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دزضهایی بسای ایسان:فقهیبیناملللی نظازت ػسعی و تؼکیل ػوزای تجازب 

علی دیواندزی

 پژوهؼکده پولی و بانکی
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دز قااااانون بسناشااااک ػؼااااو توطاااابک بااااک ؿااااوزت و ااااژه بااااک شظاااا لک  بااااا توهااااک بااااک ای کااااک
نظااااازت ػااااسعی پسداو ااااک ػااااده و قااااساز اطااااب ػااااوزای فقهاااای باناااا  شس ااااصی بااااا طاااااو از 
هدیاااااد باااااک شودی ر ااااااش باااااک بااااااز   اااااد  ػااااااید ش اطااااا  باػاااااد دز ایااااا  زاب اااااک باااااک تجاااااازب 

.توهک ػودبیناملللی 
 ش اااااسا  ؼاااااوزهای اطااااااشی طاااااادها پااااااؽ اش ایاااااسان اقااااادا  باااااک زاهاناااااداشی شاااااددهای

شخ لفااای اش نظاااازت ػاااسعی و ػاااوزای فقهااای  سدهاناااد و اطااا فاده اش ایااا  تجاااازب طااا   
نظاااازت ػاااسعی زا باااک ػااایوه ش اطااا  دز نظاااا  باااانکی  ؼاااوز اهسایااای  شیگاااسدد تاااا ب اااوان

. سد
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 ی پیااادا دز بسخااای شاااوازد شظااا لک نظاااازت باااس بان هاااای اطااااشی  باااک ددیااال شااااهی ی  اااک دازناااد ا بااااد وا ااا  
(Shariah supervision)«نظااازت ػااسعی»و (Shariah risk)«زیظاا  ػااسیبب»شی  ااد  ااک یکاای اش ر  ااا 

.اطب

« ادیبهااا ؽ بااا زیظاا  ػااسیبب  و ااسی اطااب  ااک باناا  اطاااشی بااک ددیاال عااد  ان  ااا  فب 
.«اؿود و قوانین ػسیبب شقدض اطا   شمک  اطب با رن شواهک ػود

  ش  اطاا  بااا ایاا  ت یااین اش زیظاا  ػااسیبب  نظااازت ػااسعی نیاا  بااک ایاا  ؿااوزت قاباال تبس اا
:اطب
«  نظااااااااازت ػااااااااسعی بلیااااااااک اقااااااااداشات ا  یااااااااا ی و نظااااااااازتی بااااااااک ش ظااااااااوز ا می ااااااااان اش ان  ااااااااا

فبادیبهاااااای بانااااا  یاااااا شوطظاااااک شاااااالی اطااااااشی باااااا اؿاااااود و قاااااوانین ػاااااسیبب شقااااادض اطاااااا  
هدف اش ای  نظازت دز   ایب دطابیایی باک اقاداشات  فبادیبهاا  تادابیو  اؿاود و .شیباػد

و یاا (باک  اوز عاا )زوغهایی اطب  ک بک وطیلک رنها ب وان زیظا  ػاسیبب دز نظاا  باانکی 
.«زا  داقل نمود و یا باهؽ داد(بک  وز واؾ)ی  شوطظک شالی و یا بان  اطاشی 
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    شوضااااااوت نظااااااازت ػااااااسعی بااااااس بان هااااااای اطاااااااشی شوضااااااوعی هدیااااااد ن ااااااوده و بسز اااااا ی رن دز طاااااا

.بیناملللی   ابی اش رن اطب  ک تجازب وویی دز ای  ششی ک وهود دازد

 دز فضایی زقاب ی با بان های ش باازف 
ً
بک  وز ششخف  بک ددیل رنکک بان های اطاشی شبموال

بک فبادیب شؼغوداند  دز عمل شج وز بک اث ات اطاشی باودن فبادیبهاای واود باک شخا  اان و 
.ذینفبان شست ط شیباػ د

