راهکارهای ارتقای نظارت شرعی بازار
سرمایه ج.ا.ا
تاریخ دریافت1399/01/25 :
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تاریخ پذیرش1399/07/21 :

چکیده

ی کی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیتهای مالی ،بانکی و بیمه ای در کشورهای
مختلف ،وجود نظارت شرعی است .طبق تعریف هیئت خدمات مالی اسالمی ،سیستم حاکمیت (نظارت)
شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط میشود که از طریق آنها یک نهاد ارائه دهنده خدمات
مالی اسالمی اطمینان حاصل مینماید که در ورای ساختارهای خود ،یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل
وجود دارد .در این تحقیق با درنظرگرفتن اشکاالت و چالشهای نظارت شرعی موجود در بازار سرمایه ج.ا.ا
به دنبال مؤلفههای ارتقای نظارت شرعی هستیم .در این راستا با استفاده از روش گروه کانونی ،ضمن بررسی
و استفاده از استانداردهای

IFSB

و

AAOIFFI

و پژوهشهای مشابه در این حوزه ،با ارائه پرسشنامه

استانداردشده توسط خبرگان این حوزه در گروه کانونی تشکیل شده ،مؤلفههای ارتقای نظارت شرعی بازار
سرمایه ج.ا.ا استخراج گردید .از جمله نتایج پژوهش میتوان به موارد «صالحیت فقهای کمیته فقهی ،استقالل
کمیته فقهی ،وظایف و اختیارات کمیته فقهی ،مدیریت تعارض منافع در کمیته فقهی ،ساختار بومی کمیته
فقهی و مناسب با ابعاد سازمان ،دسترسی به اطالعات و رازداری نسبت به آن در کمیته فقهی ،سازگاری با
شریعت ،نظارت پیوسته ،جامع و سیستمی» اشاره نمود.
واژگان کلیدی :نظارت شرعی ،بازار سرمایه ،کمیته فقهی ،گروه کانونی.
طبقهبندی .G10, Z19, Z12 :JEL

* .کار شناا ینا شر شن گروه مالا ،دشن شند ه ماار ش ین ما و م یریت ،دشن شنااه شما اناد
(نویسا ه مسئول) .

 ،تهرشن ،شیرشن

Email: alirezafatahi87@yahoo.com.

** .کارشاایا شرش گروه مالا ،دشنشد ه ماار شی ما و م یریت ،دشنشااه شما ااد

 ،تهرشن ،شیرشن.

Email: shahab.shkhkh2012@gmail.com.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /سال بیستویکم /شماره  / 81بهار 1400

______________________________________

علیرضا فتاحی* شهاب

خدابخشیان**

مقدمه
در جمهوری شی ما شیرشن ،ش اول متا د قانون شیایا شز جمله شال شول  -که بیان مادشرد
حدومت شیرشن جمهوری شی ما شیت که ملت شیرشن بر شیاس شعتقاد دیریاهشش به حدومت
حق و ع ل قرآن  ...به آن رأی مثبت دشد  -یا شال دو که به تبیین پایه های شیمانا نظا
جمهوری شی ما شیرشن ماپردشزد ،هماا بیانار رعایت شریات شی
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در همه شمور کشور

و مؤی شهتما قانونگذشر شیایا به رعایت موشزین و شحدا شرعا در تماما عراههای
کشور ما باش  .شین شمر در همه شمور نظا و بهطور موردی در حوزه تقاین نیز مورد توجه

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /فتاحی و خدابخشیان

قرشر گرفته شیت و خبرگان مجلس برریا نهایا قانون شیایا در شال چهار  ،رعایت
موشزین شی

رش در هر قاع ه و قانون حاکم در شین نظا  ،الز دشنستهشن و مسئولیت نظارت

و شنطبا کلیه قوشنین و مقررشت با موشزین و شحدا شرعا بر عه ه شورشی ناهبان قرشر دشده
ش ه شیت.
یدا شز حوزههایا که نیاز مستمر و باوقفه به قوشنین ،مقررشت و هر مقرره دیار دشرد،
بازشر یرمایه کشور شیت که با توجه به رون رو به رش آن و شیتفاده شز شبزشرهای نوین مالا
و تأییس نهادها و بازشرهای ج ی  ،شهمیت نظارت شرعا بر شین حوزه رش دوچا شن ماکا .
بر شین شیاس در یال  1386برشی شولین بار کمیته شی تخصصا به نا کمیته فقها در
یازمان بورس و شورش بهادشر شدل گرفت و مأموریت و وظایفا برشی آن در نظر گرفته ش .
شکاون با شز گذشت بیش شز  10یال شز تأییس کمیته مذکور ،شین پژوهش در ت ش
شیت با درنظرگرفتن ششداالت موجود در زمیاه نظارت شرعا ،رشهدارهای شرتقای نظارت
شرعا بازشر یرمایه رش شرشئه نمای ؛ باابرشین یؤشل شالا پژوهش عبارت شیت شز :مؤلفههای
شرتقای نظارت شرعا حاکم بر بازشر یرمایه ج.ش.ش چیست؟

 .1سابقه پژوهش
پژوهش های متا دی در دشخل و خارج کشور ناظر به نظارت شرعا در بازشرهای مالا بهطور
عا و بازشر یرمایه بهطور خاص اورت پذیرفته شیت که بهطور شجمال در ج ول  1و
ج ول  2به برخا شز مهمترین پژوهش ها در شین زمیاه ششاره ما گردد.

