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چكیده
هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل محتوای اسناد باالدستی (شامل چشم انداز ،ماموریت ،اهداف ،منشور
اخالقی و ارزشهای بنیادین)  63بانک و موسسات اعتباری فعال در نظام بانکداری بدون ربای ایران از منظر
حاکمیت شرکتی و مقوالت و مفاهیم (متعارف و اسالمی) موجود در آن میباشد .در این مقاله پس از بررسی
ادبیات حاکمیت شرکتی و تحقیقات پیشین در این موضوع به بررسی و تحلیل اسناد باالدستی بانکهای ایران
پرداخته و مقوالت مرتبط با حاکمیت شرکتی را استخراج نموده و سطح اهمیت این موضوع در بانکهای ایرانی
را ارزیابی نموده و در نهایت بانکهای ایران را بر این اساس رتبهبندی می نماییم .روش پژوهش ما تحلیل محتوا
می باشد .نتایج حاکی از آن است که سطح توجه به حاکمیت شرکتی و مفاهیم مختلف آن در اسناد باالدستی
بانک های ایران نسبتا کم میباشد ،که نشان دهنده سطح توجه پایین تصمیمگیران بانک ها به حاکمیت شرکتی
میباشد.
واژههای كلیدی :حاکمیت شرکتی ،حاکمیت شرکتی اسالمی ،بانکداری بدون ربای ایران ،اسناد باالدستی
بانکها.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،حاکمیت شرکتی به یکی از جنبهها ی اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به
آن به طور چشمگیری رو به افزایش است .اینک توجه و پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی
صورت میگیرد .سازمانهای بینالملل ی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( ,)OECDاستانداردهای
بینالمللی را در این زمینه ارائه میکنند  .آمریکا ،بریتانیا و دیگر کشورها ،همچنان به تقویت سیستمهای
حاکمیت شرکتی خود ادامه میدهند و به سهامداران ،روابط آنها ،پاسخگویی ،بهبود عملکرد هیأت مدیره،
حسابرسان و سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی ،توجه میکنند .این سیستمها عمدتاً به روشهایی توجه
دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل میشوند .افزون بر این ،سرمایهگذاران جزء ،سرمایهگذاران نهادی،
حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازا ر پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصالح و بهبود
دائمی حاکمیت شرکتی آگاه شدهاند.
با گسترش ادبیات حاکمیت شرکتی در سطح جهان ،بانکها و نظامهای بانکی که از پیچیدهترین بنگاههای
اقتصادی میباشند نیز اقدام به تدوین چارچوبهای حاکمیت شرکتی جهت اداره و مدیریت و کنترل ریسکهای
خود نمودهاند .اجرای حاکمیت شرکتی مطلوب در شبکه بانکی می تواند مسیر اجرای حاکمیت شرکتی را در
سایر بخشهای اقتصاد هموار سازد .اجرای حاکمیت شرکتی در بانکها تأثیر قابلمالحظهای در توسعه اقتصادی
کشور دارد و حتی اجرای آن در سیستم بانکی بسیار حیاتیتر از سایر سازمانها است.
با عنایت به ضرورت بکارگیری شیوههای موثر حاکمیت شرکتی به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومی نسبت
به نظام بانکی و با توجه به اینکه در سالهای اخیر از یک سو پیشرفتهای قابل مالحظهای در جهت استقرار
نظام حاکمیت شرکتی ،از طریق قانون گذاری ،اقدامات نظارتی و نیز اقدامات داوطلبانه بانکها صورت پذیرفته و
از سوی دیگر ،سپردهگذاران و دیگر ذینفعان بانکها نیز آگاهی بیشت ری در مورد ضرورت و اهمیت نظام
حاکمیت شرکتی یافته و نسبت به پیگیری استقرار این نظام عالقهمند شدهاند ،لذا طبیعی است که استقرار یک
نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی می تواند بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی ،تخصیص بهینه منابع،
جلوگیری از مواجه شدن بانکها با بحران نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها تاثیرگذار باشد.
در صورتیکه حاکمیت شرکتی از موضوعات مورد توجه مدیران و مالکان بانکها باشد بایستی این موضوع در
اسناد باالدستی بانکها (همچون چشم انداز و ماموریت و منشور اخالقی) مورد توجه قرار گیرد.
مسئله اصلی در این پژوهش این است که در اسناد باالدستی بانکهای ایرانی (در نظام بانکداری بدون ربای
ایران) چه میزان به موضوع حاکمیت شرکتی و مقوالت مرتبط با آن توجه شده است.
در راستای بررسی مساله فوق ساختار پژوهش به صورت زیر میباشد:
در بخش دوم به بررسی ادبیات حاکمیت شرکتی و تحقیقات پیشین در خصوص این موضوع پرداخته ،سپس
در بخش سوم به روششناسی پژوهش پرداخته و در بخش چهارم به تحلیل یافتههای حاصل از بررسی و تحلیل
اسناد باالدستی بانک های ایران پرداخته و مقوالت مرتبط با حاکمیت شرکتی را استخراج نموده و سطح اهمیت
این موضوع در بانکهای ایرانی را ارزیابی مینماییم .سپس در بخش پنجم بر اساس یافته های تحقیق اقدام به
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رتبه بندی بانک ها می نماییم و در نهایت در بخش ششم به نتیجهگیری پرداخته و پیشنهادات خود در راستای
گسترش این موضوع برای پژوهشهای آتی ارائه مینماییم.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
تعریف حاكمیت شركتی
فدراسیون بین المللی حسابداران ( )IFACدرسال  ,0331حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:
حاکمیت شرکتی عبارت است :از تعدادی مسئولیتها و شیوههای به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران
موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدفها ،کنترل ریسکها و مصرف
مسئوالنه منابع است.
صندوق بین المللی پول( )IMFو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ()OECDدر سال  0334حاکمیت
شرکتی را چنین بیان کرده اند :ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ،اعضای
هیئت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد در رقابتی الزم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت.
با مرور تعریفهای یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف زیر را ارائه کرد:
حاکمیت شرکتی ،قوانین ،مقررات ،ساختارها ،فرایندها ،فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به
هدفهای پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود.
همچنین حاکمیت یا راهبری شرکتی (یا راهبری بنگاه حاکمیت بنگاه) ،طبق تعریف ارائه شده از سوی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،عبارت است از رویهها و فرایندهایی که طبق آنها سازمان هدایت و کنترل
میشود .ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیتها بین فعاالن مختلف سازمان – مثل هیئت مدیره،
مدیران ،سهامداران ،و دیگر ذینفعان  -را مشخص میکند؛ و قواعد و رویههایی را برای تصمیمسازی معین
میکند( .رستمی)4664 ،
همچنین کمیته نظارت بانکی بال نخستین رهنمود خود را در خصوص اصول بهبود حاکمیـت شـرکتی در
نظام بانکداری در سـال  4666منتشر و در سال  ، 0333رهنمود خود را مطابق با اصول حاکمیت شرکتی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بـازنگری نمود .همچنین در اکتبر سال  0343اصول راهنمای حاکمیت
شرکتی بانکها مجددا بررسی گردیدند که سند منتشره نیز توسط بانک مرکزی ج.ا.ا ترجمه و به بانکها ابالغ
گردید.
اصول راهنمای حاکمیت شرکتی بانکها طبق آخرین سند کمیته نظارت بانکی بال به شرح زیر میباشد:
 )4مسئولیتهای کلی هیات مدیره
 )0الزامات و ترکیب هیات مدیره
 )6ساختار و وظایف هیات مدیره
 )1مدیریت ارشد
 )5حاکمیت ساختاریهای گروهی
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)3
)7
)8
)6
)43
)44
)40
)46