 ػیوهای  ک بدی  ش ظوز اط فاده شیػاود نیا  تؼاکیل ػاوزای نظاازت ػاسعی دز بانا  و ش طظاک
.شالی با هدف ازش ایی اطاشی بودن فبادیبهای بان  دز  ود طاد اطب

 باااس ایااا  اطااااض شیتاااوان شااادعی باااود  اااک ػااااید بانااا  یاااا شوطظاااک اطااااشی دز طاااایس  ؼاااوزها وهاااود
.نداػ ک باػد  ک نوعی اش نظازت ػسعی زا دز وود اهسایی و عملیاتی نکسده باػد

البتههدر عرل ههررههه عاهی رر بههکر عر یهال هههی رااهههایربههیرهایال هههی ر ههیهریرااهههای ر ههیر  ههی   ر  هههی  ویر
ص ی فقهی  ػوزای فقهی  ػوزای ػسیبب   می ک ػاسیبب  ناااسان ػاسیبب چ نر ـ  ػوزای تخ
 درر یلیتراشغ ل اهدرکدرلل  غمرت یایرتفیوت هی راصررکیعرآنهیرتض  نراهطبیقرر یلیت هیر یررو  یوه

 . ر درااهایراات
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  بااااس عدااااده دازنااااد  ااااک  بازو ژههاااااییػااااوزاهای فقهاااای دز بان هااااای اطاااااشی طااااایس  ؼااااوزها

:بسخی اش شدمتوی  ر  ا ع ازت اطب اش

 ػسعیاش ان  ا  رئینناشکها  دط وزادبملهای اهسایی و قسازدادها با ضوابط ا می ان

 باز  انودشات رشوشش ی دز زاب ک با اؿود ػسیبب بک شدیسان و ازائک

 (شؼتویانشدیسان  باز  ان و )بک طوالات ػسعی ذی فبان شؼتویان و پاسخ شؼاوزه ػسعی بک ازائک

 ازػدشوزدی بک شدیسان ازائک شؼاوزههای

 تظدیاتگیوندگانشؼاوزه ان خاب عقد بک ازائک

  عقودباشز  یهای ػسعی دز زاط ای تضمین اهسای صحی  انجا

   رنو افؼای عموشی گصازغ طاالنک ان  ا  با ػسیبب تدو

 اطاشیبسند و هایگاه بان  یا نظا  بانکی دز ششی ک بانکدازی تقو ب
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 کش عهی رااهایر
 لربستینرا     -1
 ایلز   -2
 اهدوهز   -3
  حرین -4
 اایعاتراتحدهرلربی -5
 ک یت -6
 قطر -7

 کش عهی رغ  رااهای
 اهگلستینر -1
 ابیالتراتحدهرآاریری -2
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شددهای نظازت ػسعی   قکب دی انوات 

ػاوفهای  ؼ  

زو کسد

ش بلق بک هس  ؼوزهای 

زو کسد
زو کسدهاانوات 

 لربستین راهگلستین رآاریری داقلیزو کسدهای 

 هب  رقیه نرواحد

 هرعی    نرهایعتراختییع ر

 هرعیارجعر عراسئلدرهایعترهایع یرهب  رنهی ر

 ورقطرک یترزو کسدهای شیانی

 وج  رقیه نرواحد

 هرعی    نرهایعتراجبیع ر

 هرعیارجعر عراسئلدرهایعترهایع یرهب  رنهی ر

زو کسدهای  دا ثوی
ورایلز  راهدوهز  ر حرینر

 اایعات

 وج  رقیه نرواحد

 هرعی    نرهایعتراجبیع ر

 هرعیارجعر عراسئلدرهایعترهایع یروج  رنهی ر
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 دز دوزه اویو بسخی شوطظات بیناملللی فبااد دز  اوشه بانکادازی اطااشی تااغ  سدهاناد تاا شظا لک
.نظازت ػسعی دز ؿ بب بانکدازی اطاشی زا اط اندازد    د