ج ول  :1یابقه پژوهشهای دشخلا
عنوان پژوهش

نویسنده

کتاب :عاوشن مصوبات شورشی

شمسا نژشد و

مشورتا شرعا کمیسیون شورش

نجفا

بهادشر مالزی

() 1385

نتایج پژوهش
برریا مصوبات شورش ی مشورتا کمیسیون شورش بهادر
مالزی
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یازمان
بازشر یرمایه مالزی

شورش بهادش ر

مالزی ،مایارها و یازوکارهای نظارت بر بازشر یها

() 1390
کتاب :نظارت شرعا بر بانکها
و مؤیسات مالا شی ما
گزشرش :مروری بر
شیتان شردهای هیئت خ مات
مالا شی ما

مویویان و
میثما
() 1393
توحی ی
() 1394

رشهدارهای عملیاتا برشی شرتقا نظارت شرعا نظا
باند شری پیشاهاد ماده .
نویسا ه به تشریح شیتان شردهای  IFSBماپردشزد و به
اورت دیتهبا ی و خ اهش ه ،شهم شین شیتان شردها رش
شرشئه ماده .

مقاله :مؤلفههای ارتقای نظارت
شرعا بازشر یرمایه شیرشن بر
مباای شیتان شردهای بینشلمللا

فتاحا و

نظارت شرعا با روش تحلیل

توحی ی

مضمون (مطالاه موردی:

() 1398

شیتان شردهای بینشلمللا IFSB
و ) AAOIFI

مؤلفههای وظایف کمیته فقها ،یاختار و ماهیت کمیته
فقها ،نظا نظارت شرعا ،گزشرش نظارت شرعا و
نقش مؤیسه مالا شی ما ،پاج مؤلفه فرشگیر در نظارت
شرعا مطلوب محسوب ماشون .
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گزشرش :شبااد نظارت شرعا

بورس و

برریا مقررشت و شنوشع بازشرهای موجود در بازشر یرمایه

ج ول  :2یابقه پژوهشهای خارجا
عنوان پژوهش

نویسنده

گزشرش :شیتان شردهای IFSB
در حوزه نظارت شرعا
(شیتان شرد شماره -10 -3
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نتایج پژوهش
شرشئه شاول رشهامای حاکمیت شرکتا ،ییستمهای

 2009تا 2015

حاکمیت شرعا برشی نهادهای شرشئهدها ه خ مات
مالا شی ما ،مؤلفههای کلی ی در فرشگرد شرزیابا

) 16-17

نظارت ،شاول شیایا قانونگذشری مالا شی ما

گزشرش :شیتان شردهای

شرشئه شیتان شردهایا در زمیاه هیئت نظارتا شریات:
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 AAOIFIدر حوزه نظارت
شرعا (شیتان شرد شماره  1و

2010

)2

تأییس ،ترکیب و گزشرشدها و شیتان شردها و شاول
رشهامای مشخص برشی شورشی فقها بانکها و یا
مؤیسات
بر شیاس شب غیههای بانک ناارش ،مؤیسات مالا
موظف به تشدیل کمیتههای شریات در درون خود

مقاله :حاکمیت شریات:

عب شلازیز

ش ن  .شین پژوهش با رویدرد آییبشاایا نسبت به

چالشهای پیش رو

() 2012

چالشهایا که ظرفیتها و توشنایاهای شین کمیته رش

مقاله :مالا شی ما :چالش

عب شلدریم و

حسابریا بانکهای شی ما دششته و به نقش و

قانونگذشری ج ی

آرکر () 2013

وظایف هیئت نظارت شرعا در کاترل و نظارت بر

برشی ریی ن به شه ش

خود دچار مشدل ماکا ،

ماپردشزد.
توایه هایا برشی تویاه شیتان شردهای حساب شری و

عملیات باند شری شی ما ششاره مادشرد.

مقاله :چالشها و شدا های
چارچوب حاکمیت شریات

شیماعیل و
عب شلرزش
() 2014

با بیان چالشها و شدا های موجود در عملیاتاکردن
حاکمیت شریات در نهادهای مالا شی ما ،ن ششتن
تجربه در میان کارکاان و شعضای کمیته شریات در
زمیاههای مختلف عامل شالا چالشها رش بیان ماکا .

مقاله :پیادهیازی چارچوب

نایم عمر و

به برریا عملدرد پیادهیازی شاول حاکمیت شریات

حاکمیت شریات  ،2010مزشیا

همدارشن

در نهادهای مالا شی ما شب غا بانک مرکزی مالزی

و مح ودیتها

() 2014

ماپردشزد  .با برریا نهادهای مالا مالزی ،پیادهیازی

مذکور مطلوب بوده و تاها تا شد کما شز چالشها و
مح ودیتها وجود دششته شیت.
با شرشئه یه م ل در حاکمیت شریات در نهادهای مالا
مقاله :م ل حاکمیت شریات

حسن و

(حاکمیت متمرکز ،خود قانونگذشر و م ل ترکیبا ) به

شی ئال در قانونگذشری مالا

یبیرزشنو

مزشیا و ماایب هر یک شز م لها ماپردشزد و در نهایت

شی ما

() 2015

م لا شرشئه ماکا که مزشیای هر یک رش دششته و ماایب
هر یک رش برطر

لهسایاا () 2014

حقوقا در مالا شی ما

شنطبا با شریات و مستا شت

حقوقا الز برشی شطمیاان شز شنطبا عملیات مالا با
شریات تویط فااالن حوزه مالا شی ما ماپردشزد.
نوآوری و بهبود در تجارت و تأمین مالا یدا شز