عملیات مدیریت ریسک
شناخت ،ارزیابی و کنترل ریسک
گزارش دهی ریسک
انطباق با ریسک
حسابرسی داخلی
جبران خدمات
افشا و شفافیت
نقش ناظران ()BIS, 2015

نقش حاكمیت شركتی در نظام بانكداری اسالمی
بانکداری اسالمی ،ضمن اینکه درصدد حفظ اصول شریعت اسالمی بوده ،با چالشهای توسعه بینالمللی
مواجه است .مباحث مطرح شده در زمینه حاکمیت شرکتی در سیستم بانکداری تاکنون عموماً مربوط به نظام
بانکداری مرسوم (غیراسالمی) است .چنانکه با وجود رشد سریع بانکهای اسالمی از میانه دهه  4673و افزایش
حضور آنها در بازارهای مالی جهانی ،مباحث اندکی در زمینه تقویت حاکمیت شرکتی در بانکداری اسالمی مطرح
شده است .با وجود این ،تحلیلگران بانکداری اسالمی ،درصدد تطبیق حاکمیت شرکتی رایج در بانکداری مرسوم
با الگوی شریعت اسالمی برآمدهاند( .جننا)0345 ،
هیئت خدمات مالی اسالمی د ر گزارش خود اصول راهنمای حاکمیت شرکتی در موسسات بانکی اسالمی را به
شرح زیر پیشنهاد میدهد)IFSB, 2006( :
اصل اساسی  :1رویكرد كلی برای حاكمیت در موسسات خدمات مالی اسالمی
اصل  : 4,4موسسات خدمات مالی اسالمی میبایست چـارچوب حـاکمیتی جـامعی بـرای خـود تعریـف
نم ایند که در آن نقشها و وظایف راهبردی هر یک از عناصر حـاکمیتی مشـخص گشـته و فرآینـدهایی نیـز برای
ایجاد پاسخگویی عادالنه موسسات در قبال تمامی ذینفعان در نظر گرفته شود.
اصل  : 4,0موسسات مالی اسالمی باید اطمینان حاصل کنند کـه گزارشـگری اطالعـات مـالی و غیرمـالی
آنها مطابق با استانداردهای شناخته شده بین المللی حسابداری موسسات مالی اسالمی میباشد.
1

