝؿُ  ... ٚث ٝا٘دبْ ضؾب٘سِ .صا ٟٔٓتطیٗ ٔؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝحبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبی
اؾالٔی ضا ٔیتٛاٖ زض ٔٛاضز ظیط ثطقٕطز و ٝزض ازأ ٝث ٝتكطیح آٟ٘ب ٔیپطزاظیٓ[20].
 اِعاْ ثطای ایدبز ثؿتطٞب  ٚظیطؾبذتٞبی الظْ ثطای زاقتٗ یه حبوٕیت قطوتی ذٛة تٗییٗ ٔحسٚزْٚ ٜبیف ٔ ٚؿئِٛیتٞبی ٞیإت ٔسیطٜ حؿبثطؾی زاذّی  ٚؾبٔب٘سٞی ّٖٕیبت وٙتطَ ثطذٛضز یىؿبٖ ٖ ٚبزال٘ ٝثب وّی ٝؾٟبٔساضاٖ  ٚشی٘فٗبٖ افكبء  ٚقفبفیت تمٛیت ؾیؿتٓ ٘ٓبضت قطٖی (اؾتب٘ساضزٞبی ٞ ،IFSB ،AAOIFIیإت ٘ٓبضت قطٖیٚ ،احس حؿبثطؾی قطٖی ٚغیط)ٜ
َجك ُٔبِٗبت ا٘دبْ قسٔ ٜیتٛاٖ چبضچٛة حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبی اؾالٔی ضا ثط اؾبؼ چٟبض انُ ثٙیبزی ٖساِت،
أب٘ت ،نسالت  ٚقطیٗت وٙٔ ٝجٗث اظ ازثیبت اؾالٔی ٞؿتٙس ثٙب ٟ٘بز .ثط ایٗ اؾبؼ ،ثب٘هٞبی اؾالٔی ٖال ٜٚثط ضٖبیت ٔفبز
لطاضزازٞبی قطٖی ثب٘ىی ثبیؿتی ثط پبی ٝا٘هبف ٖ ٚساِت ُٖٕ ٕ٘بیٙس  ٚتإٔیٗ ٔٙبفٕ تٕبٔی شی ٘فٗبٖ اظ خّٕٔ ٝؿبیّی اؾت وٝ
ِع ْٚتٛخ ٝث ٝحبوٕیت قطوتی زض ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ضا پطضً٘ ٔیوٙس .زض ایٗ ٔیبٖ تٟٙب ٞسف ،حٕبیت اظ حمٛق
ؾٟبٔساضاٖ ٘جٛز ٚ ٜثبیؿتی ٔٙبفٕ  ٚحمٛق ؾبیط شی٘فٗبٖ حبوٕیت قطوتی آٖ اظ ؾپطزٌٜصاضاٖ ،تؿٟیالتٌیط٘سٌبٖ ،وبضٔٙساٖ،
زِٚت  ٚخبٔٗ ٝاؾالٔی ضٖبیت ٛٔ ٚضز تٛخ ٝلطاض ٌیطزِ .صا ضٖبیت تٗبزَ  ٚایدبز ٖساِت ثیٗ شی٘فٗبٖ ٔرتّف اظ إٞیت لبثُ
تٛخٟی ثطذٛضزاض ٔیثبقس .ثب ایٗ اٚنبف ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝحبوٕیت قطوتی زض حٛظٔ ٜبِی اؾالٔی ثحث خسیسی ٘یؿت  ٚانَٛ

ٔبِی اؾالٔی ثٖٛ٘ ٝی زضثطٌیط٘سٔ ٜفبٞیٓ پبیٝای حبوٕیت قطوتی ذٛة اظ خّٕ ٝپبؾرٍٛیی ،قفبفیت  ٚاٖتٕبز اؾت[21].
اظ ؾٛی زیٍط ،ثب٘ىساضی اؾالٔی ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت آٖ اٍِٞٛبی ٔتفبٚتی ضا ٘ؿجت ث ٝثب٘ىساضی ِٕٔٗٛی اضائٔ ٝیزٞس ِٚیىٗ
اظ ٘ٓط ان َٛحبوٕیت قطوتی ثركی اظ ٚیػٌیٞبی ٔ ٟٓآٖ ضا اظ خّٕٔ ٝكبضوت ؾٟبْ ،ضیؿه ٔ ٚكبضوت زض ؾٛز  ٚظیبٖ ضا وٝ
ٔجٙبی تبٔیٗ ٔبِی اؾالٔی اؾت ،زض ثطٔیٌیطز .اظ ایٗضٔ ،ٚسَ حبوٕیت قطوتی اؾالٔی اظ تدٕیٕ ٔجبحث ٔطتجٍ ثب حبوٕیت
قطوتی (انٔ َٛتٗبضف) ،اُ٘جبق ثب قطیٗت ٔ ٚؿئِٛیتٞبی (اضظـٞبی اذاللی) اذاللی  ٚأب٘تساضی حبنُ ٔیٌطزز .زض ایٗ
ٔیبٖ ،تطتیجبت ٔبِی زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ثب تٛخ ٝث ٝضٚاثٍ ٔرتّف ٔیبٖ شی٘فٗبٖ (ؾٟبٔساضاٖ)  ٚؾبذتبض ٘ٓبضتی آٟ٘ب٘ ،ؿجت ثٝ
ٔسَٞبی ٔتٗبضف ٔتفبٚت ثٛز ٜظیطا ؾپطزٌٜصاضاٖ زاضای ؾٔ ٟٓؿتمیٓ زض ؾطٔبیٌٝصاضی ثب٘ه ٔ ٚكبضوت زض ؾطٔبی( ٝحمٛق
نبحجبٖ ؾٟبْ) ٔیثبقٙسِ .صا ،تإٔیٗ ٔٙبفٕ وّی ٝشی٘فٗبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ٞسف انّی ایٗ ٘ٓبْ ٔبِی ثبٖث ٔیقٛز و٘ ٝمف
حبوٕیت قطوتی زض ٟ٘بزٞبی ٔبِی اؾالٔی اظ إٞیت لبثُ تٛخٟی ثطذٛضزاض ٌطزز.
ثب ایٗ اٚنبفٞ ،ط ٘ٓبْ حبوٕیت قطوتی ،وبضوطزٞبیی زاضز وَ ٝی ؾبظٚوبضٞبی ٔكرهی (ٔجتٙی ثط اٍِٞٛبی ٔرتّف) ثیٗ
اضوبٖ  ٚثبظیٍطاٖ حبوٕیت قطوتی تمؿیٓ ٔیقٛز .زض ایٗ ٔیبٖٟٓٔ ،تطیٗ وبضوطز یه ٘ٓبْ حبوٕیت قطوتیٓ٘ ،بضت اؾت وٝ
قبُٔ ظیطثحث ٞبیی ٕٞچٔ ٖٛسیطیتٓ٘ ،بضت ،وٙتطَ ،حؿبثطؾی ٔؿتمُٔ ،كبٚضٔ ٜبِی  ٚحمٛلی  ٚحؿبثطؾی زاذّی اؾتِ .صا
زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیتی وٚ ٝخٛز زاضز ثبیؿتی اُ٘جبق ٕٞ ٚبٍٙٞی فٗبِیتٞبی ٔبِی ثب انٗٔ ٚ َٛیبضٞبی
اؾالٔی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطزِ .صا ٖال ٜٚثط وٙتطَٞبی زاذّیٔ ،10جحث حبوٕیت قطٖی زض ثب٘ىسضای اؾالٔی تحت ٔؿبئُ
ضیؿه قطیٗت ٓ٘ ٚبضت قطٖی اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض ٔیثبقس ؤ ٝیعاٖ تُبثك ّٖٕىطز ثب٘هٞب ثب ان َٛاؾالٔی تٛؾٍ
قٛضای ٘ٓبضت قطیٗت
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ا٘دبْ ٔیقٛز[23] ٚ [22].

ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٘ٓبْ حبوٕیت قطٖی زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی ٘ ٚمف آٖ زض ثٟجٛز ّٖٕیبت تُبثك ،وٙتطَ ٓ٘ ٚبضت زض
ٟ٘بزٞبی ٔبِی اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی ثٔ ٝمبیؿ ٝحبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبی اؾالٔی ثب ٟ٘بزٞبی ٔبِی ٔتٗبضف
پطزاذت ٝقس ٜاؾت( .خس)1 َٚ
10

وٙتطَ زاذّی زض ثب٘هٞبی اؾالٔی ثٖٛ٘ ٝی زض حٕبیت اظ ٞیإت ٘ٓبضت قطٖی فٗبِیت ٔیوٙس.
Shari’a Supervisory Board
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جدٍل  .1همایسِ حاکویت ضرکتی در باًکداری هتعارف ٍ اسالهی
ّٖٕیبت (وبضوطزٞب)

ثب٘ىساضی اؾالٔی
(ٔٛاضز ايبفٝقس)ٜ

ثب٘ىساضی ٔتٗبضف

٘ٓبضت

ٞ یإت ٔسیطٜ

ٞ یإت ٘ٓبضت قطٖی (قطیٗت)

وٙتطَ

 حؿبثطؾبٖ ذبضخی
 حؿبثطؾبٖ زاذّی

ٕٔ یعی  ٚحؿبثطؾی قطٖی ذبضخی
ٚ احس حؿبثطؾی قطٖی زاذّی ()ISRU

اُ٘جبق

ٔ إٔٛض اُ٘جبق لٛا٘یٗ ٚ  ٚاحس اُ٘جبق ثب قطیٗت زاذّی ()ISCU
ٔمطضات ٔبِی

12

13

ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٔجحث ٘ٓبضت  ٚوٙتطَ زض اُ٘جبق فٗبِیتٞب ثب ان َٛقطیٗت ،چبضچٛة ٘ٓبضتی ثطای ٟ٘بزٞبی اضائٝزٙٞسٜ
ذسٔبت ٔبِی اؾالٔی زض ٕ٘ٛزاض ٘ 3كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

ًوَدار  .۳چارچَب ًظارتی اًظباق با ضریعت در ًْادّای ارائِدٌّدُ خدهات هالی اسالهی
باًک هرکسی

ًْادّای هالی اسالهی
سْاهداراى

ّیأت هدیرُ

ّیأت ًظارت ضرعی

حسابرساى
خارجی

کویتِ حسابرسی
استاًداردّای
 ٍ AAOIFIهمررات
حسابرسی ٍ ٍاحد اًطباق

احتیاطی IFSB

با ضریعت داخلی

ٔٙجٕ[24] :

 -1-۵اصَل حاکویت ضرکتی از دیدگاُ اسالهی
اصَل اخاللی تجارت (ارزشّای اخاللی)