مقاله :فرشیا شریات در
تویاه محصوالت و تصویب
در ICM

مهمترین جابههای تویاه و رش ااات مالا شی ما
لهسایاا و حسن

ماباش ؛ شما آنچه در شین رش  ،تویاه و تصویب مهم

() 2015

شیت شنطبا با چارچوب شریات در چهار حوزه ماابع
شریات ،مقاا شلشریاه ،شاول قانون ،شیتان شردهای
 AAOIFIو دیتورشلاملهای  IFSBماباش .

مقاله :تحلیل رون جهانا بر
کاربرد قرشردشدهای مالا
شی ما در مالزی و شوری

برریا شثر چارچوب شریات و کارکرد کمیته شرعا
یوفا گیاتزبرگر ماپردشزد و در شدشمه به نقش کمیته شرعا در مالزی و
() 2015

همداری خلیج

کشورهای شورش ی همداری خلیج و بازشرهای مالا
ماپردشزد.

گزشرش :شیتان شردهای شریات

بانک مرکزی

مجموعهشی شز شیتان شردهای شریات در پاج قرشردشد

و نیازهای عملیاتا

ناارش () 2016

مرشبحه ،مضاربه ،مشارکت ،تور و شیتصااع شیت.

مقاله :مبانا حاکمیت شرعا
بانکهای شی ما

کریم جیاِاا و
شزهر حام
() 2015

با برریا دقیق مسئله حاکمیت شرعا با رویدردی
نقادشنه به تجزیه و تحلیل قوشنین فالا ،مقررشت و
شیوه های ااات باند شری شی ما در زمیاه حاکمیت
شرعا ماپردشزن .
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کتاب :م یریت ریسک ع
شنطبا با شریات و مستا شت

به مسئله ریسک ع

نموده باش .
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با عاایت به مرور پیشیاه پژوهش در زمیاه نظارت شرعا و برریا دقیق اورت گرفته،
مشخص گردی که تاکاون پژوهشا در زمیاه رشهدارهای شرتقای نظارت شرعا بازشر یرمایه
ج.ش.ش اورت نارفته شیت تا بتوشن به اورت جامع مؤلفههای محوری و جزئا در شین زمیاه
که مورد شتفا ااحبنظرشن در شین حوزه شیت ،در یکجا به اورت علما دیتهبا ی نموده
و به جاماه علما عرضه نمای .

 .2 70ادبیات نظری
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /فتاحی و خدابخشیان

 .1-2تعریف نظارت و نظارت شرعی
در مفهو لغوی « ،نظارت» به مااا مرشقبت برشی شطمیاان شز دریتا کاری ،نظرکردن و ناریستن
به چیزی و تحت نظر دششتن کاری آم ه شیت ( شنوری ، 1381 ،ج ، 8ص /7851دهخ ش، 1385 ،
ج ، 2ص.)3005

در مفهو شاط حا و حقوقا ،شین دشنش وشژه به مااای کاترل عمل یک مقا یا نهاد
حدومتا شز یوی مقا یا نهادی دیار تاریف ش ه شیت که غایت آن حصول شطمیاان شز
رعایت شال حاکمیت قانون در شمور مربوط شیت (رشیخ ، 1390،ص .)20برخا نیز نظارت رش
مجم وعه عملیاتا دشنستهشن که بر شیاس آن میزشن شنطبا عملدرد با قوشنین و مقررشت یاجی ه
ماشود تا شز تطابق نتایج با شه ش

ماینش ه شطمیاان حاال شود (شخوشن کاظما، 1391 ،

ص.)29

در فقه شی ما ،در شبوشبا مانا وقف و وایت ،درباره «نظارت» بحث به میان آم ه و شز
جمله گف ته ش ه شیت که وشقف ع وه بر تایین متولا برشی شدشره وقف ،ما توشن برشی شطمیاان
بیشتر در کاار متولا ،ناظری رش تایین کا تا بر عملدرد شو نظارت دششته باش ( شما خمیاا،

 ، 1390ج ، 2ص)84؛ یا در مبحث وایت ،شما و پیشوشی شی ما با عاوشن «شلااظر فا أمور
شلمسلمین» یاد ماشود (شیخ مفی  ، 1434 ،ج ، 1ص.)673

همچاین با تقسیمبا ی های مختلفا شز شین مفهو در شبوشب فقها روبهرو هستیم .مرحو
کاشف شلغطا در کتاب وقف ،نظارت رش به لحاظ جاعل ،به شالا و جالا تقسیم ماکا و
بیان مادشرد :نظارتا رش که شارع جاعل آن باش  ،نظارت شالا شرعا گویا و نظارتا که به

وییله مالک یا شولیای شرعا جال ماشود  ،نظارت جال مالدا گویا (کاشف شلغطاء، 1423 ،
ج ، 4ص.)246