اصل اساسی  :2حقوق صاحبان حساب سرمایهگذاری
اصل  :0,4موسسات خدمات مالی اسالمی باید حقوق دارندگان سپردههای سرمایه گذاری را از طریق نظارت آنها
بر عملکرد سرمایه گذاریهایشان و ریسکهای مرتبط به رسمیت بشناسد و شرایط مناسبی فراهم کنند تا نسبت
به رعایت حقوق آنها اطمینان حاصل شود.
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اصل  :0,0موسسات خدمات مالی اسالمی باید راهبرد سرمایه گذاری صحیحی را دنبال کنند که تعادل
مناسبی میان ریسک و بازده مورد انتظار برقرار شود و برنامه شفافی در مورد هموارسازی بازدههای حاصل از
سرمایه گذاریها (سود) داشته باشند.
اصل اساسی  :3تطبیق با اصول و مقررات شریعت
اصل  :6,4موسسات خدمات مالی اسالمی باید یک سازوکار مناسب برای دستیابی به احکام از عالمان شرعی
(فقها) داشته باشند که بتوانند فتاوا را کاربردی کرده و بتوانند بر همه ابعاد محصوالت ،عملیات و فعالیتهاییشان
نظارت شرعی داشته باشند.
اصل  : 6,0موسسات خدمات مالی اسالمی باید اصول و قوانین شریعت را همانگونه که در احکام و فتاوای
عالمان شرعی بیان میشود ،محقق سازند و این نهادها باید این احکام شرعی را در دسترس عموم قرار دهند.
اصل اساسی  :4شفافیت گزارش گری مالی در رابطه با حسابهای سرمایهگذاری
اصل  :1،4موسسه خدمات مالی اسالمی باید مسوولیت حفاظت از حقوق دارندگان سپردههای سرمایه گذاری
و اطمینان خاطر از افشای اطالعات مربوط به سرمایه گذاریهای وجوه به شیوه موثر و اجرای صحیح قراردادهای
سرمایه گذاری را برعهده داشته باشد.
هیات مدیره باید یک کمیته حا کمیت شرکتی متشکل از حداقل سه نفر تشکیل دهد که وظیفه آن نظارت بر
اجرای چارچوب حاکمیت شرکتی با همکاری مدیریت ،کمیته حسابرسی و هیات نظارت بر شریعت اسالمی و ارایه
گزارشها و توصیههایی به هیات مدیره در خصوص اجرای فعالیتهاست.
درك صـحیح این اصول ،زمینه اجرایی سازی الگوی حاکمیت شرکتی مناسب در موسسات مالی اسالمی را
فراهم میکند.
همچنین سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی ( )AAOIFIنیز  65استاندارد در حسابداری،
حسابرسی ،راهبری ،اخالق و همچنین یک بیانیه در حاکمیت شریعت منتشر کرده است .این سازمان نقش
کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی را در پاسخگویی ،شفافیت ،کنترل داخلی ،تطابق با شریعت و اصول اخالقی
0
تشریح مینماید.
 AAOIFIدر اواخر  ،0335نه خیلی پیش از اینکه  IFSBاستانداردهای خویش را منتشر کند ،اعالمیهی
استاندارد شمارهی  3را درباره ی اصول حاکمیتی نهادهای مالی اسالمی ( )IFIمنتشر کرد .اهداف این استاندارد
برای برپایی این مفاهیم کلیدی و اصول مربوط به حاکمیت  ،IFIبه سهامداران اجازه میدهد تا نقش آنهایی را
که در قبا ل این حاکمیت مسئول هستند به رسمیت بشناسد و پایه ای برای انطباق با استانداردهای حکومتی که
ممکن است در آینده گسترش یابد و مربوط به استانداردهای فعلی یا آینده است به وجود آورند .این استاندارد
شش دلیل را به عنوان مبنایی برای حاکمیت برمی شمارد :افزایش اعتماد به نفس ،انطباق با شریعت ،مدل
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تجاری ،منافع سهامداران ،مسئولیت اجتماعی ،اخالق تجاری و فرهنگ .این استانداردها هم چنین دوازده اصل
مختلف را با جزئیات بیان میکند:
 اصل  :4ساختار موثر مطابق با شریعت
 اصل  :0رفتار منصفانهی صاحبان سهام
 اصل  :6رفتار عادالنهی ارائه دهندگان بودجه و سایر ذینفعان حائض اهمیت
 اصل  :1شرایط مناسب برای هیئتمدیره و مدیریت
 اصل  :5نظارت موثر
 اصل  :3کمیتهی حسابرسی و حاکمیت
 اصل  :7مدیریت خطر
 اصل  :8اجتناب از تضاد منافع
 اصل  :6نظرات بر خط مشی پاداش مناسب
 اصل  :43شفاف سازی عمومی
 اصل  :44دستورالعمل و نظام نامهی رفتار و اخالق
 اصل  : 40اجرای مناسب اصول و استانداردهای حاکمیتی)0335 ،AAOIFI( .
در نهایت می توان بیان داشت که برخی ابزارها در بانکداری اسالمی میتوانند به تحقق اصول حاکمیت
شرکتی در این نظام بانکداری کمک نمایند ،مهمترین این ابزارها عبارتاند از :هیئت نظارت شرعی متمرکز،
حسابرسان خبره شریعت ،آموزش در بانکداری اسالمی ،بازار تأمین مالی اسالمی( .میسمی)4688 ،
سعیدی ( ) 0336چارچوب نظارت و حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسالمی به صورت زیر تقسیم بندی
میکند:
 )4چارچوب حاکمیت شرکتی ملی
 قوانین ،اصول و راهنماهای بخش بانکی
 قوانین بورسها و نهادهای ناظر بازار سرمایه
 )0استانداردها و اصول خاص شریعت و مالی اسالمی
 اصول راهنمای هیئت خدمات مالی اسالمی ()IFSB
 استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسالمی ()AAOIFI
 )6استانداردها و اصول بینالمللی
 اصول حاکمیت شرکتی ()OECD
 اصول حاکمیت شرکتی کمیته بازل ()BIS
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در ایران مهدوی پارسا و گودرزی در مقاله " استخراج چارچوب و اصول اساسی حاکمیت شرکتی در بانکداری
بدون ربای ایران" چهار اصل بنیادی اسالمی را به شرح زیر پیشنهاد مینمایند:
 )4عدالت (توجه به حقوق ذی نفعان)
 )0امانت (توجه به مسئولیت مدیران)
 )6صداقت (توجه به افشا و شفافیت)
 )1شریعت (توجه به رعایت اصول شرعی)
در ادامه به بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص حاکمیت شرکتی با تمرکز بر توجه به اسناد بانکی
میپردازیم.
پیشینه پژوهشهای انجام شده در خصوص حاكمیت شركتی با تمركز بر توجه به اسناد بانكی
سرایری ( )0345در مقاله " فعالیت های افشا و عملکرد حاکمیت شرکتی بانک های اسالمی در کشور های
شورای همکاری خلیج فارس  "GCCبه بررسی تاثیر سطح افشا حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها بوسیله
ساخت شاخص افشا حاکمیت شرکتی ( )CGDIبرای عملکرد  07بانک اسالمی در  5کشور عربی خلیج پرداخت.
از روش تجزیه و تحلیل محتوا ( )4بر روی گزارشهای ساالنه بانکها به مدت  6سال ( )0344-0346استفاده
نمود ،ساختار شاخص ترکیبی از  3مکانیزم مهم حاکمیت شرکتی  ،به نامهای ،ساختار هیئت مدیره ،مدیرت
ریسک ،شفافیت و افشا ،کمیته حسابرسی ،هیئت نظارت شریعت و دارندگان حساب سرمایه گذاری تشکیل می -
شود .نتایج رگرسیون شواهدی مبنی بر این که بانکهای اسالمی با سطوح باالتر افشا حاکمیت شرکتی عملکرد
باالتری از بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان سهام را ارائه می دهند .برای بررسی عوامل داخلی و خارجی ،از 1
متغیر مرتبط با عملکرد بانک یعنی اندازه ،حقوق صاحبان سهام ،ریسک و تمرکز استفاده مینماید.
عبداله و همکارانش ( )0341در مقاله "عملکرد افشا حاکمیت شرکتی بانکهای اسالمی :مطالعه موردی
بانکهای اسالمی در جنوب شرقی آسیا و منطقه شورای همکاری خلیج فارس" به بررسی عوامل تعیین کننده
عملکرد افشا حاکمیت شرکتی ( ) CGمنحصرا در زمینه بانکداری اسالمی میپردازد .روش تجربی شامل تجزیه
تحلیل مقطعی داده های افشا شده از گزارش ساالنه بانکهای اسالمی در منطقه جنوب شرقی آسیا و منطقه
شورای همکاری خلیج فارس در سال  ،0336برای  37بانک اسالمی میباشد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان
میدهد که سطح افشا  CGبانک های اسالمی در گزارشات ساالنه کمتر از  %53می باشد .همچنین یافتههای این
پژوهش آشکار مینماید که ترکیب  CGو خصوصیات هیئت مدیره نظارت شریعت ( )SSBرابطه مثبتی با افشا
داوطلبانه  CGدارد .عالوه براین  ،افشا داوطلبانه  CGرابطه منفی با سطح سرکوبی سیاسی و مدنی دارد اما
اندازه ،کد قانونی کشور رابطه مثبتی با افشا داوطلبانه  CGدارد.
دارمدی و همکارش ( )0346در مقاله " افشا حاکمیت شرکتی در گزارشات ساالنه ،مطالعه اکتشافی در
بانکهای اسالمی اندونزی" به کشف افشا بر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در گزارشهای ساالنه بانک های
اسالمی در اندونزی پرداختند .نتایج نشان می دهند که بانک معامالت و بانک سیرانه ماندری ،دو تا از بزرگترین
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بانکهای تجاری اسالمی ،دارای امتیاز باالتری نسبت به دیگر بانکها داردند .افشای نمونه بانک از برخی ابعاد ،از
قبیل اعضای هیئت مدیره و مدیریت ریسک قویتر میباشد .از سوی دیگر کنترل داخلی و کمیته هیئت مدیره
ضعیف تری نسبت به سایر بانکها دارند.
احمد و جریس در کتاب خود به بررسی اسناد باالدستی ش امل ماموریت و اهداف بانک های اسالمی و متعارف و
مقایسه این دو پرداخته اند:
جدول  -1مقایسه بیانیه ماموریت موسسات خدمات مالی اسالمی و موسسات خدمات مالی متعارف
IIFS