)Internal Shariah Review/Audit Unit (ISRU
)Internal Shariah Compliance Unit (ISCU
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ٔبِىیت ُّٔك  ٚاثسی تٕبْ ٞؿتی ثط ضٚی ظٔیٗ  ٚآؾٕبٖ اظ زیسٌب ٜاؾالٔی ث ٝذسای ٔتٗبَ تّٗك زاضز ٔ ٚب ا٘ؿبٖٞب تٟٙب
خب٘كیٗ اٞ ٚؿتیِٓ .صا ٔؿّٕب٘بٖ ثبیؿتی فٗبِیت ٞبی تدبضی ذٛز ضا ثط پبی ٝقطیٗت ا٘دبْ زٙٞس ٘ ٚؿجت ث ٕٝٞ ٝافطازی و ٝثب
تدبضت ؾطٚوبض زاض٘سٙٔ ،هف  ٚنبزلب٘ ٝثطذٛضز ٕ٘بیٙس .ثٙبثطایٗ ان َٛاذاللی زض تدبضت  ٚضٖبیت وطزٖ آٖ ٘مف ٔٛثطی زض
ٌؿتطـ ٛٔ ٚفمیت ثٍٙبٜٞب زاضز  ٚثطای خٌّٛیطی اظ ضخ زازٖ ٔكىالتی و ٝاظ ؾط ضٖبیت ٘ىطزٖ ان َٛاذاللی حبنُ ٔیقٛز،
ثبیؿتی فٗبالٖ التهبزی ث ٝآٌبٞی اظ ایٗ ان َٛثپطزاظ٘سٖ .ال ٜٚثط ایٗٞ ،ط ا٘ؿب٘ی (تبخطاٖ ٔؿّٕبٖ) زض ٞط وؿت  ٚوبض ثبیس
لٛاٖس اذاللی ضا ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٔؿئِٛیت ،پصیطا ثبقس.
زض ایٗ ضاؾتب ،اذالق وبضی اؾالٔی ثٖٛٙ ٝاٖ ْٚیف ٚ ٝچطا٘ ضإٙٞبی ٘یبظٞبی اقربل اؾت  ٚثطای ثطلطاضی تٗبزَ زض
ظ٘سٌی اختٕبٖی  ٚقرهی یه فطز ،يطٚضی اؾتٖ [25].ال ٜٚثط ایٗ ،لطآٖ وطیٓ چٙیٗ ٔیفطٔبیس ٕٝٞ« :ا٘ؿبٖٞب ثط اؾبؼ
ضفتبض  ٚاٖٕبِكبٖ ضتجٝثٙسی ٔیق٘ٛس»] [26ایٗ خّٕ ٝثط ایٗ ٔؿإِ ٝزالِت زاضز وٞ ٝط ؾیؿتٕی و ٝفبلس خ ٛاذاللی ٛٙٗٔ ٚی
ٔٙبؾت ثبقس ،ثط ؾیؿتٓ حبوٕیتی (٘ٓبضت) ثَٛ ٝض ٔٙبؾت اثط ٘رٛاٞس ٌصاقتِ .صا ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس و ٝاذاللیبت
تدبضت اؾالٔی ظٔی ٝٙایدبز  ٚافعایف قفبفیتٖ ،سْ تٙبلم  ٚتؿبٚی زض ثطاثط لب٘ ٖٛضا فطأ ٓٞیآٚضز.
اصَل تجارت اسالهی
تدبضت زض فبضؾی ثٙٗٔ ٝبی ثبظضٌب٘ی  ٚزض ِغت ثٙٗٔ ٝبی ذطیس  ٚفطٚـ ،زازٚؾتس ٗٔ ٚبّٔ ٝوطزٖ اؾت .تدبضت یىی اظ
يطٚضتٞبی اختٙبة٘بپصیط ظ٘سٌی اختٕبٖی اؾت و ٝاؾالْ آٖ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٔٙبثٕ زضآٔسٞبی ٔكطٔ ٚ ٔٚجبح لطاض زازٜ
اؾت .زضٚالٕٔ ،دٕ ٖٝٛلٛا٘یٗ ٔجتٙی ثط لطآٖ یب ٕٞبٖ قطیٗت ٝ٘ ،تٟٙب آییٗ ٔصٞجی ضا زضثطٔیٌیطز ،ثّى ٝثؿیبضی اظ خٙجٞٝبی
ظ٘سٌی ضٚظٔط ،ٜؾیبؾت ،التهبز ،ثب٘ىساضی ،لب٘ ٖٛتدبضت  ٚلطاضزازٞب ٛٔ ٚيٞٔٛبی اختٕبٖی ضا تحت پٛقف لطاض ٔیزٞس.
تدبضت زض زیٗ اؾالْ ثط پبیٛٙٗٔ ٝیت  ٚفًیّت  ٚزض وتت فمٟی ٔىطضا ث ٝتبخط تبویس قس ٜاؾت و ٝاظ ضٚی ٖسَ  ٚا٘هبف،
نسالت  ٚثیَطفی ٘ؿجت ث ٝزیٍطاٖ ضفتبض ٕ٘بیس .ظیطا ٞسف اظ تدبضت فطا ٓٞؾبذتٗ ٚؾبئُ ضفبٕٖٔٛ ٜی زض خبٔٗ ٝثكطی اؾت ٚ
ثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ ٔٛٓٙض آقٙبیی ث ٝزا٘ف فمٟی يطٚضی ذٛاٞس ثٛز[27].یىی اظ ان ٟٓٔ َٛحمٛق تدبضت زض ٖهط حبيط،
ٌطزـ ثطٚت  ٚتٛظیٕ ٖبزال٘ ٝآٖ ٔیثبقس  ٚزض وتبة آؾٕب٘ی آٔس ٜاؾت «:ای ا ُٞایٕبٖ ثؿیبضی اظ ّٖٕب  ٚضاٞجبٖ أٛاَ ٔطزْ ضا
ث ٝثبَُ َٕٗ ٝذٛز وطزٜا٘س  ٚاظ ضا ٜذسا ثبظ ٔیزاض٘س  ٚوؿب٘ی وَ ٝال ٘ ٚمط ٜضا ٌٙدی ٚ ٝٙا٘جبقتٔ ٝیوٙٙس  ٚآٖٞب ضا زض ضا ٜذسا
ا٘فبق ٕ٘یوٙٙس آ٘بٖ ضا ثٖ ٝصاة زضز٘بن ثكبضت ثسِ [28]».ٜصا ،یىی اظ ٕٖٔٛٙیتٞبی ٔٛخٛز زض ثطاثط ؾٛءاؾتفبز ٜاظ ثطٚت،
ٕٖٔٛٙیت ضثب اؾت و ٝثَٛ ٝض وّی ثٙٗٔ ٝبی ضثبذٛاضی  ٚیب ثٟط ٜاؾت [29].ایٗ ٖجبضت ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝعیت تدبضت اؾالٔی،
ٔٗبّٔ ٝنبزلب٘ٙٔ ٚ ٝهفب٘ ٝاؾت و ٝزض آٖ ا٘ٛأ اؾتثٕبض اظ ثیٗ ٔیضٚز .زض ٚالٕ ،حبوٕیت قطوتی زض لٛا٘یٗ اؾالٔی ضٕٛٙٞزٞبی
ٚؾیٕتطی ضا اضائٔ ٝیزٞس ْٚ ٚبیف  ٚقیٜٞٛبی ا٘دبْ ٔٗبٔالت التهبزی ضا ثطای ٞسایت اذاللی ٔؿّٕب٘بٖ زض ضاؾتبی انَٛ
حبوٕیت قطوتی ٔتٗبضف ،زض ثط ٔیٌیطز.
تصوینگیری
لطآٖ ٔدیس زضثطٌیط٘س ٜانِٛی اؾت و ٝثط ظ٘سٌی ٔؿّٕب٘بٖ حبوٓ اؾت  ٚاظ ضٚظٞبی ا َٚقىٌُیطی زِٚت اؾالٔی
خٕٕ آٚضی قس ٜاؾت .اظ زیسٌب ٜاؾالْٔ ،ف ْٟٛاذاللی حبوٕیت قطوتی اثٗبز وّی ٚ ٚؾیٕتطی ضا زض ٘ٓط ٔیٌیطز و ٝثحث
حبوٕیت (٘ٓبضت) زض ٕٛ٘ ٕٝٞزٞبیف زالِت ثط تهٕیٌٓیطی زاضز .اذالق اؾالٔی زض تهٕیٌٓیطی ٘ ٝتٟٙب ثب ٘ٓبضت ٔمبٔبت
ٔبفٛق ٔٛافك اؾت ثّى٘ ٝمف ٔؿئِٛیتپصیطی ضا ثطای ا٘دبْ تٟٗساتی ٘ؿجت ث ٝاقربل ٌ ٚطٜٞٚبیی فطاتط اظ ؾٟبٔساضاٖ،
ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ،فطٚقٙسٌبٖٔ ،كتطیبٖ  ٚوبضوٙبٖ تحت تإثیط ثركف ٔٗٛٙی ٔ ٚصٞجی ٔیٌؿتطا٘س[30].
زض اؾالْ ،ا٘ؿبٖٞب ثٖٛٙ ٝاٖ أب٘تساضاٖ ذسا یبز ٔی ٌیط٘س تب ضاثُ ٝذٛثی ثب افطاز ٔبفٛق ،اضثبة ضخٔ ٚ ٔٛسیطیت ثطلطاض  ٚآٖ ضا
تمٛیت وٙٙس و ٝثب ضفتبضٞبی اِٟی  ٚلٛا٘یٗ ذسایی ُٔٙجك ثبقٙس .ایٗ ٔؿإِ ٝحبوی اظ آٖ اؾت وٟ٘ ٝبزٞبی ٔبِی اؾالٔی،
تهٕیٌٓیطی ضا ث ٝضٚـٞبی ٚؾیٕتط ٔ ٚتفبٚتتطی ٘ؿجت ثٟ٘ ٝبزٞبی ٔتٗبضف ا٘دبْ ٔیزٙٞس .إٞیت ایٗ ٔؿإِ ٝتب خبیی اؾت
و ٝزض آیبت ظیبزی اظ لطآٖ حىیٓ  ٚاحبزیث ٔیتٛاٖ ایٗ ٘ىبت ضا ٔكبٞس ٜوطز .لطآٖ وطیٓ چٙیٗ ٔیفطٔبیس ٚ« :زض وبضٞب ثب آٟ٘ب
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ٔكٛضت وٗ ،ؾپؽ ٚلتی تهٕیٓ ٔیٌیطی ث ٝذسا تٛوُ وٗ»] ٚ« ،[31وؿب٘ی و ٝپطٚضزٌبضقبٖ ض اخبثت وطزٜا٘س ٕ٘ ٚبظ ثطپب
ٔیزاض٘س  ٚوبضٞبیكبٖ ضا ثب ٔكٛضت یىسیٍط ا٘دبْ ٔیزٙٞس  ٚاظ آ٘چ ٝث ٝآٟ٘ب ضٚظی وطزٜایٓ ا٘فبق ٔیوٙٙس»][32
ایٗ آیبت زالِت  ٚتأویس ٚیػ ٜثط ٔكٛضت  ٚاقربنی و ٝثب آٟ٘ب ٔكٛضت ٔیوٙیٓ ،زاضز .ثٟتطیٗ َطفٞبی ٔٛضز ٔكٛضت ٘یع
افطازی ٞؿتٙس و ٝذسا ضا خبثت ٔی وٙٙس  ٚثب زاقتٗ تطؼ اظ أ ٚی تٛا٘ٙس ثب ٖساِت ٔٙهفب٘ ٚ ٝإٞیت ثطاثط ثب  ٕٝٞضفتبض ٕ٘بیٙس.
ِصا ٔی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝظ٘سٌی حمیمی زض ٔكٛضت ٔتمبثُ ،نجط  ٚقىیجبیی  ٚتٛوُ ثط ذسا٘ٚس اؾتِ .صا اؾالْٔ ،ؿّٕب٘بٖ
ضا ث ٝوبض خٕٗی آظازا٘ ٚ ٝخٛإ٘طزا٘ ٝثطای ضؾیسٖ ث ٝتهٕیٓٞبی زضؾت ،تكٛیك ٔیوٙس  ٚقطوتزازٖ ٌ ٕٝٞطٜٞٚب زض
تهٕیٌٓیطی ضا ؾطِٛح ٝذٛز لطاض ٔیزٞس.
افطاء ٍ ضفافیت
زض التهبز اؾالٔی ،پبؾرٍٛیی ثبیؿتی ٔٙدط ث ٝافكب  ٚقفبفیتی ٔٙهفب٘ ٚ ٝنحیح قٛز  ٚلجُ اظ ٞط چیع ،پبؾرٍٛیی
٘ؿجت ث ٝذسا ٚخٛز زاضزٔ .ف ْٟٛثٙیبزیٗ پبؾرٍٛیی اؾالٔی ثط ایٗ ٘ىت ٝزالِت زاضز وٙٔ ٝبثٕ ٔٛضز اؾتفبز ٜافطاز ،أب٘تی اؾت
زض زؾت آٟ٘بِ .صا افكبی نحیح حمبیك ٔبِی  ٚاَالٖبت نحیح ثبیؿتی آظازا٘ ٝزض زؾتطؼ اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ لطاض ٌیطزٔ .ؿإِٝ
زیٍط ،تٟی ٝاَالٖبت وبفی ٔٛضز ٘یبظ ثطای تهٕیٓٞبی نحیح ٔبِی اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ اؾت وٙٔ ٝدط ث ٝپطزاذت ظوبت ٔی قٛز
و ٝضوٗ ؾ ْٛاؾالْ اؾت .زلت زض ُٖٕ ،خٙجٝای اظ ا٘هبف اؾت  ٚایٗ ٔیتٛا٘س وٕه لبثُ تٛخٟی زض تهٕیٌٓیطیٞبی تدبضی