همچاین «نظارت» به لحاظ ح ود شختیارشت و وظایف شرعا ناظر ،به موشرد زیر تقسیم
ماشود:
➢ نظارت والیا :که در شین نوع نظارت ،ناظر ،ولا شرعا شیت؛ مانا شما
شلمسلمین در والیت ت بیری و ییایا و مثل متولا وقف در تولیت شوقا
(نجفا ، 1433 ،ج  ،28ص .)87در وشقع ولا شرعا به لحاظ والیتا که دشرد
➢ نظارت شیتط عا 1 :شین نظارت غیر والیا شیت و ولا شرعا در شین نوع
نظارت ،موظف شیت ،تصمیمات رش با شط ع ناظر شنجا ده و شگر تخلفا
اورت گیرد ،ناظر فقط حق شعترشض دشرد.
➢ نظارت شیتصوشبا 2 :شین نیز مانا نظارت شیتط عا ،نظارتا غیر والیا شیت
با شین تفاوت که در شیاجا ولا شرعا موظف شیت تصمیمات خود رش به نظر
و تصویب ناظر بریان و طبق رأی شو عمل کا ؛ یااا در شیاجا تاها شعمال و
تصمیماتا که بر وفق نظر ناظر باش  ،ممضا و نافذ شیت.

 .1شما خمیاا

ناظر شیتط عا رش شینگونه تاریف ماکا « :یجال (شلمواا) شلااظر رقیبا علا شلواا بأن یدون أعماله

بإط عه حتا أنه لو رأی ماه خ

ما قرره شلمواا العترض علیه» :وایتکاا ه ناظری رش بر کارهای واا قرشر ما ده

تا طبق قرشری که وایتکاا ه ماگذشرد ،بر کارهای واا نظارت کا و وایت با نظر شو شنجا گیرد و شگر موردی رش
خ

وایت دی  ،شعترشض و گوشزد کا .

 .2شما خمیاا

در تاریف ناظر شیتصوشبا نیز ماگویا « :یجال (شلمواا) علا شلواا أن یدون أعماله علا طبق نظره

و ال یامل إال بما رآه االحا ،فالواا و إن کان ولیا مستق فا شلت صر

لداه غیر مستقل فا شلرأی و شلاظر ف یمضا

من أعماله إال ما و شفق نظر شلااظر» :وایتکاا ه ،ناظری رش بر واا ماگمارد تا کارهای وایت طبق نظر ناظر شنجا
شود و واا ،کاری رش ب ون ا ح ی ناظر شنجا ن ه  .ولا ،شگرچه مستقل در تصر

شیت ،لیدن در رأی و نظر

مستقل نیست و تاها آن بخش شز کارهایش نافذ و پذیرفته شیت که با نظر ناظر شنجا گیرد (شما خمیاا ، 1390 ،ج ،2
ص .)101 -100
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ما توشن بر شمور مورد والیت نظارت کا و آنها رش زیر نظر بایرد.

71

در مفهو مالا و بر شیاس تاریف یازمان حساب شری و حسابریا مؤیسات مالا شی ما
( )AAOIFIنظارت شرعا کلیه شق شمات شحتیاطا و نظارتا به ماظور شطمیاان شز شنطبا
فاالیت های بانک یا مؤیسه مالا شی ما با شاول و قوشنین شریات مق س شی
ه

ماباش .

شز شین نظارت در نهایت دیتیابا به شق شمات ،فاالیت ها ،ت شبیر ،شاول و روشهایا

شیت که به وییله آنها بتوشن ریسک شریات در نظا باندا (بهطور عا ) و یا یک مؤیسه
72

مالا و یا بانک شی ما (بهطور خاص) رش ح شقل نمود و یا کاهش دشد (یازمان حساب شری و
حسابریا مؤیسات مالا شی ما ، 2010 ،ص.)42
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طبق تاریف هیئت خ مات مالا شی ما ( )IFSBنیز «ییستم حاکمیت (نظارت) شریات
به مجموعه ترتیبات یازمانا و نهادی مربوط ماشود که شز طریق آنها یک نهاد شرشئهدها ه
خ مات مالا شی ما شطمیاان حاال مانمای که در ورشی هر یک شز یاختارهای زیر ،یک
نظارت شرعا مؤثر و مستقل وجود دشرد:
 . 1ا ور آرش ،تصمیمها و رشهحلهای شرعا مرتبط.
 . 2شنتشار شط عات درباره رشهحلهای شرعا برشی کارکاان عملیاتا نهاد
شرشئهدها ه خ مات مالا شی ما که بر یازگاری عملیات و ماام ت نهاد با
مصوبات کمیته شریات نظارت ماکاا .
 . 3برریا و حسابریا دشخلا شنطبا با شریات برشی برریا شیاده شین یازگار ی
و تطابق رضایتبخش بوده و هر مورد مغایر با شریات ثبت و گزشرش ش ه
و تا ح شمدان تصحیح ماشود.
 . 4حسابریا یاالنه شنطبا با شریات برشی تأیی شیاده حسابریا و بازبیا ا
شرعا دشخلا دقیقاً اورت پذیرفته و یافتهها و نتایج آن تویط کمیته فقه ا
مورد توجه قرشر گرفته شیت (هیئت خ مات مالا شی ما ، 2009 ،ص.)33

 .2-2حاکمیت شریعت؛ از نظارت تا هدایت بازار
دخالت دولت در حیات شقتصادی ،شز شاول شیایا در شقتصاد شی ما به شمار مارود و به
آن ق رتا فرشگیر و گسترده مابخش  .در شین زمیاه شهی ا ر