انداز

بانک نورگس ،نوروژ

اداره مالی کویت ،کویت

مطابق با اصول اسالمی،
تضمین میکند که با اصول حرفهای
کار مینماید ،شرکت رابطه
محترمانه و جامعه مسلمان به عنوان
کل با مشتریانش را تضمین می-
نماید.

بانک فدرال ساحلی،
ایاالت متحده

بانک اسالمی فیسال مصر

هدف نهایی موسسه دستیابی به
سیستم بانکی دقیق و جامع مبتنی
بر قوانین شریعت اسالمی میباشد
که بتواند نیازهای همه افراد
ذینفع ...سهامدارن ،مشتریان و
کارکنان را برآورده سازد.

بانک اسالمی مالزی برهند

ماموریت شرکتی بانک این است که
بهدنبال فعالیت به عنوان یک بانک
تجاری بر اساس اصول اسالمی
باشد ،ارائه تسهیالت بانکی و
خدمات با دوام به مسلمانان و کل
جمعیت کشور ،و قابیلت خود را
حفظ و در این فرآیند رشد پیدا
کند.

بانک دویچه ،آلمان

022

بیانیه ماموریت ،اهداف یا چشم

ICFS

بیانیه ماموریت ،اهداف یا چشم انداز
هدف اصلی شرکت حداکثر سازی بازده
سهامداران در بلند مدت میباشد .باید
استراتژی کسب و کار به وضوح تعریف شده
باشد تا این که در هیئت مدیره .شرکت باید
اطالعات دقیق ،کافی و به موقع در مورد
موقعیت مالی و دیگر اطالعات مربوطه را ارائه
نماید.

KFH

هدف اساسی شرکت ما حداکثر سازی ارزش
برای سرمایه گذاری سهامدارن ما میباشد.

ماموریت :ما برای اینکه به عنوان پیشرو جهانی
در ارائه راه حلهای مالی برای مشتریان
خواستار ایجاد ارزش استثنایی برای سهامدارن
و مردم رقابت مینماییم.
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IIFS

بیانیه ماموریت ،اهداف یا چشم
انداز

 ،مالزی

بانک معامالت ،برهاد

استرالیا

بانک داریی معمول،

برای ساخت یک بانک اسالمی
مدرن ،پویا و قوی که نقشی مهمی
در ارائه جایگزین مناسب برای
سیستم متعارف ایفا مینماید ،که به
توسعه مدرن مالزی کمک مینماید.

ICFS

بانک بدر-فورت ،روسیه

بمنظور کمک به جهانی شدن
بانکداری اسالمی به عنوان نهاد
اصلی در داخل فدراسیون روسیه،
برای پیاده سازی مفاهیم مالی و
اقتصادی اسالمی ،که یک راه حل
منحصر به فرد برای عدالت
اجتماعی و هماهنگی در جامعه
معاصر ما ارائه میدهد.

گروه  ،BBVAاسپانیا

بانک اسالمی تایلند ،تایلند

[اهداف بانک عبارت اند از ] :حفظ
نقش بانکی که با بهره گره نخوره
است؛ برای تقویت کسب و کار ،برای
انجام ثبات اجتماعی و سازمانی،
برای ارائه خدمات عالی؛ و برای
هدایت و نظارت خوب توسعه جامعه
.

بیانیه ماموریت ،اهداف یا چشم انداز
هدف کلیدی مالی بانک این است که بازده کل
سهامدارن در چارك باالیی شرکای ذکر شده
استرالیا در طول دوره زمانی پنج ساله قرار
بگیرد.

گروه  ،RHBمالزی

هفت اصل شرکت به شرح زیر است:
تمرکز بر مشتری به عنوان مرکز کسب و کار؛
ایجاد ارزش برای سهامدارن از طریق فعالیت
کسب و کار؛ کارگروهی به عنوان موتور ایجاد
ارزش ؛ سبک مدیریتی که شور و اشتیاق ایجاد
نماید؛ رفتار اخالقی و صداقت فردی؛ نوآوری
به عنوان موتور پیشرفت؛ و مسئولیت اجتماعی
شرکتها به عنوان بخش اصلی توسعه میباشد.
ماموریت :برای تبدیل به شرکت خدمات مالی
مالزیایی شگفت انگیز بوسیله ارائه خدمات به
مشتریان بخوبی ،افزایش ارزش برای سهامدارن،
فراهم نمودن کارکنان چالشی و یادگیری
استفاده از فرصت ها به کارکنان ،و نشان دادن
مسئولیت جامعه .