 ٚالتهبزی ایفب ٕ٘بیس .ایٗ انُ ،یىی اظ ان َٛاذاللی ٘یطٙٔٚس زض ٘ٓبْ حؿبثساضی اؾالٔی اؾت  ٚث ٝاضتمبی افكبی ٔٙبؾت ٚ
قفبفیت زض ٔٗبٔالت تدبضی وٕه ٔیٕ٘بیس[33].
دفترداری ٍ حساب ًْایی
زیٗ اؾالْ ٕٛٞاضٗٔ ٜبّٔٞٝبی تد بضی ضا و ٝزض آٖ إَیٙبٖ اظ ٔٙهفب٘ ٚ ٝپبؾرٍٛیی ٟ٘بیی ث ٝذسا٘ٚس ثبقس ضا تكٛیك
ٔی وٙس .زض لطآٖ وطیٓ ٘یع آیبت ٔتٗسزی ثطای ٘كبٖ زازٖ ضفتبض اذاللی ثٍٙٞ ٝبْ ٔٛاخ ٟٝثب ایٗ انُ ٚخٛز زاضز .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔثبَ
زض آیبت  283 ٚ 282ؾٛض ٜثمط ٜآٔس ٜاؾت« :ای وؿب٘یى ٝایٕبٖ آٚضزٜایسٍٙٞ ،بٔیى ٝتٟٗسی ضا تب ٔست ٔٗیٙی ث ٝیىسیٍط
ثطٖٟسٌ ٜطفتیس ،آٖ ضا ثٛٙیؿیس  ٚثبیس ٘ٛیؿٙسٜای زض ٔیبٖ ذٛزتبٖ ثٖ ٝساِت ثٍٙبضیس»  ٚ« ٚاٌط زض حبَ ؾفط ٞؿتیس ٚ
ٕ٘یتٛا٘یس ٘ٛیؿٙسٜای ضا ثیبثیسٚ ،ثیم ٝای ثٍیطیس  ٚاٌط ثطذی اظ قٕب ثطذی زیٍط ضا أیٗ قٕطز ،آٖ وؽ و ٝأیٙف قٕطزٜا٘س
ثبیس أب٘ت ذٛز ضا ازا ٕ٘بیس ٞ ٚط و ٝآٖ ضا وتٕبٖ وٙس ،لّت اٌٙ ٚبٞىبض اؾت  ٚذسا ثط ٞط چٔ ٝیوٙیس آٌب ٜاؾت».
آیبت ٔصوٛض  ٚزیٍط آیبت لطآ٘ی ٘كبٖ ٔی زٞس ؤ ٝجبزالت زض ٞط ٔٗبّٔ ٝتدبضی ثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝفطز ٖبزِی و ٝزاضای ضفتبض
اذاللی ٔتٗبِی اؾت ٘ ٚؿجت ثٌ ٕٝٞ ٝطٜٞٚب ٔیتٛا٘س ا٘هبف ضا ضٖبیت وٙسٛ٘ ،قت ٝقٛزٖ .ال ٜٚثط ایٗٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝتدبضت
ثبیس ثب ضٚـ ٔٙهفب٘ ٚ ٝنبزلب٘ ٝنٛضت ٌیطز  ٚزاضاییٞب ٘جبیس غهجی ثبقٙس  ٚث ٝضٚـ لب٘٘ٛی وؿت ق٘ٛسِ .صا ٞط ٔٗبّٔٔ ٝبِی
ثبیس زض تطاظ٘بٔٞٝب شوط قٛز  ٚثَٛ ٝض وّی ٞط زاضایی غیط لب٘٘ٛی ٕٔٛٙٔ ،اؾت[34].
 -۲-۵چارچَب همرراتی ٍ حاکویت ضرکتی در باًکّای اسالهی
ایدبز لٛا٘یٗ ،اؾتب٘ساضزٞب ٔ ٚحسٚزیتٞبی ٞسفٕٙس خٟت وٙتطَ ٞ ٚسایت ثب٘هٞبی اؾالٔی ث ٝقیٜٛای و ٝثتٛا٘س ث ٝتإٔیٗ
ٔٙبفٕ تٕبٔی شی٘فٗبٖ ٔٙدط قٛز ،ثبٖث وبٞف ٞعیٞٝٙب ٔیقٛز ٔ ٚجحث ٞعیٞٝٙب ذٛز یىی اظ ٔؿبئُ وّیسی زض حبوٕیت
قطوتی ث ٝقٕبض ٔیضٚز .اظ ایٗ ض ،ٚزض ایٗ ثرف ثٗٔ ٝطفی  ٚتكطیح اؾتب٘ساضزٞبیی و ٝتٛؾٍ ؾبظٔبٖٞبی ٔرتّف اضائ ٝقسٜ
اؾتٔ ،یپطزاظیٓ .زضن نحیح ایٗ انٔ َٛیتٛا٘س ظٔی ٝٙاخطاییؾبظی اٍِٛی حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت زض ثب٘هٞبی اؾالٔی ضا
فطإ٘ ٓٞبیس.
 -1چبضچٛة ّٔی حبوٕیت قطوتی
 لٛا٘یٗ ،وسٞب  ٚزؾتٛضإُِٗٞبی ٚیػ ٜثرف ثب٘ىساضی لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات قطوتٞبی ثٛضؾی لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات اذتیبضات لب٘٘ٛی قطوتٞبی ثٛضؾی -2وسٞب  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ثیٗإِّّی
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 ان َٛحبوٕیت قطوتی ؾبظٔبٖ تٛؾٕٗٞ ٚ ٝىبضی التهبزی ()OECD زؾتٛضإُِٗ وٕیت ٝثبَ زض حٛظٓ٘ ٜبضت ثط حبوٕیت قطوتی ثب٘هٞب -3اؾتب٘ساضزٞب ٚوسٞبی ٚیػٔ ٜبِی اؾالٔی  ٚقطیٗت
 ان َٛضإٙٞبی حبوٕیت قطوتی ثطای ٔٛؾؿبت اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی تٛؾٍ ( IFSBث ٝغیط اظ ثیٕٝاؾالٔی (تىبفُ)  ٚنٙسٚقٞبی ٔكتطن ؾطٔبیٌٝصاضی)
 ان َٛضإٙٞبی ٘ٓبضت قطٖی ثطای ٔٛؾؿبت اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی تٛؾٍ IFSB ان َٛضإٙٞبی ٞسایت وؿتٚوبض ثطای ٔٛؾؿبت اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی تٛؾٍ IFSB اؾتب٘ساضزٞبی ٘ٓبضتی  ٚحؿبثطؾی ثطای ٔٛؾؿبت اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی تٛؾٍ AAOIFIثطای زاقتٗ ثٟتطیٗ چبضچٛة زض ٟ٘بزٞبی ٔبِی اؾالٔی ٖال ٜٚثط إٞیت ث ٝاؾتب٘ساضزٞبی ٚیػٔ ٜبِی اؾالٔی ،ثبیؿتی
ٕٞبٍٙٞی  ٚاُ٘جبق ثب زؾتٛضإُِٗٞب  ٚان َٛثیٗإِّّی اظ خّٕ ٚ OECD ٝوٕیت ٝثبَ ٚخٛز زاقت ٝثبقس .اظ ایٗض ،ٚزض ازأ ٝاثتسا
ثٗٔ ٝطفی ایٗ زؾتٛضإُِٗٞب پطزاذت ٚ ٝؾپؽ اؾتب٘ساضزٞبی اؾالٔی ضا ثیبٖ ٔیوٙیٓ.
 ؾبظٔبٖ تٛؾٕٗٞ ٚ ٝىبضی التهبزی زض ؾبَ  2004زؾتٛضإِّٗی ثطای حبوٕیت قطوتی ضا تسٚیٗ  ٚآٖ ضا زض ؾبَ
ٛٔ 2006ضز ثبظٍ٘طی لطاض زاز ٜاؾت .ان َٛحبوٕیت قطوتی اظ زیس ؾبظٔبٖ تٛؾٕٗٞ ٚ ٝىبضی التهبزی ٖجبضت اؾت اظ:
 -1إَیٙبٖ اظ ٔجٙبیی ثطای چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ٔٛثط (وبضآٔس)
چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیؿتی قفبفیت  ٚوبضایی ثبظاضٞب ضا اضتمب زٞس  ٚحبٚی لٛا٘یٗ  ٚلٛاٖسی ثبقس و ٝثَٛ ٝض آقىبض ثٝ
تمؿیٓ  ٚتفىیه ٔؿئِٛیتٞب ثیٗ أٛض ٘ٓبضتی ،لبٍ٘٘ٛصاضی  ٚاخطایی ثپطزاظز.
 -2حمٛق ؾٟبٔساضاٖ  ٚوبضوطزٞبی انّی ٔبِىیت
چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیؿتی اخطای حمٛق ؾٟبٔساضاٖ ضا تؿٟیُ ٔ ٚحبفٓت ٕ٘بیس.
 -3ضفتبض یىؿبٖ ثب ؾٟبٔساضاٖ
چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیؿتی إَیٙبٖ الظْ زض اضتجبٌ ثب ضفتبض ٔؿبٚی ثب وّی ٝؾٟبٔساضاٖ ضا فطإ٘ ٓٞبیس .ثَٛ ٝضیىٕٝٞ ٝ
ؾٟبٔساضاٖ فطنتٞبیی زض اذتیبض زاقت ٝثبقٙس تب ثطای ٘مى حمٛلكبٖ ،ضا ٜخجطاٖ ٔٛثطی ٚخٛز زاقت ٝثبقس.
٘ -4مف شیٙفٗبٖ زضحبوٕیت قطوتی
چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیؿتی حمٛق شی ٘فٗبٖ ضا اظ َطیك لٛا٘یٗ  ٚیب تٛافك ٞبی ز ٚخب٘ج ٝقٙبؾبیی وٙس ٕٞ ٚىبضی فٗبَ
ثیٗ قطوتٞب  ٚشی٘فٗبٖ ضا ثٛٓٙٔ ٝض ایدبز ثطٚت  ٚتٛؾٗ ٝپبیساض ثطای ٔٛؾؿبت اظ ِحبِ ٔبِی فطا ٓٞآٚضز.
 -5افكب  ٚقفبفیت
چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیؿتی زض ٔٛضز افكبی زلیك  ٚثٛٔ ٝلٕ ٛٔ ٕٝٞاضز ثبإٞیت قطوتٞب (ٚيٗیت ٔبِیّٕٖ ،ىطز،
ٔبِىیت  ٚازاض ٜقطوت) إَیٙبٖ ایدبز وٙس.
ٔ -6ؿئِٛیتپصیطی ٞیإت ٔسیط
چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیؿتی ث ٝضإ ٙٞبیی ضاٞجطزی قطوتٓ٘ ،بضت ٔٛثط ٔسیطیت تٛؾٍ ٞیإت ٔسیط ٚ ٜپبؾرٍٛیی
ٚی ث ٝقطوت  ٚؾٟبٔساضاٖ ثپطزاظز.
ان َٛحبوٕیت قطوتی ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی  ٚتٛؾٗ ٝالتهبزی ثٖٛ٘ ٝی زضثطٌیط٘س ٜچٟبض انُ اؾبؾی ؾبظٚوبض ان َٛاذاللی
تدبضت ،ؾبظٚوبض تهٕیٌٓیطی ،افكبء  ٚقفبفیت  ٚزض ٟ٘بیت زفتطزاضی  ٚحؿبثساضی لُٗی اؾتِ .صا ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض خس2 َٚ
ٔالحٓٔ ٝیٌطزز ،ثب ٔمبیؿ ٝان َٛحبوٕیت قطوتی اؾالٔی  ٚانٔ ،OECD َٛیتٛاٖ ٌفت و ٝایٗ ان َٛلبثّیت اؾتفبز ٜزض
فٗبِیتٞبی تدبضی اؾالٔی ضا زاقت ٚ ٝتٛا٘بیی وٙتطَ ثط ا٘دبْ تدبضت ضا زاضز[35] .
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جدٍل  .۲همایسِ اصَل حاکویت ضرکتی  ٍ OECDاصَل اسالهی
اصَل حاکویت