ماتق شیت که دخالت

دولت فقط شامل شجرشی شحدا ثابت در شریات نیست ،بلده به قانون گذشری در قلمرو فاق

نص نیز گسترش مایاب ؛ باابرشین دولت شی ما شز یکیو در مرحله شجرش در شقتصاد دخالت
ماکا تا شجرشی شحدا شی ما رش که با حیات شقتصادی شفرشد پیون دشرد ،ضمانت نمای و شز
یوی دیار در قلمرو تشریع ،دولت شی ما ماطقه خالا شز حدم رش که شرع مق س در قلمرو
شختیارشت دولت نهاده ،در پرتو شوضاع تحولپذیر به گونهشی قانونگذشری ماکا که شه ش
عا شقتصاد شی ما رش تضمین مایازد (ا ر ، 1393 ،ج ، 2ص.)413

شز نااه شهی ا ر

شز جمله موشردی که دولت شی ما بای دخالت کا  ،در شمر تولی

شقتصادی شیت که شین دخالت در یه شمر تحقق مایاب :
 . 2تایین شه ش

کلا ییایت رش

شقتصادی تا رش

شقتصادی همرشه با ع شلت

شقتصادی و مااویت حرکت کا .
 . 3کاترل و نظارت بر بخش شول شقتصاد کشور یااا تولی موشد شولیه طبیاا ،کشاورزی
و ماادن ،بخش دو و یو شقتصاد یااا ااات و خ مات (همان ،ج ، 1ص-381
.)382

شهی ا ر

ع وه بر دخالت دولت در تولی  ،توزیع و مبادله ( تجارت) ،یک گا فرشتر

رفته و نظارت دولت بر رون شفزشیش پول در شقتصاد رش ضروری مادشن  .شیشان بر شین شعتقاد
شیت که دولت شی ما بایستا با همه مشد تا که شز پول یرچشمه ماگیرد و وضع طبیاا
بازشرها و جریان مبادله رش نامتاادل ما گردشن و وظیفه وشیطهشی بین تولی و مصر

فرشیا

مبادله رش مخ وش ماکا  ،مبارزه کا  .وی مبارزه رش شز یه طریق شمدانپذیر مادشن :
 . 1غیرمجاز بودن رکود در مبادالت؛
 . 2تحریم ربا و تحریم نقش زشیش خودبهخودی پول؛
 . 3کاترل همهجانبه دولت بر جریان مبادله و نظارت بر بازشرها برشی شزبینبردن
زمیاه شنحصار و شحتدار و تسلط نامشروع فردی بر بازشرها (همان ،ج، 1
ص.)426-425

شما خمیاا

با شرشئه نظریه والیت فقیه ،والیتا رش ماپذیرد که در مح وده مصالح باش .

در شرشئه نظر شیشان شبت شً بای بیان دششت که شحدا و قوشنیاا که برشی ریی ن شنسانها به
یاادتشان و بر شیاس مصالح فرد و جاماه تشریع ش ه شن و بای پیاده شون دو دیتهشن :
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 . 1تضمین و تایین ح شقل و ح شکثر تولی کاالهای ضروری.
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برخا بنه وینیلة فرد یا مرد تحقق ما یابا  .برخا دیانر چاین نیستا و متوقف بر نظارت،
شرشاد یا دخالت دولت هستا  .عقل بهوضوح و قطایت حدم ماکان که دولت در دیتة دو
شز شحدا و قوشنین و شمور مترتب بر آن والیت دشرد؛ زیرش شگر چاین والیتا رش برشی دولت
قائل نشویم آن قوشنین و شمنور زمین مان ه و در نتیجه شنسانها در جاماة شی ما به یاادت
مورد نظر شی
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نماریا  .بر شینن شیاس قلمرو والیت دولت (نظارت ،شرشاد و دخالت

دولت) در همة شمور و در همة نظا ها و شز جمله نظنا شقتصادی رش شین مایار تایین ماکا :
کارهایا که شز بازشر نماآی و مالو شیت که نماتوشن بازشر شنجا ب ه  ،آن کارها رش دولت

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /فتاحی و خدابخشیان

شنجا ب ه  .کارهایا که شز بازشر ما آی  ،جلویش رش نایری ؛ یااا م شنروع هم نی سنت .آزشدی
مرد نبای

یننلب ب شننود ،دولت بای نظارت بدا  ...کارهایى رش که مرد نماتوشنا شنجا

بن ه ان  ،دولنت بناین شن جنا بن هن  .کنار هنایى کنه هم دولنت ماتوشنن شن جنا بن هن و هم مرد
ماتوشنا شنجا ب ها  ،مرد رش آزشد باذشری که آنها بداا  ،خودتان هم بدای  ،جلوى مرد
رش نایرین  .فقط ینک ن ظنارتى بداین کنه مبنادش شنحرش پین ش ب شننود ،مبنادش ینک وقتى کناال هنایى
ا ح جمهورى ش نی مى ش ینت ( شما خمیاا،
ش ینت ،مخالف با ن