  بااک ع ااازت دیاااس  اطاا اندازدهایی زا هدااب تؼااکیل ػااوزاهای فقهاای دز بان هااای اطاااشی و انجااا
.نظازت ػسعی شوثس تدو      د

  شدوتاااااااس   هااااااادنی  اااااااک ازائک   ااااااادگان ایااااااا  اطااااااا اندازدها و اؿاااااااود باااااااسای واااااااود دز نظاااااااس گسف کاناااااااد
تجسبک نظازت ػسعی دز ش طظات شالی اطاشی و اط خساج یکظانطاشی و یا  داقل شؼابکطاشی 

.ب توی  تجازب شیباػد

 بااک ع ااازت دیاااس ایاا  ش طظااات تاااغ شی   ااد ب تااوی  ػاایوههای اهسایاای نمااودن نظااازت ػااسعی دز
.بان های اطاشی زا اط خساج نموده و هدب اهسا بک ای  دط ک اش ش طظات ازائک نمای د

 دز ای  قظمب بک بسز  ی تجسبک دو شوزد اش اؿالیتس   ش طظاات فبااد دز  اوشه اط اندازدطااشی
و (IFSB) ایاا  دو ش طظااک بااک تستااا   هی ااب واادشات شااالی اطاااشی.نظااازت ػااسعی پسداو ااک شیػااود

.شیباػ د (AAOIFI)طاششان  ظابدازی و  ظابس  ی ش طظات شالی اطاشی 
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 هی اااااااااااب وااااااااااادشات شاااااااااااالی اطااااااااااااشی ش ؼاااااااااااکل اش شجموعاااااااااااکای اش بان هاااااااااااای شس اااااااااااصی و

ایاا  هی ااب دز طاااد .طاااششانهای نظااازتی اطااب  ااک شقااس رن دز  ؼااوز شااادصی شیباػااد
شاااایادی تؼااااکیل ػااااد و هاااادف رن   یااااک اطاااا اندازدها و زه مودهااااای الش  باااااسای  ۲۰۰۲

تقو ااااااااب طاااااااااشب و ث ااااااااات شااااااااالی دز ش طظاااااااااتی اطااااااااب  ااااااااک واااااااادشات شااااااااالی وااااااااود زا دز 
.چدازچوب ا کا  ػسعی اطا  ازائک شیده د

 باااااااا ایاااااااا  تبس اااااااا   وایفاااااااک و بااااااااازو ژه هی ااااااااب وااااااادشات شااااااااالی اطاااااااااشی  تکمیاااااااال سدن
.اط اندازدها و اؿود  می ک باد بسای بان ها و ش طظات شالی اطاشی شیباػد
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  بااک احااات ش، ااوا  هی ااب واادشات شااالی اطاااشی دز یاا  دهااک فبادیااب وااود توانظاا ک اطااب ش،ـااوالتی

 ۱۹شجموعااک فبادیبهااای ایاا  ش طظااک دز قاداا  .بااازبسدی بااسای ش طظااات شااالی اطاااشی تودیااد نمایااد
ع اااااو   بسخاااای اش ایاااا  اطاااا اندازدها ع ااااازت .اطاااا اندازد  اؿااااود زاه مااااا و نکااااات ف اااای ازائااااک ػااااده اطااااب

اطاااا اندازدهای شاااادیس ب زیظاااا   اطاااا اندازدهای  فایااااب طااااسشایک  اطاااا اندازدهای  ا میااااب :اطااااب اش
ػااس  ی  اطاا اندازدهای ػاافافیب  اؿااود زاه مااای  ا میااب ػااس  ی بااسای ش طظااات بیمااک اطاااشی و 