منبع :احمد و جریس ،ص 438-433

همانگونه که مشاهده میشود در بیشتر بانکهای متعارف و برخی از بانکهای اسالمی مفاهیم حاکمیت
شرکتی مورد اشاره قرار گرفته است .اشاره یک بانک به مفاهیم حاکمیت شرکتی میتواند نشان دهنده اهمیت
هر یک از این مفاهیم در اداره بانک و همچنین نشان دهنده رویکرد بانک به حاکمیت شرکتی باشد.
در ایران نیز به تاسی از پژوهشهای انجام شده در خارج ،مقاله هایی در خصوص حاکمیت شرکتی نوشته شده
است که در زیر به مهمترین آنها اشاره مینماییم:
وظیفه دوست و همکارانش ( ،)4665در مقاله "آزمون تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری در
قالب مدل امتیاز بازار نوظهور" به بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور ،رتبه
اعتباری شرکتهای مورد بررسی محاسبه گردید .در مرحله بعد ،عوامل حاکمیت شرکتی در چهار طبقه شامل
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حقوق سهامداران و ذینفعان ،هیئت مدیره و کمیتههای آن ،حسابرسی ،و افشاء عمومی و شفافسازی جای
گرفت .از هر یک از این طبقات ،یک شاخص معرف و از مجموع آنها یک شاخص ترکیبی ساخته شد .سپس
رابطه بین این شاخصها و رتبه اعتباری مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان میدهد که از بین
عوامل حاکمیت شرکتی ،صرفاً عوامل مرتبط با حقوق سهامداران و ذینفعان رابطه مثبت و معنیداری با رتبه
اعتباری دارد .اما در ترکیب عوامل مزبور با سایر عوامل که در مجموع ساختار حاکمیتی شرکت را تشکیل
میدهند ،شواهدی پیرامون تأثیرگذاری بر رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مشاهده نشد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارش « درآمدی بر شفافیت بانکی :مطالعه موردی
بخشنامه ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد های شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات
اعتباری»( ،)4661به منظور ارزیابی شفافیت مالی برای  01موسسه و بانک از روش کمی کردن  77شاخص
مورد نظر استفاده نمودند ،به این صورت که میزان شفافیت شاخصهای ارائه شده در هر مورد بررسی شده و به
آن ها طبق یک معیار مشخص ،امتیازی کمی داده شده است ،نهایتا این امتیازات با یکدیگر جمع شده و میزان
شفافیت آن موسسه را نشان خواهد داد  .نتایج بررسی این گزارش درباره بانک ها و موسسات اعتباری از نگاه
بخشنامه شفافیت ،حاکی از میزان پایین شفافیت بانکی در میان موسسسات اعتباری مورد نظر می باشد.
 -3روش شناسی پژوهش
رویکرد مورد استفاده در این مقاله اکتشافی است و روش تحقیق در این مقاله تحلیل محتوای اسناد بانکها
میباشد .در این مقاله ابتدا اسناد باالدستی بانکها (شامل چشم انداز ،ماموریت ،اهداف ،راهبردهای کالن ،منشور
اخالقی و اصول اخالقی) که مورد افشا قرار گرفته اند گردآوری شده ،سپس مقوالت حاکمیت شرکتی از متن این
اسناد استخراج و دسته بندی شده و در نهایت سطح توجه و اهمیت هر یک از این مقوالت در بانکها مورد
ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد.
منبع اسناد مورد بررسی اطالعات منتشره در سایت بانکها (مبتنی بر دستورالعمل بانک مرکزی در مورد
ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات اعتباری) (بانک مرکزی،
(- )4666اطالعات موجود در وب سایت هر بانک) -و گزارشات فعالیت ساالنه هیات مدیره (از سایت کدال) می -
باشد .جدول  0نشان دهنده اسناد در دسترس و موجود از هر یک از بانک های ایران می باشد.
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جدول شماره  – 2اسناد در دسترس از بانک ها و موسسات اعتباری ایران
ارزش
نام بانک

چشم

بیانیه

اهداف

منشور

های

(موسسه اعتباری)

انداز

ماموریت

كالن

اخالقی

بنیادین

پاسارگاد

4

4

4

انصار

4

4

4

4

(محوری)

تجارت
خاورمیانه
سینا

4
4

4
4

4

4

4

4

4
4

صادرات ایران
کارآفرین

4

4

ملت

4

4

اقتصاد نوین

4

4

پارسیان

4

4
4

پست بانک

4
4

4
4

4

رفاه کارگران

4

4

سرمایه

4

4

سامان
حکمت ایرانیان

4
4

4
4

اعتباری توسعه

4

4

شهر

4

4

دی

4

4

گردشگری

4

4

4

قوامین
ایران زمین

4
4

4
4

4

4
4
4
4
4

4

مسکن
آینده

4
4
4

4
4

4

ملی

4

قرض الحسنه رسالت
کشاورزی

4
4

موسسه اعتباری عسگریه
موسسه کوثر مرکزی

4

4
4

4
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ارزش
نام بانک

چشم

بیانیه

اهداف

منشور

های

(موسسه اعتباری)

انداز

ماموریت

كالن

اخالقی

بنیادین

صنعت و معدن

4

4

(محوری)
4

توسعه تعاون
مهر اقتصاد
سپه

4
4

4

قرض الحسنه مهر ایران
موسسه اعتباری نور

4

4

4
4
4

موسسه اعتباری کاسپین
توسعه صادرات

4

4

4

تعداد

24

23

8

22

12

درصد

%66.66

%63.86

%22.22

%55.56

%33.33

گستره تحقیق تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز موجود در نظام بانکداری ایران میباشد که
شامل  6بانک تجاری دولتی 5 ،بانک تخصصی دولتی 03 ،بانک خصوصی 0 ،بانک قرض الحسنه و  5موسسه
اعتباری به اضافه یک موسسه در حال اخذ مجوز ( )0جمعا  63بانک و موسسه میباشد.
اسناد مورد بررسی شامل چشم انداز ،ماموریت ،اهداف کالن ،منشور اخالقی و ارزشهای محوری میباشد که به
تناسب هر بانک در صورت وجود یا انتشار مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مبتنی بر ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده و اسناد بین المللی موجود در زمینه حاکمیت شرکتی مقوالتی به
شرح زیر مورد بررسی و استخراج قرار گرفتند:
 )4تاکید بر حاکمیت شرکتی و چارچوب و ساختا ر آن
 )0اصول اساسی حاکمیت شرکتی
 ذینفعان موردتاکید
 مسئولیتهای مدیران و هیات مدیره
 مدیریت ریسک
 افشا و شفافیت
 نظارت و کنترل و حسابرسی
 کارکنان
 سایر اصول
 )6اصول اسالمی حاکمیت شرکتی
092
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عدالت
صداقت
امانت
شریعت
سایر اصول اسالمی

 -4یافته های پژوهش
تاكید بر حاكمیت شركتی و چارچوب و ساختار آن
در بخش اول یعنی تاکید بر حاکمیت شرکتی و چارچوب و ساختار آن در بین  63بانک مورد بررسی تقریبا
هیچ کدام به این موضوع و اهمیت و تاکید بر آن اشاره نکرده بودند .در این بین تنها بانک خاورمیانه عنوان کرده
است که حاکمیت شرکتی را به عنوان یک اصل اولیه در بانک پذیرفته است.
اصول اساسی حاكمیت شركتی
 ذینفعان موردتاكید
در سازمانهای مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به ذینفعان وجود دارد .بعضا منافع سهامداران و تولید ارزش
و بازده برای ایشان در اولویت قرار میگیرد و گاه منافع کلیه ذینفعان مورد توجه قرار میگیرند.
بانکهای ایرانی ( 46بانک با  56درصد) بیشتر مشتری محوری و توجه به منافع مشتریان را به عنوان
رویکرد خود و ذینفع مورد نظر اعالم نمودهاند .هر چند که این میتواند به عنوان یک مزیت برای این موسسات
محسوب شود اما به نظر نمیرسد مشتریان اولویت اول ایشان در بین ذینفعان باشد.
در مرحله بعدی رویکرد به تامین منافع کلیه ذینفعان ( 41بانک با  66درصد) مورد توجه قرار گرفته است.
و سپس رویکرد به سهامداران ( 8بانک با  00درصد) مورد توجه بوده است .در نهایت  40بانک یا  66درصد
بانکهای ایران هیچ اشارهای به ذینفع مورد نظر خود نداشته اند(.)6
جدول  -3توجه به انواع ذی نفعان
مولفه ها