اصَل اسالهی

اصَل سازهاى ّوکاری ٍ تَسعِ التصادی

ضرکتی
إَیٙبٖ اظ ٔجٙبیی ثطای
چبضچٛة حبوٕیت
قطوتی ٔٛثط

ٌؿتطـ قفبفیت  ٚوبضایی ثبظاض ثب تؿبٚی لب٘ٚ ٖٛ
تمؿیٓ ٔؿئِٛیتٞب

حمٛق ؾٟبٔساضاٖ ٚ
انّی
وبضوطزٞبی
ٔبِىیت



حمٛق ؾٟبٔساضاٖ انّی



ٔكبضوت زض تهٕیٌٓیطی ٔدبٕٔ ٖٕٔٛی



ؾبذتبضٞب  ٚتٓٙیٓ ثبظاضٞب ثطای وٙتطَ قطوت



حمٛق ٔبِىیت ثٚ ٝؾیّ ٕٝٞ ٝؾٟبٔساضاٖ



فطایٙس ٔكٛضتی ثیٗ ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی  ٚؾبیط
ؾٟبٔساضاٖ

ضفتبض یىؿبٖ
ؾٟبٔساضاٖ

ثب

حٕبیت اظ ؾٟبٔساضاٖ الّیت  ٚؾٟبٔساضاٖ ذبضخی



ٌؿتطـ تدبضت ثب چبضچٛة اذاللی قطیٗت



اٖتمبز زض ؾٛز  ٚظیبٖ



تمسْ ٖساِت  ٚضفب ٜاختٕبٖی ثب تٟٗسات اختٕبٖی ٚ
ٔٗٛٙی



أٛاَ ،أب٘تی اؾت اظ خب٘ت ذسا  ٚا ٚلسضت ُّٔك
اؾت



خبٔٗ ٝثٖٛٙ ٝاٖ ٔدٕ ٖٝٛشی٘فٗبٖ



پبؾرٍٛیی ٘ ٝتٟٙب زض ثطاثط شی ٘فٗبٖ اؾت ثّى ٝزض
ثطاثط ذسا٘ٚس ثٖٛٙ ٝاٖ ٔبِه ُّٔك ٚخٛز زاضز



ٖسَ  ٚا٘هبف ثٖٛٙ ٝاٖ اضظـ



تٛظیٕ یىؿبٖ ثطٚت ث ٕٝٞ ٝشی ٘فٗبٖ  ٚاًٖبی
ظیبٖ زیس ٜزض لبِت ظوبت  ٚنسلٝ



ضفب ٜخبٔٗ ٚ ٝافطاز ٕٞطا ٜثب تٟٗسات ٔٗٛٙی ٚ
اذاللی



ایدبز احؿبؼ ٔؿبٚات



پبؾرٍٛیی اؾالٔی ثطای ضؾتٍبضی  ٚضفب ٜاختٕبٖی



ضٖبیت تمؿیٓثٙسی حالَ  ٚحطاْ زض ٔٗبٔالت



ضفب ٜاختٕبٖی  ٚفطزی اظ خٙجٔ ٝبزی ٛٙٗٔ ٚی



ضؾیسٌی ث ٝوُ خبٔٗٝ



پبؾرٍٛیی ثب ضٖبیت قطیٗت
ٖساِت ،تؿبٚی ،نسالت  ٚقفبفیت

شیٙفٗبٖ
٘مف
زضحبوٕیت قطوتی

ایدبز ثطٚتٔ ،كبغُ  ٚتٛؾٗ ٝپبیساض

افكبء  ٚقفبفیت



ٔؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝقطوت



ٚيٗیت ٔبِی





ّٖٕىطزٔ ،بِىیت  ٚحبوٕیت



پبؾرٍٛیی ٌؿتطز ٜثَٛ ٝض ٕٞب٘ٙس افكبی قفبٞی



ٞسایت اؾتطاتػیه





٘ٓبضت ثط ٔسیطیت

پبؾرٍٛیی ث ٝذسا٘ٚس ٔتٗبَ ثطای ایدبز ٔٛفمیت
ٖال ٜٚثط قطوتٞ ،یإت ٔسیط ٚ ٜیب شی ٘فٗبٖ



پبؾرٍٛیی ث ٝقطوت  ٚشی ٘فٗبٖ



ضإٙٞبیی وبُٔ  ٚا٘دبْ ٔصاوطٜ



زض خؿتدٛی ٔكٛضت ثطای تهٕیٌٓیطی زض ٔٛضز
شی٘فٗبٖ

ٔؿئِٛیتپصیطی ٞیإت
ٔسیطٜ

 زض ضاؾتبی ان َٛحبوٕیت قطوتی ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی  ٚتٛؾٗ ٝالتهبزی ،وٕیت ٝثبظَ زؾتٛضإُِٗ ذٛز ضا ثطای تطٚیح
انٓ٘ َٛبْ ضاٞجطی قطوتی ؾبِٓ ثطای ؾبظٔبٖٞبی ثب٘ىی ٔٛضز ثبظٍ٘طی لطاض زاز ٜاؾت  ٚزض ؾبَ  2010انَٛ
چٟبضزٌٜب٘ ٝذٛز ضا ثٛٓٙٔ ٝض ثٟجٛز حبوٕیت قطوتی ،ثب تإویس ثط حٛظٜٞبی وّیسی اظ خّٕ ٝوبضٞبی ٞیإت ٔسیط،ٜ
ٔسیطیت اضقسٔ ،سیطیت ضیؿه  ٚوٙتطَٞبی زاذّی ،حمٛق  ٚزؾتٕعز ،ؾبذتبضٞبی قطوتی غیطقفبف یب پیچیس ٚ ٜزض
ٟ٘بیت افكب  ٚقفبفیت ٔٙتكط وطز ٜاؾت .ثطذی اظ ایٗ انٖ َٛجبضتٙس اظ[36]:
 تٗییٗ ٔؿئِٛیتٞبی ٞیإت ٔسیط ٜثب٘هٞب زض خٟت اخطای حبوٕیت قطوتی نحیح زض ثب٘هٞب