. یوه

ع اوان اؿالی .یکی اش اط اندازدهای ش  ؼسػده توطط ای  ش طظاک  اطا اندازد نظاازت ػاسعی اطاب
اؿاااود زاه ماااای نظاااازت ػاااسعی باااسای ش طظاااات ازائک   اااده وااادشات »:ایااا  شجموعاااک ع اااازت اطاااب اش

اؿل زاه ما دز نظازت ػاسعی شیباػاد  اک دز قادا  چدااز بخاؽ  ۹ای  شجموعک ػاشل .«شالی اطاشی
.ازائک شیػود

زو کسد  لی بک نظازت ػسعی :بخؽ اود

 ػا ظ گی اعضای ػوزای فقهی:بخؽ دو

 اط قاد ػوزای فقهی:بخؽ طو

 زاشدازی اعضای ػوزای فقهی:بخؽ چداز
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 دز  ؼااوز  ۱۹۹۱شااالی اطاااشی دز طاااد  طاااششان  ظااابدازی و  ظابس اا ی بااسای ش طظااات

ایااا  طااااششان ش طظاااکای بیناملللااای   یودود ااای و  یوان فااااعی شیباػاااد .ب،اااس   تسطااااع ػاااد
 ک تاغ شی  اد اطا اندازدهای  ظاابدازی   ظابس ا ی   اا می ی و اوااای باسای بان هاا 

.و ش طظات شالی اطاشی ازائک نماید

شااااالی اطاااااشی دز دوزه فبادیااااب وااااود  طاااااششان  ظااااابدازی و  ظابس اااا ی بااااسای ش طظااااات
 بازبسدی و اهسایی داػ ک و 

ً
ان ؼازات گوناگونی داػ ک اطب  ک ا ل  ر  ا زو کسدی باشا

 بک ش ظوز اهسا ػدن دز  ؼوزهای عضو و  یوعضو تدو   ػدهاند
ً
.اطاطا

 شدوتس   ش، وای تودیدػده توطط ای  ش طظاک  اک دز دو دهاک اویاو باک ؿاوزت طااالنک
:شاااااااااااوزد اؿااااااااااااه قاااااااااااساز گسف اااااااااااک  دو شجموعاااااااااااک شیباػاااااااااااد  اااااااااااک باااااااااااک تستاااااااااااا  ع ازتاناااااااااااد اش

.«اط اندازدهای  ظابدازی   ظابس  ی و  ا می ی»و «اط اندازدهای ػسعی»
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  یکی اش شدمتوی  اط اندازدهای ازائک ػده اط اندازد نظازت ػسعی اطاب  اک باا ایا  ع اوان

.«گصازغدهیتسطاع  تس ی  و :نظازتی ػسیببهی ب »:ش سه ػده اطب

 ش ا ا  ش اسه ػاده دز ایا  اطا اندازد بادی  ؿاوزت اطاب  اک ماع اش شقدشاک  فـلب دی
بیااان ػااده و دز بخااؽ طااو   شظاا لک ن،ااوه تبیااین اعضااای «هی ااب نظااازتی ػااسیبب»تبس اا  

.ای  هی ب شوزد بسز  ی قساز شیگیود

 چداااااز  اطاااا اندازد  بااااک شظاااا لک ن،ااااوه اطاااا خدا   اوااااساج و تس یاااا  اعضااااای ػااااوزای بخااااؽ
فقهااای پسداو اااک و بخاااؽ پااا جو  شظااا لک   یاااک گاااصازغ نظاااازت ػاااسعی توطاااط هی اااب زا شاااوزد 

دز ایاااا  قظاااامب بخؽهااااای شخ لفاااای  ااااک بایااااد دز گااااصازغ وهااااود داػاااا ک .توهااااک قااااساز شیدهااااد
باػ د و همچ ین ش، وایی  ک باید دز هس ی  اش ای  بخؽها ازائاک ػاوند  شاوزد توهاک قاساز 