تعداد

درصد

ایجاد ارزش برای ذی نفعان

41

%66

ایجاد ارزش برای سهامداران

8

%00

ایجاد ارزش برای مشتریان

46

%56

عدم اشاره

44

%64
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در تقابل بین دو گانه رویکرد ذینفعان و رویکرد سهامداران  66درصد از بانکها رویکرد خود را به ذینفعان
و  00درصد به سهامداران اعالم نمودهاند 8 .درصد بانکها نیز توجه به منافع سهامداران و همچنین کلیه ذی -
نفعان را رویکرد خود اعالم نمودهاند و  17درصد از بانکها نیز به رویکرد خود در این زمینه اشارهای نکردهاند.
جدول  -4رویكرد ذی نفعان یا سهامداران
رویكرد

تعداد

درصد

رویکرد ذی نفعان

41

%66

رویکرد سهامداران

8

%00

توجه به سهامداران و ذی نفعان

6

%8

عدم اشاره

48

%17

در جمعبندی این موضوع می توان گفت بانکهای ایران رویکرد ذینفع محور را به نسبت بیشتر از رویکرد
سهامدار محور پذیرفتهاند.
 مسئولیتهای مدیران و هیات مدیره
در اسناد بانکی مورد بررسی هر چند که گاه از مسئولیت های کارکنان و یا بانک سخن به میان آمده است اما
هرگز اشاره مستقیمی به مسئولیتهای مدیران و هیات مدیره بانک نشده است.
 مدیریت ریسک
مدیریت ریسک و توجه به مقوالت مرتبط با آن همچون نظام جامع ریسک تنها در اسناد مورد بررسی 1
بانک ( 44درصد) مورد اشاره و توجه قرار گرفته است .مقوالت مرتبطی نیز همچون پایداری ( )1سیستم های
بانک در  5بانک ( 41درصد) و اعتبارسنجی مشتریان یا امنیت داده ها هر کدام در دو بانک ( 3درصد) مورد
توجه قرار گرفته اند.
 افشا و شفافیت
مفهوم شفافیت در بانک در  6مورد ( 05در صد) از مشاهدات و مفهوم پاسخگویی در  7مورد ( 46درصد) از اسناد
مورد بررسی مورد تاکید قرار گرفته بودند.
 نظارت و كنترل و حسابرسی
مفاهیم و مقوالت مرتبط با نظارت و کنترل و حسابرسی در اسناد بانکی بسیار کم مود توجه قرار گرفته اند.
قانون مداری و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در  1بانک ( 44درصد) ،تطبیق ( )5در  0بانک ( 3درصد)
و مباحث حسابرسی و نظارت هر کدام تنها مورد تاکید  4بانک قرار گرفتهاند.
 كاركنان
کارکنان و نقش و جایگاه آنها از مولفه های مورد بحث در حاکمیت شرکتی می باشد 48 .بانک از بانک های
ایران توجه به سرمایه انسانی ( 53درصد) را به عنوان یک مقوله مهم در اسناد خود ذکر کرده اند .مقوالت بعدی
090
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مورد توجه مسئولیت پذیری و کارگروهی هر کدام ( 8بانک –  00درصد) ،نظم و انضباط ( 7بانک –  46درصد)،
وفاداری ( 3بانک –  47درصد) و شایسته ساالری و آموزش و یادگیری سازمانی هر کدام ( 1بانک –  44درصد)
موردتوجه تصمیم گیرندگان ارشد بانک های ایران قرار گرفته اند.
جدول  -5مقوالت مرتبط با كاركنان
مقوالت مرتبط با كاركنان

تعداد

درصد

توجه به سرمایه انسانی

48

%53

مسئولیت پذیری

8

%00

کارگروهی

8

%00

نظم و انضباط

7

%46

وفاداری به بانک
شایسته ساالری

3
1

%47
%44

آموزش و یادگیری سازمانی

1

%44

 سایر اصول
دیگر مقوالت مرتبط با حاکمیت شرکتی نیز بعضا در اسناد مورد بررسی مورد توجه قرار گرفتهاند .مسئولیتهای
اجتماعی بانک ( 40بانک –  66درصد) ،اخالق حرفهای ( 1بانک –  44درصد) و محیط زیست ( 6بانک – 8
درصد) از قبیل مواردی هستند که مورد توجه قرار گرفتهاند.
اصول اسالمی حاكمیت شركتی
 46بانک ( 63درصد) بانکداری اسالمی را صراحتا در اسناد خود مورد توجه قرار دادهاند .البته این به معنای
عدم رعایت بانکداری اسالمی در بقیه بانک ها نیست بلکه تاکید این بانکها را به بانکداری اسالمی و توجه به آن
در اسناد بانکها نشان میدهد.
در بین چهار اصل اساسی معرفی جهت حاکمیت شرکتی در بانکداری اسالمی صداقت مداری در  44بانک
( 64درصد) ،امانتداری در  43بانک ( 08درصد) ،عدالت پیشگی در  1بانک ( 44درصد) و رعایت اصول شرعی
صراحتا در  6بانک ( 08درصد) مورد تاکید قرار گرفته اند .همچنین مقوالت مرتبطی همچون رازداری در  8بانک
( 00درصد) ،صبر و سعه صدر ،توجه به قرض الحسنه و حذف ربا هر کدام در  5بانک ( 41درصد) مورد اشاره و
توجه قرار گرفتهاند.
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جدول -6مقوالت اسالمی مرتبط با حاكمیت شركتی
مقوالت