 تسٚیٗ فطآیٙسٞبی حبوٕیتی قطوتی  ٚتٗطیف اثعاضٞبیی ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ اخطای نحیح فطآیٙسٞب
 ایدبز یه ٘ٓبْ ٔٛثط ثطای پبیف زاذّی ٚ ٚاحس ٔسیطیت ضیؿه زض ثب٘هٞب ثب تفٛیى اذتیبضات وبفی  ٚاؾتمالَ الظْ
ثطای قٙبؾبیی  ٚاضظیبثی ٔؿتٕط ا٘ٛأ ضیؿهٞب
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 ثطلطاضی ٘ٓبْ ٔٙبؾت خجطاٖ ذسٔبت وبضوٙبٖ زض ضاؾتبی وبٞف ا٘ٛأ ضیؿهٞب
 اضای ٝاَالٖبت قفبف ث ٝشی ٘فٗبٖ اظ خّٕ ٝؾٟبٔساضاٖ
 ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت فٗبِیت ثب٘هٞبی اؾالٔی ٘ؿجت ث ٝثب٘هٞبی ٔتٗبضفٞ ،یإت ذسٔبت ٔبِی اؾالٔی (٘ )IFSBیع انِٛی
ضا وٕٖ ٝستب ثطٌطفت ٝاظ ان َٛثبال ثٛز ،ٜزض ؾبَ ٙٔ 2006تكط وطز ٜاؾت .ایٗ ٔدٕ ٖٝٛقبُٔ  7انُ اِعأبت احتیبَی
زض حٛظ ٜحبوٕیت قطوتی ثطای ٟ٘بزٞبیی اؾت و ٝث ٝاضائ ٝذسٔبت ٔبِی اؾالٔی ٔیپطزاظ٘س .ایٗ زؾتطإُِٗ حبوٕیت
قطوتی ث 4 ٝثرف ظیط تمؿیٓ ٔیقٛز[37]:
 )1ضٚیىطز وّی حبوٕیت زض ٟ٘بزٞبی ٔبِی اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی
 )2حمٛق ٙٔ ٚبفٕ نبحجبٖ حؿبة ؾپطز ٜؾطٔبیٌٝصاضی
 )3اُ٘جبق ثب لٛا٘یٗ  ٚان َٛاؾالٔی قطیٗت
 )4قفبفیت ٌعاضـٞبی ٔبِی زض اضتجبٌ ثب حؿبةٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی
زض ازأ ٝث ٝتكطیح ثطذی اظ ان َٛحبوٕیت قطوتی و ٝتٛؾٍ ایٗ ٞیإت تٟی ٚ ٝثٛٔ ٝؾؿبت ٖاللٙٔٝس ث ٝاخطای آٖ اضائٝ
قس ٜاؾت ٔیپطزاظیٓ[38 ]:
انُ اٛٔ :َٚؾؿبت ذسٔبت ٔبِی اؾالٔی ٔیثبیؿت چبضچٛة حبوٕیتی خبٔٗی ثطای ذٛز تٗطیف ٕ٘بیٙس و ٝزض آٖ ٘مف
ْٚ ٚبیف ضاٞجطزی ٞط یه اظ ٖٙبنط حبوٕیتی ٔكرم ٌكت ٚ ٝفطآیٙسٞبیی ٘یع ثطای ایدبز پبؾرٍٛیی ٖبزال٘ٛٔ ٝؾؿبت زض
لجبَ تٕبٔی شیٙفٗبٖ زض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز.
انُ زٛٔ :ْٚؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ثبیس إَیٙبٖ حبنُ وٙٙس وٌ ٝعاضقٍطی اَالٖبت ٔبِی  ٚغیطٔبِی آٟ٘ب ُٔبثك ثب
اؾتب٘ساضزٞبی قٙبذت ٝقس ٜثیٗإِّّی حؿبثساضی ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ٔیثبقس.
انُ ؾ :ْٛالظْ اؾت ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ،حمٛق نبحجبٖ حؿبةٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی زض ظٔی ٝٙپبیف زائٕی ّٖٕىطز
ٔٛؾؿٔ ٝبِی ضا ث ٝضؾٕیت قٙبذت ٚ ٝاثعاض وبفی ثطای تًٕیٗ اٖٕبَ ایٗ حمٛق زض ٘ٓط ثٍیط٘س.
انُ چٟبضْٙٔ :بؾت اؾت ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ،ضاٞجطز ؾطٔبیٌٝصاضی نحیحی ضا ٔتٙبؾت ثب ا٘تٓبضات ضیؿه  ٚثبظزٜ
نبحجبٖ حؿبة ؾطٔبیٌٝصاضی اتربش ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ذهٛل تٗسیُ ٞط ٘ ٔٛثبظز٘ ٜیع ثب قفبفیت ُٖٕ ٕ٘بیٙس.
انُ پٙدٓ :الظْ اؾت ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ٔىب٘یعْ ٔٙبؾجی خٟت زؾتیبثی ث ٝزیسٌبٔ ٜترههیٗ قطیٗت زض ضاثُ ٝثب
تٕبٔی ٔحهٛالتّٕٖ ،یبت  ٚفٗبِیتٞبیی و ٝا٘دبْ ٔیزٞس ،زض اذتیبض زاقت ٝثبقس.
انُ قكٓ :الظْ اؾت ٔٛؾؿٔ ٝبِی اؾالٔی ذٛز ضا ّٔعْ ث ٝاخطای زلیك تٕبٔی ان ٚ َٛاحىبْ قطیٗت و ٝتٛؾٍ
ٔترههیٗ ٔطتجٍ اضائٔ ٝیقٛز ٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ الظْ اؾت ٔٛؾؿ ٝایٗ ٔمطضات ضا زض اذتیبض ٖٕ ْٛلطاض زٞس.
انُ ٞفتٓ :الظْ اؾت ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی اَالٖبت ٔطتجٍ  ٚاؾبؾی زض ذهٛل حؿبةٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی وٝ
ٔسیطیت ٔیٕ٘بیٙس ضا ث ٝنٛضت وبفی  ٚثٛٔ ٝلٕ خٟت اؾتفبز ٜنبحجبٖ حؿبة ؾطٔبیٌٝصاضی ٔ ْٕٖٛ ٚطزْ افكب وٙٙس.
 یىی اظ ٔٛيٖٛبت ٔ ٟٓزیٍطی وٛٔ ٝضز تٛخٞ ٝیإت ذسٔبت ٔبِی اؾالٔی لطاض ٌطفت ٝاؾتٔ ،ؿئّ ٝحبوٕیت  ٚیب ٘ٓبضت
قطٖی ٔیثبقس و ٝزضایٗ ظٔی٘ ٝٙیع اؾتب٘ساضز خبٔٗی اضائ ٚ ٝتالـ قس ٜاؾت ان َٛاحتیبَی ٔطتجٍ ثب آٖ اضائٌ ٝطزز .اظ
حّٕ ٝانُٔ َٛطح قس ٜزض ایٗ اؾتب٘ساضزٞب ث ٝقطح ظیط ٔیثبقس[39] :
ثرف ا :َٚضٚیىطز ٖٕٔٛی ٘ؿجت ثٓ٘ ٝبضت قطٖی
انُ  -1-1ؾبذتبض ٘ٓبضت قطٖی و ٝتٛؾٍ ٟ٘بزٞبی اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی اتربش ٔیٌطزز ،ثبیؿتی ٔتٙبؾت ثب
ا٘ساظ ،ٜپیچیسٌی َ ٚجیٗت فٗبِیتٞبی آٟ٘ب ثبقس( .یه اٍِٛی ذبل لبثُ تٕٗیٓ ث ٝتٕبٔی وكٛضٞب ٘یؿت)
انُ ٟ٘ -2-1بزٞبی اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی زض اضتجبٌ ثب اًٖبی ٞیئت ٔسیط ٜقطیٗت ثبیؿتی إَیٙبٖ حبنُ
ٕ٘بیٙس و ٝقطایٍ الظْ ثطای ا٘دبْ ْٚبیف ٔ ٚؿئِٛیتٞبی ذٛز ضا زاقت ٝثبقٙس؛ فطآیٙس ّٖٕیبتی  ٚضٚـ ٞبی ٌعاضـزٞی ثٝ
ذٛثی تٗطیف قس ٜاؾت  ٚزضن ذٛة  ٚآقٙبیی وبُٔ ثب اذالق  ٚضفتبض حطفٝای زاقت ٝثبقٙس( .ثطای ا٘دبْ ْٚیف ٚ ٝزاقتٗ
حؿٗ ٘یتٔ ،طالجتٟٔ ،بضت  ٚؾطؾرتی ٘ؿجت ث ٝؾٟبٔساضاٖ).
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ثرف ز :ْٚاضظیبثی نالحیت  ٚقبیؿتٍی
انُ ٟ٘ -1-2بزٞبی اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی ثبیس إَیٙبٖ حبنُ وٙس وٞ ٝط فطزی ؤ ٝؿئِٛیت ا٘دبْ ٘ٓبضت
قطٖی ضا ثطٖٟس ٜزاضز اظ ٚیػٌیٞبی ٔٛضز لج ٚ َٛقبیؿتٍی الظْ ثطذٛضزاض ٔیثبقس.
انُ ٟ٘ -2-2بزٞبی ٔبَ اؾالٔی ثبیؿتی ثَٛ ٝض ٔؿتٕط الساْ ث ٝآٔٛظـ حطفٝای  ٚافعایف وبضایی افطازی ٕ٘بیٙس و ٝثٝ
ٖٛٙاٖ اًٖبی ٞیإت قطیٗت ث ٝذسٔتضؾب٘ی ٔیپطاظ٘س  ٚیب زض ثرفٞبی ٔطث ٌٛثٚ ٝاحس حؿبثطؾی قطٖی زاذّی  ٚیب اُ٘جبق ثب
قطیٗت ث ٝفٗبِیت ٔیپطزاظ٘س.
انُ  -3-2الظْ اؾت یه اضظیبثی ضؾٕی اظ اثطثركی فٗبِیتٞبی ٞیإت قطیٗت ثٖٛٙ ٝاٖ یه وُ ٔ ٚیعاٖ ؾٞ ٟٓط یه اظ
اًٖب زض ٔیعاٖ وبضایی ٞیإت قطیٗت نٛضت ٌیطز.
ثرف ؾ :ْٛاؾتمالَ
انُ ٞ -1-3یإت قطیٗت ثبیؿتی ٘مف ٘ٓبضتی ٔؿتمُ  ٚلٛی ٕٞطا ٜثب تٛا٘بیی وبفی ثطای اتربش تهٕیٕبت الظْ زض اضتجبٌ
ثب ٔٛيٖٛبت قطٖی زاقت ٝثبقٙسٞ .یچ فطز  ٚیب ٌطٞٚی ٔدبظ ث ٝزاقتٗ تؿٍّ  ٚایدبز تحٕیُ ثط تهٕیٌٓیطیٞبی ٞیإت
قطیٗت ٘رٛاٞس ثٛز.
انُ  -2-3زض اضتجبٌ ثب ا٘دبْ ٔؿئِٛیت ٞب ثبیؿتی اَالٖبت وبُٔ ،وبفی  ٚثٛٔ ٝلٕ اظ ّٖٕىطز ٟ٘بزٞبی ٔبِی اؾالٔی لجُ اظ
خّؿبت  ٚثَٛ ٝض ٔسا ْٚثطای اًٖبی ٞیإت قطیٗت فطاٌ ٓٞطزز.
ثرف چٟبضْٔ :حطٔب٘ ٝثٛزٖ اَالٖبت
انُ -1-4اًٖبی ٞیإت قطیٗت ثبیؿتی إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیٙس و ٝاَالٖبت زاذّی وؿتقس ٜثطای ا٘دبْ ْٚیف ٝآٟ٘بٔ ،حطٔب٘ٝ
 ٚزٚض اظ زؾتطؼ ٍٖٕٝ٘ ْٛزاقتٔ ٝیقٛز.
ثرف پٙدٓ :ثجبت  ٚپبیساضی
انُ ٟ٘ -1-5بزٞبی اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی ثبیؿتی زضن وبّٔی اظ چبضچٛة لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی ذٛز ثطای ا٘تكبض
ضاٞىبضٞبی قطٖی زض اضتجبٌ ثب حٛظٜٞبی ٔرتّف ّٖٕىطزی ضا زاقت ٝثبقٙسٖ .ال ٜٚثط ایٗ ،الظْ اؾت ٞیإت قطیٗت ث ٝقست اظ
چبضچٛةٞبی ٔصوٛض پیطٚی  ٚث ٝتطٚیح  ٚاضتمبی اؾتب٘ساضزٞبی ٘ٓبضت قطٖی ثپطزاظ٘س.
 ؾبظٔبٖ حؿبثساضی  ٚحؿبثطؾی ٔؤؾؿٞٝبی ٔبِی اؾالٔی )٘ 14(AAOIFIیع ث ٝا٘تكبض اؾتب٘ساضزٞبی ٔرتّف زض حٛظٜ
قطیٗت  ٚاؾالٔی ثطای ٟ٘بزٞبی ٔبِی اؾالٔی زض لبِت زٔ ٚدٕ ٖٝٛو ٝث ٝتطتیت ٖجبضتٙس اظ «اؾتب٘ساضزٞبی قطٖی ثطای
ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی»« ٚ 15اؾتب٘ساضزٞبی حؿبثساضی ،حؿبثطؾی  ٚحبوٕیتی ثطای ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی» پطزاذتٝ
اؾت .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝثطذالف اؾتب٘ساضزٞبی ٞیإت ذسٔبت ٔبِی اؾالٔی و ٝثیكتط وّی ثٛز ٚ ٜان َٛاحتیبَی
ٔطتجٍ ثب ا٘دبْ ٘ٓبضت قطٖی زض ثب٘هٞبی اؾالٔی ضا ُٔطح ٔیٕ٘بیس ،اؾتب٘ساضزٞبی  AAOIFIخعئی ثٛز ٚ ٜتالـ ٔی
وٙس و ٝث ٝنٛضت ٔٛضزی ثطای ٘ٓبضت ثط اوثط فٗبِیتٞبیی و ٝیه ٔٛؾؿٔ ٝبِی ا٘دبْ ٔیزٞس ،اؾتب٘ساضز اضائ ٝزٞس.
ٔدٕ ٖٝٛز ْٚایٗ ٔٛؾؿٔ ٝكتُٕ ثط  26اؾتب٘ساضز حؿبثساضی 5 ،اؾتب٘ساضز حؿبثطؾی 7 ،اؾتب٘ساضز ٘ٓبضتی  2 ٚوس
اذاللی اؾت وٕٖ ٝس ٜان ٚ َٛاؾتب٘ساضزٞبی ُٔطحقس ٜزض حٛظ ٜحبوٕیتی (٘ٓبضت قطٖی) ث ٝقطح ظیط ٔیثبقس[40] .
 )1فطایٙس اخطایی ٞیئت ٘ٓبضت قطیٗت :ا٘تهبة ،تطویت ٌ ٚعاضـزٞی
 )2ثطضؾی قطیٗت
 :3ثطضؾی زاذّی قطیٗت
 :4وٕیت ٝحؿبثطؾی ٓ٘ ٚبضت ثطای ٟ٘بزٞبی اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی
 :5اؾتمالَ قٛضای ٘ٓبضتی قطیٗت
 :6اِعأبت  ٚتٛيیحبت الظْ زض اضتجبٌ ثب ان َٛحبوٕیت ٓ٘ ٚبضت ثطای ٟ٘بزٞبی اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی
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ٔ :7ؿئِٛیت اختٕبٖی  ٚقفبفیت زض ٟ٘بزٞبی ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی
ثب تٛخ ٝث ٝاؾتب٘ساضزٞب ٔ ٚمطضات ٔٛخٛز زض حٛظ ٜحبوٕیت قطوتی ثب٘هٞبی اؾالٔی ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثحث ٘ٓبضت (حىٕطا٘ی)
قطٖی اظ إٞیت ثبالیی زض ایٗ حٛظ ٜثطذٛضزاض ٔیثبقسِ .صا ،ؾبذتبض ٔفٟٔٛی حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبی اؾالٔی ضا ٔیتٛاٖ
زض قىُ  4تطؾیٓ ٕ٘ٛز.
ًوَدار  .۴ساختار حاکویت ضرکتی در باًکّای اسالهی
ًظام همرراتی داخلی