بیاورن که مخالف با ش نی
 ، 1370ج ، 19ص.)38-33

لذش به اورت خ اه شین مفهو بردششت ماشود که «هر شمری که به مصلحت فرد یا
جاماه باش و تحقق آن ب ون والیت دولت بنه اورت نظارت یا شرشاد یا دخالت ممدن
نباشن دولت شی ما در آن شمر والیت دشرد».
شز طرفا با نااها به تجربه تاریخا تم ن شی ما در باب نظارت بر بازشر شز مجرشی
حسبه ،ما توشن گفت که بحث دخالت حدومت ن با عاایت به شین ندته که حسبه یک نهاد
عموما و غیردولتا به حساب آی ن در شقتصاد ریشههای عمیق تاریخا دشرد .با برریا آدشب
شلتجاره در بیانات فقها و محققان شی ما ،محتسب رش هم مسئول نظارت بازشر قلم شد نمودهشن
و هم مسئول ه شیت آن .شز جمله وظایف محتسب عبارتشن شز :آگاها شز شحدا و قوشع
تجارت ،رعایت شنصا

در ماام ت ،خوددشری شز ت لیس یا تزئین کردن و نیارشیتن کاال،

ذکرندردن عیوب کاالی طر

مقابل و یا یتایش کاالی خویش ،ترك یوگا در خری و

فروش ،مسامحه و تساهل در ماام ت و فاالیت در بازشر ،یودنارفتن جز در موشرد ضرورت،
خارجنش ن شز شهر برشی خری و فروش ( تلقا شلرکبان) ،پرهیز شز شحتدار و ترك ربا در
شجااس شمردنا ،وشردنش ن در ماامله دیاری و ( ...قطبشل ین رشون ی ، 1405 ،ج ، 2ص-42

 /43کلیاا ، 1407 ،ج ، 5ص 150به با  /آل عصفور بحرشنا ، 1405 ،ج ، 18ص /23شیخ طویا،
 ، 1400ص /371شبن شدریس حلا ، 1410 ،ج ، 2ص /230شهی شول  ، 1417 ،ج ، 3ص /183شهی
ثانا ، 1422 ،ص /336حسیاا عاملا ، 1419 ،ج ، 12ص /431شیخ شنصاری ، 1411 ،ج،2
ص /298-297شهی ثانا ، 1410 ،ج ، 2ص.)286

 .3-2نظارت شرعی در سیره معصومان
و شمیرشلموماین

ییره عملا ریول شکر

مؤی شین مطلب شیت که نظارت مستمر 75

شین بزرگوشرشن و حضور فیزیدا آنها در محیط کسبوکار و نیز شنذشر و تبشیر مرد بهترین
مافرمایا :
شمی رشلموماین در بازشرهای

شننهر کوفه حرکت ماکرد .شز ینک بازشر به بازشر دیار رفتنه و به

همرشه خود تازیانهشی دش شنت  ...ح ضنرت ن ش مادشد[ :شی بازرگانان!] تقوشی شلها پی شنه کای .
طلب خیر رش مق

ب شری با آ ینانگیری برکت بخوشهی  .به خری شرشن نزدیک شنوی  ،دروغ

ناوی و شز یننتم و تا ی دوری کای  .با مظلومان با شن صننا
ن شنوی [ ینسس آیه شنریفه  85ینوره شعرش

رفتار کا ی و به ربا نزدیک

رش ت وت مافرمودن ] پیمانه و ترشزو رش تما شدش

کای و کاالهای مرد رش کم ماذشری و در زمین پس شز آنده ش ان ح گردی ف سنناد ندای و
ب ینترتیب در همه بازشرها کوفه حرکت ماکرد (شیخ مفی  ، 1364 ،ج ، 1ص.)198

شین روشیت نشان ماده که نظارت به همرشه شمربهمارو

و نهاشزمادر شز وظایف مهم و

شیایا حدومت در نظا شی ما شیت و در کاار دیار وظایف ،رهبر مسلمین با بازشر و
مسائل آن شرتباط دشئما و تاااتاگ دشرد (طرف شر ،1390 ،ص.)65

شزشینرو ،مابیایم که در طول تاریخ ،شز یوی پیامبر

و شمیرشلمؤماین

بر شمور بازشر

نظارت شنجا ما گرفته شیت و با ها نیز در جاماه شی ما ،یازمانهایا با عاوشن «حسبه» و
شفرشدی به نا «محتسب» بر شمور بازشر نظارت دششتهشن  .شلبته شین یازمان ضمن نظارت بر
حسن شجرشی شحدا و آدشب تجارت در بازشر ،خود محافظ شال آزشدی و شال مالدیت هم
بوده شیت و یک عامل شمایت شقتصادی نیز به شمار مارفته شیت (شماما ، 1385 ،ص.)194
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گوشه مباا بر شهمیت و ضرورت نظارت و کاترل در بازشر مسلمانان شیت .شما باقر

 .4-2تجربه کشورهای اسالمی در نظارت شرعی بر بازارهای مالی
بهطورکلا شلاوهای حاکمیت شریات رش در بازشرهای مالا ما توشن به شرح ذیل طبقهبا ی
نمود:
 .1-4-2شورای نظارت شرعی مرکزی و کمیتههای نظارت شرعی مختلف

شین م ل در کشورهای مالزی ،پاکستان و یودشن شیتفاده ماشود؛ برشی مثال در کشور مالزی
76

دو شورشی نظارت شرعا مرکزی برشی بازشر پول و یرمایه بهطور مجزش وجود دشرد .یک
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شورشی نظارت شرعا در بانک ناارشی مالزی و یک شورشی نظارت شرعا نیز در کمیسیون
شورش بهادشر مالزی وجود دشرد .شلبته در یطح نهادهای مالا نیز کمیتههای شرعا وجود دشرن
) .(Zulkifli,2010ج ول ذیل وضایت شین شورشی نظارت شرعا مرکزی در کشورهای
مختلف رش بیان ماکا :
ج ول  : 3نظارت شرعا مرکزی در کشورهای شی ما )(Grais & Pellegrini, 2006
کمیته نظارت شرعا متمرکز
( )Centralized SSBیا مقا
کشور