تعداد

درصد

بانکداری اسالمی

46

%63

صداقت مداری

44

%64

امانت داری

43

%08

عدالت پیشگی

1

%44

رعایت اصول شرعی قرارداد ها

6

%8

رازداری

8

%00

صبر و سعه صدر
قرض الحسنه

5
5

%41
%41

حذف ربا

5

%41

رتبه بندی بانک ها
در ادامه جهت رتبهبندی بانکها بر اساس یافتههای تحقیق فرآیندی به شرح زیر صورت پذیرفت:
ابتدا بانکهایی که اطالعات کاملی از ایشان در دسترس نبود (بانکهایی که دسترسی به اسناد ایشان نبود و
یا تنها به سند اصول اخالقی بانک موجود بود) حذف گردیدند .بانکهای مورد رتبهبندی بر این اساس به 07
بانک رسید.
برای توجه به هر یک از مولفههای (توجه به ساختار حاکمیت شرکتی و رویکرد ذی نفعان)  0امتیاز و برای
توجه به هر یک از مولفههای (رویکرد به سهامداران ،مسئولیتهای مدیران و هیات مدیره ،مدیریت ریسک ،افشا
و شفافیت ،نظارت و کنترل و حسابرسی ،کارکنان ،سایر اصول) حداکثر یک امتیاز ،جمعا  43امتیاز در نظر گرفته
شد .برای توجه و اشاره به اصول اسالمی حاکمیت شرکتی نیز حداکثر  0امتیاز در نظر گرفته شد .که جمع کل
امتیازات جهت بخش اصول حاکمیت شرکتی متعارف و اصول اسالمی حاکمیت شرکتی  40امتیاز میگردد.
در نمودار ( )4بانکها بر اساس رتبه حاکمیت شرکتی خود نشان داده شدهاند.
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نمودار  -1رتبه بندی بانکها بر اساس شاخص حاكمیت شركتی
بر اساس رتبه بندی انجام شده بانکهای انصار و پاسارگاد با کسب بیش از  5امتیاز در بخش حاکمیت
شرکتی متعارف رتبه اول و دوم را بدست آورده اند این دو بانک در بخش حاکمیت شرکتی اسالمی نیز امتیاز
کامل را کسب نموده اند و می توان گفت بیشتری توجه را به مفاهیم و موضوعات حاکمیت شرکتی در بین
بانکهای ایران بر اساس معیار اسناد باالدستی بانکی داشته اند.
پس از این دو بانک ،موسسه اعتباری نور ،بانک دی ،پارسیان ،تجارت و خاورمیانه با کسب  53درصد امتیازات در
بخش حاکمیت شرکتی متعارف رتبههای دوم الی هفتم را کسب نموده اند.
 -5نتیجه گیری و بحث
در این مقاله به بررسی و تحلیل محتوای اسناد باالدستی (شامل چشم انداز ،ماموریت ،اهداف ،منشور
اخالقی و ارزش های محوری) بانک ها و موسسات اعتباری فعال در نظام بانکداری بدون ربای ایران از منظر
حاکمیت شرکتی و مقوالت و مفاهیم موجود در آن پرداخته شد.
در تحلیل مقایسه ای نتایج این مطالعه با سایر پژوهشگران می توان گفت:
مقوله رتبه بندی بانکها بر اساس وضعیت توجه به حاکمیت شرکتی در اسناد باالدستی بانکها از جمله
موضوعاتی است که کمتر مورد توجه محققین داخلی قرار گرفته است .هر چند در خصوص حاکمیت شرکتی
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پژوهش هایی انجام شده است ولی در مورد رتبهبندی بانکها براساس اسناد باالدستی بانکها ،تا کنون مطالعه
ای در ایران صورت نگرفته است.
همانگونه که پژوهشگرانی مانند سمیر ( )0345و سرایری ( )0345در پژوهش خود از روش تحلیل محتوا
استفاده نمودند ،ما نیز در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا به رتبهبندی بانکها پرداختیم .ولی
شاخص رتبه بندیای که ما در این مقاله استخراج نمودهایم بر پایه اطالعات اسناد منتشره بانک ها می باشد.
احمد و جریس در کتاب خود به بررسی اسناد باالدستی شامل ماموریت و اهداف بانکهای اسالمی و
متعارف و مقایسه این دو پرداختهاند ،ما نیز در این پژوهش ابتدا اسناد باالدستی بانکها (شامل چشمانداز،
ماموریت ،اهداف ،را هبردهای کالن ،منشور اخالقی و اصول اخالقی) که مورد افشا قرار گرفتهاند گردآوری نموده،
سپس مقوالت حاکمیت شرکتی از متن این اسناد استخراج و دسته بندی شده و در نهایت سطح توجه و اهمیت
هر یک از این مقوالت در بانکها مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد.
مرکز پژوهش ه ای مجلس ،که به منظور ارزیابی شفافیت مالی برای  01موسسه و بانک از روش کمی کردن
 77شاخص مورد نظر استفاده نمودند ،به این صورت که میزان شفافیت شاخصهای ارائه شده در هر مورد
بررسی شده و به آن ها طبق یک معیار مشخص ،امتیازی کمی داده شده است ،نهایتا این امتیازات با یکدیگر
جمع شده و میزان شفافیت آن موسسه را نشان می دهد ،ما نیز در این پژوهش ،پس از استخراج مقوالت
حاکمیت شرکتی از اسناد بانکی ،با توجه به  6مولفه برای  07بانک منتخب که اطالعاتشان در دسترس بود- ،به
صورتی همان که در قسمت رتبه بندی بانکها تشریح گردید ،-موسسات را بر اساس حاکمیت شرکتی متعارف و
اسالمی رتبه بندی نمودیم .تفاوت کار مجلس و این تحقیق منبع اطالعات مورد استفاده (صورت های مالی و
اطالعات منتشره در برابر اسناد باالدستی بانک) و همچنین معیار ها و شاخص های مورد بررسی می باشد.
از یافتههای تحقیق نتایج زیر قابل استحصال میباشد:
 )4حاکمیت شرکتی و وجود یک ساختار و چارچوب منسجم برای آن در بانک مورد توجه و عنایت
نویسندگان و تصمیم گیرندگان جهت ذکر در اسناد باالدستی بانکها قرار نگرفته است.
 )0عالوه بر عدم توجه به چارچوب و ساختار حاکمیت شرکتی ،تقریبا تمام مقوالت و مفاهیم مرتبط با
حاکمیت شرکتی نیز دارای فراوانی کمتر از نصف در میان بانکهای ایران می-باشند و این موضوع نشان
از کم توجهی تصمیمگیرندگان و مدیران بانکها به مقوالت حیاتی حاکمیت شرکتی میباشد.
 )6از آنجا که امروزه حاکمیت شرکتی و هر یک از مقوالت آن از موضوعات بسیار با اهمیت در نحوه اداره
بانک ها به شمار می رود ،به نظر می رسد تغییر در ماموریت و چشم انداز بانک های ایران و در نتیجه
شیوه اداره و مدیریت آنها جهت تطبیق با فضای تحوالت بین الملل الزامی می باشد.
 )1رویکرد اغلب بانکهای ایرانی توجه به منافع عموم ذینفعان (در برابر رویکرد توجه صرف به منافع
سهامداران) می باشد .علی رغم این مسئله انواع ذی نفعانِ مورد تاکید و دسته بندی و تعریف جایگاه هر
یک مورد اشاره و افشا قرار نگرفته است.
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)5