ًظام همرراتی خارجی

ٞیإت ٔسیطٜ
ٔسیطاٖ اضقس
وٕیت ٝحؿبثطؾی
حؿبثطؾی زاذّی
ٞیإت ٘ٓبضتی قطٖی ٔ ٚترههیٗ قطٖی

ؾٟبٔساضاٖ
حؿبثطؾبٖ ذبضخی
ثبظاض ثٛضؼ
لٛا٘یٗ وكٛض/ثب٘ه ٔطوعی /لبٍ٘٘ٛصاضاٖ ٔبِیٞ /یإت
اؾتب٘ساضزٞبی حؿبثساضی اؾالٔی

ًظام کٌترل داخلی
وٙتطَٞبی ٔبِی
وٙتطَٞبی ّٖٕیبتی
ٕٔیعی  ٚحؿبثطؾی
اُ٘جبق ٌعاضـٞبی ٔبِی ثب اؾتب٘ساضزٞبی قطیٗت

زض ایٗ ٔیبٖ ثب ٚخٛز اؾتب٘ساضزٞب  ٚزؾتٛضإُِٗٞبی ٔٛخٛز زض حٛظ ٜحبوٕیت قطوتی اؾالٔی ٔی تٛاٖ چبِفٞبی پیفضٚی
ٟ٘بزٞبی ٔبِی اؾالٔی زض ایٗ حٛظ ٜضا ث ٝقطح ظیط ثیبٖ ٕ٘ٛز:
 ؾُح پبییٗ ٘مسیٍٙی ٖسْ قفبفیت  ٚإَیٙبٖ اظ اَالٖبت  ٚزازٜٞبی آٔبضی ٖسْ ٍٕٞطایی زض حٛظ ٜلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات  ٚچبِفٞبی ٔطث ٌٛث ٝاُ٘جبق اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗإِّّی ثب ان َٛقطیٗت ٔكىالت ٔطث ٌٛثٚ ٝضقىؿتٍی ٟ٘بزٞبی ٔبِی اؾالٔی  ٚاثٟبٔبت ٔٛخٛز زض ظٔی ٝٙحمٛق ثسٞىبضاٖ  ٚضٚاثٍ ٔیبٖشی٘فٗبٖ
 ٔحسٚزیت زض ٔٙبثٕ  ٚؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی اظ خّٕٔ ٝترههیٗ قطٖی -پبییٗثٛزٖ ٔیعاٖ ٘ٛآٚضی