شرعا

عالا ( High Shariah

توضیح

 )Authorityیا کمیته فتوش
( )Fatwa Board

شن ونزی

دشرد

مالزی

دشرد

یودشن

دشرد

کمیته شرعا ملا برشی شنتشار فتاوشی مرتبط با محصوالت،
خ مات و عملیاتها شختیار دشرد.
شورشی فقها به بانک مرکزی در زمیاه موضوعات شرعا
مشاوره ماده و در شخت فات مربوط به تفاییر شرعا ،دشور
نهایا شیت .رهامودها یا دیتورشت مالزی با مشاوره شورشی
فقها ماتشر ماشود .شین دیتور برشی بانکهای شرشئهدها ه
خ مات شی ما شلزش آور شیت.
کمیته عالا نظارت شرعا مسئول فتاوش ،نمونه قرشردشدها،
شخت فات ،مشاوره مربوط به جابههای حقو شی ما،
آموزش ،تحقیق و یمیاارها شیت.

مقا عالا شرعا که در وزشرت شمور شی ما و دشدگستری
شیتقرشر دشرد ،دشور نهایا در مورد موضوعات شرعا شیت.

شمارشت

دشرد

کویت

دشرد

پاکستان

دشرد

بحرین

ن شرد

-

شردن

ن شرد

-

شین مقا نظارت شرعا رش نیز بر عه ه دشرد (قانون  6ف رشل).
کمیته شرعا در وزشرت شوقا  ،مقا نهایا برشی شظهارنظر
درباره ماازعات شرعا شیت .نظر شین کمیته زمانا که
شخت

میان شعضای کمیته نظارت شرعا باش  ،شلزش آور
شیت.

کمیته شرعا بانک شیالتا به بانکهای مرکزی در مورد
قرشردشدهای مالا شی ما مجاز رش برشی شطمیاان شز شنطبا آن
با ح شقل های شیتان شردهای شرعا تاظیم و شرشئه ماده .

 .2-4-2کمیتههای نظارت شرعی در سطح بانکها و نهادهای مالی

شین م ل بیشتر در قسمت باند شری کشورهای شی ما به چشم ماخورد و تاها در کشور
مالزی شز شین شلاو در بازشر یرمایه بهره مابرن ) .(Zulkifli, 2010ج ول زیر وضایت نظارت
شرعا در یطح شرکتا و مؤیسات مالا رش در کشورهای مختلف نشان ماده :
ج ول  :4کمیتههای نظارت شرعا در کشورهای مختلف )(Grais & Pellegrini, 2006
کمیتههای نظارت شرعا در کشورهای مختلف
کشور

دپارتمان تدافل و باند شری شی ما مجزش

دپارتمان بازشر یرمایه شی ما مجزش

شن ونزی

شدشره باند شری شرعا

ن شرد

مالزی

یودشن
شمارشت

دپارتمان مقررشتگذشری تدافل و
باند شری شی ما
کل نظا مقررشتگذشری مالا ،شی ما
شیت.
ن شرد

کمیسیون شورش بهادشر مالزی -بخش بازشر
یرمایه شی ما -کمیسیون شورش بهادشر ،کمیته
نظارت شرعا دشرد.
کل نظا مقررشتگذشری مالا ،شی ما شیت.
ن شرد

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /راهکارهای ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ...

موضوعات شرعا مشاوره ماده ؛ همچاین ،نمونه
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کویت

ن شرد

ن شرد

پاکستان

بخش باند شری شی ما

ن شرد

بحرین

شدشره نظارت نهادهای مالا شی ما

ن شرد

شردن

ن شرد

ن شرد

 .3-4-2برونسپاری خدمات نظارت شرعی
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شین م ل بیشتر در کشورهای شروپایا کاربرد دشرد .شین کشورها به دلیل آنده نظا مال ا
متاار

دشرن شمدان تاریف کمیته شریات چه در یطح ملا و چه در یطح مؤیسات مالا

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /فتاحی و خدابخشیان

رش ن شرن  .دراورتاکه برخا نهادهای مالا قص شرشئه خ مات مالا شی ما دششته باشا ،
بخش نظارت شرعا آن رش به خبرگان مالا شی ما برونیساری ماکاا )(Laldin, 2009

برشی یرمایه گذشرشن مسلمان در شین کشورها ،آنچه به نظر ماری شین شیت که هر فرد
یرمایه گذشر برشی شطمیاان شز شرعابودن فاالیتهای مؤیسات مالا م نظر خود ،شبت ش با
برریا مؤیساتا که وظیفه تأیی ی ه شرعا یایر مؤیسات رش بر عه ه دشرن  ،به شین شطمیاان
بری که چاین مؤیساتا کام ً مستقل بوده و کار تخصصا خود رش ب ون درنظرگرفتن ماافع
مؤیسات مالا شنجا ماده ؛ همچاین فرد یرمایهگذشر مابایست به شین شطمیاان بری که
آیا مؤ یسه مالا شی ما دشرشی خبرگان شریات مورد تأیی یدا شز نهادهای مالا شی ما
بینشلمللا مانا  AAOIFIیا  IFSBهستا یا خیر.