بخااؽ ػؼااو نیاا  بااک شظاا لک ان ؼاااز گااصازغ نظااازت ػااسعی و ای کااک ایاا  گااصازغ بایااد .شیگیونااد
.شییابدبک چک  ظانی ازائک ػود  او ـاؾ 
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بس اطاض تجازب طایس  ؼوزهای و اطا اندازدهای بیناملللای دز  اوشه نظاازت ػاسعی شیتاوان     
ذیل زا هدب اط قساز نظازت ػسعی دز بان  شس اصی  ؼاوز ایاسان پاؼا  اد نکات و توؿیکهای 

:داد

تجاااازب و اطااا اندازدهای هداااانی نؼاااان شیدهاااد شاااای نظاااازت باااس بان هاااای اطااااشی دز طاااایس -ادااا 
بک همین ددیل اش ع ازت . ؼوزها ؿسفا فقک اطاشی اطب و نک شوازدی شان د عدادب یا اوا 

.ػوزای فقهی و نظازت ػسعی اط فاده شیػود

عماااااا دو بااااااشوی اهسایااااای (compliance)وا اااااد ان  اااااا  باااااا ػاااااسیبب و دبیوواناااااک ػاااااوزای فقهااااای -ب
ػوزای فقهی هظ  د و بدون وهود ای  باشو  ػوزای فقهی اش اثسگرازی بانی بسووزداز نخواهد 

.بود

اطااب بخااؽ نظااازت باناا  شس ااصی بااا تؼااکیل وا ااد ان  ااا  بااا ػااسیبب  شظاا ودیب اهااسای الش  -پ
.شـوبات ػوزای فقهی زا بس عدده داػ ک باػد

اشاا اعضاای دبیوواناک و وا اد .ضسوزتی بک تما  وقب بودن اعضای ػاوزای فقهای وهاود نادازد-ت
.ان  ا  باید ادصاشا تما  وقب و شقیو باػ د
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ش خـااااااف دز طااااااایس الش  اطااااااب دز ػااااااوزای فقهاااااای باناااااا  شس ااااااصی عاااااااوه بااااااس فقدااااااا  ؿااااااا   ظسان -ث
 نیا   ضاوز داػا ک باػا د  باا (شان اد اق ـااد  شاالی و  قاو )شاست ط  وشههای 

ً
ایا  ػاسک  اک اوال
 بااااک ش ا اااا  فقکالاق ـاااااد رػاااا ایی 

ً
دز  ااااوشه شظااااائل بانکاااادازی اطاااااشی ش خـااااف باػاااا د و ثانیااااا

.نظبی داػ ک باػ د

افؼاااای باااک .پای  اااد باػاااد شبیازهاااای ػااافافیب و پاساااخاوییػاااوزای فقهااای بانااا  شس اااصی بایاااد باااک -ج
شوقع و بسوط ؿوزتجلظات  شؼسوه هلظات و تدو   گصازغ طاالنک ان  ا  با ػسیبب بسخای اش 

.ای  شبیازها زا تؼکیل شیده د

اعضای ػوزای فقهای بانا  شس اصی ن ایاد دز ػاوزای فقهای بان هاا و شوطظاات اع  اازی  ضاوز -چ
همچ ااین  ن ایااد دز شاادیس ب و شادکیااب بان هااا و شوطظااات اع  ااازی نق اا ی داػاا ک .داػاا ک باػاا د

.باػ د

الش  اطاااب ػاااوزای فقهااای بانااا  شس اااصی باااا همااااه گی باااا بخاااؽ نظاااازت ایااا  بانااا   باااک تااادز   ششی اااک -ه
زت کب ااادی بان هاااای  ؼاااوز دز ششی اااک اهاااسای بانکااادازی بااادون زباااا و اطااا اندازدهای ػاااسعی زا فاااساهو 

بااااک ن،ااااوی  ااااک دز شیانشاااادت اشکااااان زقابااااب بااااین بان هااااا دز ششی ااااک اهااااسای بانکاااادازی اطاااااشی .  ااااد
.فساهو ػود
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