)3
)7
)8

)6

)43
)44

)40

)46
)41
)45
)43

مدیران بانک های ایران در نگارش اسناد چشم انداز و ماموریت بانکها به موضوع وظایف و مسئولیت -
ها ی خود اشاره نکرده و این موضوع توجه کم به تبیین و افشا و انجام این مسئولیتها را نشان میدهد.
این مسئله تبعاتی همچون کم توجی به پاسخگویی و افشا و شفافیت در بانکها را نیز در پی خواهد
داشت.
مدیریت ریسک بسیار کم مورد توجه بانکها قرار گرفته است تا آنجا که این مقوله و مقوالت مرتبط آن
بسیار کم در اسناد چشم انداز و ماموریت و  ...بانکها مورد اشاره قرار گرفته است.
افشا و شفافیت و مفاهیم مرتبط همچون پاسخگویی مورد تاکید مستقیم بخشی از بانکهای ایران در
اسناد ایشان قرار گرفته است.
نظارت ،کنترل و تطبیق و رعایت قوانین و مقررات در اغلب اسناد بانکها مورد توجه و اشاره قرار
نگرفته است .این موضوع می تواند نشان از اهمیت کم این موضوع برای بانکها و یا تاثیر کم نظارت
موجود بر فعالیت ایشان باشد.
توجه به کارکنان و نیروی انسانی در اغلب بانکها مورد توجه قرار گرفته شده است .اما موضوعات و
راهکارهای حاکمیت شرکتی همچون روش های ارتقا ،پاداش و جبران خدمات کمتر مورد توجه مدیران
بانکها قرار گرفته است.
مسئولیتهای اجتماعی نیز در یک سوم بانکهای ایرانی جز موارد مهمی که بایستی در اسناد
باالدستی بانک ذکر گردد بوده است.
بانکداری اسالمی در اسناد باال دستی بیش از یک سوم بانکهای ایرانی مورد تصریح قرار گرفته شده
است .این نسبت نیز در نظام بانکداری که کامال مبتنی بر بانکداری اسالمی بنا شده است نسبت بسیار
پایینی میباشد.
دیگر مفاهیم و اصول اسالمی مرتبط با حاکمیت شرکتی همچون صداقت مداری ،امانت داری ،عدالت
پیشگی ،رعایت مقررات شرعی ،رازداری ،حذف ربا و ترویج قرض الحسنه از مواردی هستند که در
اسناد بانکی مورد تاکید قرار گرفتهاند.
بانک های پاسارگاد و انصار بیشترین توجه را به حاکمیت شرکتی داشتهاند پس از این دو بانک موسسه
اعتباری کوثر ،بانک دی ،پارسیان ،ت جارت و خاورمیانه رتبه های دوم تا هفتم را دارند.
در زمینه حاکمیت شرکتی اسالمی بانک های پاسارگاد ،انصار ،شهر ،قوامین و موسسه اعتباری نور
توانسته اند باالترین امتیاز را کسب کنند.
بانکهای تحت کنترل دولت اغلب از امتیاز پایین تری در حاکمیت شرکتی برخوردار هستند که این
مسئله نشان دهنده توجه کمتر این بانکها به حاکمیت شرکتی و مقوالت مختلف آن میباشد.
مطابق با ماده  67دستورالعمل پیشنهادی حداقل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات
اعتباری غیردولتی سال  ، 65هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تسهیل نظارت کلیه
ذینفعان از جمله سهامداران و سپردهگذاران بر عملکرد هیأت مدیره و هیأت عامل در زمینه انجام
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وظایف محوله ،نسبت به ایجاد شفافیت کافی اقدام نماید به نحوی که ذینفعان قادر به ارزیابی میزان
اثربخشی هیأت مدیره و هیأت عامل در راهبری مؤسسه اعتباری گردند.
 )47مطابق با ماده  68دستورالعمل پیشنهادی حداقل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات
اعتباری غیردولتی سال  ،65هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را فراهم نماید که
اطالعات مربوط به مؤسسه اعتباری از جمله موارد زیر مطابق با « ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای
شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط مؤسسات اعتباری» ،ابالغی از سوی بانک مرکزی برای عموم
منتشر گردد.
 )48مطابق با ماده  434دستورالعمل پیشنهادی حداقل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات
اعتباری غیردولتی سال  ، 65هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است نحوه رعایت اصول و موازین
شرعی در فعالیت های کسب و کار خود را جهت آگاهی عموم افشا نماید .عموم استفادهکنندگان از
خدمات مؤسسه اعتباری باید اطمینان حاصل نمایند که تمامی فعالیتهای مؤسسه اعتباری در تجهیز
و تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی مطابق با شریعت مقدس اسالم انجام شده و سازوکارهای الزم
جهت جلوگیری از انجام معامالت صوری به خوبی پیادهسازی میشوند.
در نهایت توصیه می شود تا بانک ها بر اساس اسناد بین المللی موجود حاکمیت شرکتی و تحقیقات داخلی
اقدام به بازتعریف اسناد باالدستی خود (همچون ماموریت و چشم انداز و  )...و همچنین تغییر و ارتقای نحوه
اداره و مدیریت بانک نمایند .همچنین مبتنی بر یافتههای تحقیق پیشنهادات زیر جهت تحقیقات آتی ارائه می-
گردد:
 )4بررسی هر یک از بخش ها و مقوالت تخصصی حاکمیت شرکتی و وضعیت اجرای آن در بانکداری ایران:
 از طریق مراجعه به مدیران ارشد بانک ها
 از طریق مراجعه به مشتریان ،سهامداران ،کارکنان و دیگر ذی نفعان بانک ها
 از طریق مقایسه شاخص های عملکردی بانک
 )0بررسی مقوالت و موضوعات مورد تاکید در اسناد باالدستی هر یک از بانک ها بر:
 وضعیت و شاخصهای عملیاتی بانک
 شناخت و برداشت هر یک از مشتریان ،سهامداران ،کارکنان و دیگر ذینفعان بانکها از بانک
 )6بررسی تاثیر رتبه بانکها در حاکمیت شرکتی و هم چنین هر یک از بخش های آن بر شاخص های
عملکردی بانک ها همچون بازده و ریسک و ...
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