 -۶جوعبٌدی ٍ پیطٌْادات
حبوٕیت قطوتی ٔدٕٖٝٛای اظ ٘ٓبْٞب ،فطآیٙسٞب  ٚؾبذتبضٞبیی اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ؾبظٚوبضٞبی زضٖٚؾبظٔب٘ی ٘ٓیط
ٞیإت ٔسیط ،ٜوٙتطَٞبی زاذّی ازاضی ٚحؿبثساضی ،حؿبثطؾی زاذّی ٔ ٚسیطیت ضیؿه ٘ ٚیع ؾبظٚوبضٞبی ثطٖٚؾبظٔب٘ی ٔب٘ٙس
٘ٓبضت لب٘٘ٛیٓ٘ ،بْٞبی حمٛلی ،ثبظاض ؾطٔبیٓ٘ ،ٝبضت ؾٟبْزاضاٖ ٖٕس ،ٜحؿبثطؾی ٔؿتمُ ٔ ٚؤؾؿبت ضتجٝثٙسی ،زض پی وؿت
إَیٙبٖ اظ ضٖبیت حمٛق شی٘فٗبٖ ،پبؾرٍٛیی ،قفبفیت ٖ ٚساِت زض ٚاحس تدبضی ٔ ٚبِی اؾت .زض ایٗ ضاؾتب ،حبوٕیت قطوتی
اؾالٔی ثب تٛخ ٝث ٝضٖبیت ٔٗیبضٞبیی چ ٖٛاضظـٞبی اذاللی  ٚحفّ ٔٙبفٕ  ٚحمٛق تٕبٔی شی٘فٗبٖ (٘ ٝفمٍ ؾٟبٔساضاٖ) زض
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چبضچٛة لٛا٘یٗ قطیٗت (أب٘ت ٖ ٚساِت) ٘ؿجت ثٓ٘ ٝبْ ثب٘ىساضی ٔتٗبضف ٔتٕبیع ثٛزِ ،ٜصا اخطا  ٚپیبزٜؾبظی  ٚضٖبیت نحیح ٚ
ٚالٗی حبوٕیت قطوتی ٘یبظٔٙس ثٔ ٝسیطیت ٓ٘ ٚبضت اؾالٔی زض ثب٘هٞب ٔیثبقس .اظ ایٗضٓ٘ ،ٚبضت قطٖی ِ ٚعٞ ْٚیإت ٘ٓبضتی
قطیٗت ثطای إَیٙبٖ اظ اُ٘جبق فٗبِیتٞب ثب ان َٛقطیٗت زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی یىی اظ ٔؿبیّی اؾت و ٝزض حبوٕیت
قطوتی ثب٘هٞبی ٔصوٛض اظ إٞیت لبثُ تٛخٟی ثطذٛضزاض ٔیثبقس.
ثطضؾیٞب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝث ٝزِیُ ٔبٞیت ثب٘ىساضی اؾالٔی ،اٍِٞٛبی ضایح حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىساضی ٔطؾ ْٛخٟب٘ی
و ٝثط اؾبؼ ٘ٓبْ زضیبفت  ٚپطزاذت ثٟط ٜاؾتٛاض اؾتٛٔ ،ضز لج َٛخٛإٔ اؾالٔی اظ خّٕ ٝایطاٖ ٕ٘یثبقسِ .صا اٍِٛثطزاضی اظ
٘ٓبْ حبوٕیت قطوتی ٘ٓیط آ٘چ ٝو ٝزض وكٛضٞبی غطثی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز ،وبضایی چٙسا٘ی ٘رٛاٞس زاقت .اظ ؾٛی
زیٍط ،اؾتب٘ساضزٞب  ٚان َٛحبوٕیت قطوتی اضائٝقس ٜتٛؾٍ ٟ٘بزٞبی ثیٗإِّّی اظ خّٕ ،OECD ٝوٕیت ٝثبَ  IFSB ٚلبثّیت
اُ٘جبق ثب لٛا٘یٗ ٘ٓبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی وكٛضٞبی ٔرتّف اظ خّٕ ٝایطاٖ ضا زاضز .ثٙبثطایٗ ،اخطای ایٗ ان َٛزض نٛضت ضٖبیت
زلیك لٛا٘یٗ یبزقس ٜثب اِعاْ ثب٘ه ٔطوعی  ٚلبٍ٘٘ٛصاضاٖ ٔیتٛا٘س ٔٙدط ث ٝافعایف وبضایی  ٚایدبز یه حبوٕیت قطوتی اؾالٔی
ٛٔ ٚثط ٌطزز.
ثب ایٗ اٚنبف ٔیتٛاٖ ٌفت ،حبوٕیت قطوتی ٔٛثط ٙٔ ٚبؾت ،يبٔٗ ضٖبیت ان َٛقطٖی  ٚاٖتمبزی زض ثب٘ىساضی اؾالٔی،
وبٙٞس ٜضیؿهٞبی ٔبِی شی٘فٗبٖ  ٚوالٖ التهبز اؾالٔی  ٚافعایٙس ٜوبضایی  ٚاثط ثركی ٘ٓبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی اؾت  ٚثبیؿتی
ثٛٔ ٝي ٔٛحبوٕیت قطوتی ٍ٘بٞی ٘ٓبْ ٔٙس زاقت .اظ ایٗ ض ٚتسٚیٗ َ ٚطاحی چبضچٛة خبٕٔ حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىساضی
اؾالٔی و ٝثبیؿتی زضثطٌیط٘س ٜحمٛق الّیت ؾٟبٔساضاٖ اظ خّٕ ٝزاض٘سٌبٖ حؿبة ؾطٔبیٌٝصاضی ثبقس ،اِعأی اؾت .زض ایٗ
ضاؾتب ثٛٓٙٔ ٝض پیبزٜؾبظی یه اٍِٛی حبوٕیت قطوتی ٔٛثط ثٛٓٙٔ ٝض وبٞف ضیؿهٞبی ٔبِی  ٚافعایف ثجبت ؾیؿتٕبتیه زض
ثب٘هٞبی اؾالٔی اظ خّٕ ٝایطاٖ ،پیكٟٙبزات ظیط ُٔطح ٔیٌطزز:
 إَیٙبٖ زض ایدبز ثؿتط  ٚظیطؾبذتٞبی الظْ ثطای زاقتٗ یه چبضچٛة ٘ٓبْٔٙس (اثطثرف) حبوٕیت قطوتی. ثطَطفٕ٘ٛزٖ چبِفٞبی ٘ٓبضتی  ٚوٙتطِی زض اؾتمطاض حبوٕیت قطوتی ثب٘هٞب .زض ایٗ ضاؾتب ،ثبیؿتی ؾبذتبض ٘ٓبضتقطٖی و ٝتٛؾٍ ٟ٘بزٞبی اضائٝزٙٞس ٜذسٔبت ٔبِی اؾالٔی اتربش ٔیٌطززٔ ،تٙبؾت ثب ا٘ساظ ،ٜپیچیسٌی َ ٚجیٗت
فٗبِیتٞبی آٟ٘ب ثبقس.
 ثبظثیٙی لٛا٘یٗ  ٚضفٕ چبِفٞب ٛ٘ ٚالم لب٘٘ٛی ٔٛخٛز زض ٘ٓبْ حبوٕیت قطوتی ثب٘هٞبِ .صا پیكٟٙبز ٔیقٛز وٝاخطای وسٞب  ٚلٛا٘یٗ حبوٕیت قطوتی ثطای ٟ٘بزٞبی ٔبِی اؾالٔی َجك لب٘ ٖٛایدبزقس ٜاخجبضی ٌطزز .زض ایٗ
ظٔیٔ ،ٝٙمبٔبت ٘ٓبضتی ٘یع ثبیؿتی اؾتب٘ساضزٞبی الظْ ثطای اُ٘جبق ثب وّی ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٕٞ ٚچٙیٗ ٔؿئِٛیتٞبی
ٔطث ٌٛث ٝحبوٕیت قطوتی ضا ٔٙتكط ٕ٘بیٙس.
 ایدبز ٟ٘بز  ٚؾبظٔبٖٞبیی ثٛٓٙٔ ٝض تمٛیت حبوٕیت قطوتی زض ثبظاضٞبی ٔبِی اؾالٔی اظ َطیك اضظیبثی ٔؿتٕطحبوٕیت قطوتی  ٚایدبز یه ؾیؿتٓ ضتجٝثٙسی حبوٕیت قطوتی ثطای ثب٘هٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ٔبِی ُٔٙجك ثب قطیٗت
 اضتمبی آٔٛظـ  ٚؾُح زا٘ف ٔسیطیتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىی ثٛٓٙٔ ٝض حفّ ٔٙبفٕ ثب٘ه ٕٞ ٚچٙیٗ تحمك ٔٙبفٕ وّیٝشی٘فٗبٖ
 افعایف ؾُح قفبفیت  ٚافكبی اَالٖبت (ٔؿئِٛیتٟبی ٞیإت ٔسیط )ٜاظ َطیك ا٘تكبض ٌعاضـٞبی حبوٕیت قطوتی ثٖٝٛٙاٖ ثركی اظ ٌعاضـٞبی ؾبِیب٘ ٝثب٘هٞب.
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