 .5-2واکاوی نظارت شرعی در کشور مالزی
کشور مالزی به عاوشن کشوری پیشرو در مباحث مالا شی ما و تاها کشور شی ما ن به
همرشه شیرشن ن شیت که دشرشی نهاد شرعا در بازشر یرمایه خود ماباش  ،نمونهشی ماایب
برشی برریا بهتر نظارت شرعا شیت .ییر تطور نظارت شرعا بازشر یرمایه مالزی به
اورت شجمالا در شین قسمت بیان ما گردد:
دپارتمان بازار سرمایهی اسالمی ()The Islamic Capital Market Department( ) ICMD

کمیسیون شورش بهادشر مالزی در رشیتای تویاه بازشر یرمایه شی ما ،دپارتمانا ذیل بخش
ییایت گذشری و تویاه بازشر مویو به دپارتمان بازشر یرمایه شی ما تأییس کرده شیت.
مسئولیتهای شین دپارتمان شامل رشهبری پژوهشها و تویاه محصوالت بازشر یرمایه

شی ما در بخشهای یها  ،شورش

ب ها و مشتقات و همچاین تحلیل شورش

بهادشر

شرکتهای پذیرفتهش ه در بورس شیت .شین دپارتمان کارما شن تما وقتا رش که تحصی ت
فقها بهویژه در رشته فقه ماام ت و مالا م رن دشرن  ،شیتخ ش ماکا  .ترکیب نیروی
شنسانا متخصصا شز شین دو رشته ،در شیجاد گروه کاری توشنا به ماظور نیل به شه ش
تایینش ه ،شرط شیایا شیت .در نهایت یافتههای پژوهشا شین دپارتمان ،برشی شورشی
مشورتا فقها به ماظور تأیی آنان شرشئه ماشود (شمسا نژشد و نجفا ، 1385 ،ص.)30-29
گروه مطالعاتی ابزارهای اسالمی ()The Islamic Instrument Study Group( ) IISG

تأییس کرده شیت .شعضای شین گروه متشدل شز مشاورشن فقها و شفرشد مارو

و دشرشی

وجهه شرکتها شیت .شین گروه در زمیاه موضوعات مربوط به بازشر یرمایه شی ما در مالزی
بحث و تبادل نظر کرده و تصمیمیازی ماکا .
شورای مشورتی فقهی بازار سرمایه ()Shariah Advisory Committee ( ) SAC

دپارتمان بازشر یرمایه شی ما فاالیتهای پژوهشا شنجا ماده و کارکردهای آن به عاوشن
دبیرخانه گروه مطالااتا شبزشرهای شی ما شیت .کمیسیون شورش بهادشر مالزی با شعتقاد به
شیاده برشی گروه مطالااتا شبزشرهای شی ما ،تویاه نقش شین گروه مهم شیت ،در نتیجه شین
گروه در  16ما  1996به یک نهاد ریماتر به نا شورشی مشورتا فقها شرتقا یافته شیت.
تأییس شین شورش شز یوی وزیر خزشنهدشری حمایت ش و شورش نقش شطمیاان شز شنطبا بازشر
یرمایه شی ما با شاول شی ما رش بر عه ه گرفت .دشماه فاالیت شورشی فقها ،مشاورهدشدن
در زمیاه کلیه موضوعات مرتبط با تویاه جامع بازشر یرمایه شی ما و کارکردها به عاوشن
مرکز مرجع موضوعات مرتبط با بازشر یرمایه شی ما شیت .در مارفا شبزشرهای بازشر یرمایه
شی ما ،شورشی مشورتا فقها دو رویدرد دشرد .رویدرد شول برریا شعتبار و دریت ا
شبزشرهای مالا متاار

مورد شیتفاده در بازشر یرمایه دشخلا شز دی گاه شرعا شیت .شین

برریا روی یاختار ،یازوکار و کاربرد شبزشرها برشی شثبات شیاده شین ش بزشرها مخالف با شاول
شرعا نباشا  ،متمرکز شیت .رویدرد دو شامل فرمولهکردن و تویاه شبزشرهای مالا ج ی
بر شیاس شاول شرعا شیت؛ همچاین شورشی مشورتا فقها مسئول شنتشار فهریت شبزشرهای
ماطبق با شرع نیز محسوب ماشود .شین فهریت به لیست شورش بهادشر مورد تأیی شرع نیز

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /راهکارهای ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ...

شز یوی دیار کمیسیون شورش بهادشر مالزی در یال  1994گروه مطالااتا مالا شی ما رش
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مارو

شیت .شین لیست بهطور مستمر بهروزریانا ماشود و کمیسیون شورش بهادشر مالزی

فهریت بهروزش ه رش دو بار در یال شع

ماکا  .شین شمر برشی کمک به یرمایه گذشرشن

مسلمان به ماظور شاایایا شورش بهادشر ماطبق با شرع بسیار شیایا شیت و ماجر به شفزشیش
شعتماد آنان هااا یرمایه گذشری ماشود .شین فهریت به عاوشن مباا برشی یاخت شاخص ا
شرعا که شز  17آوریل  1999تویط بورس مالزی آغاز ش ه شیت ،شیتفاده ماشود
.)Resolutions of the Securities Commission Shariah Advisory Council, 2007( 80
همچاین علت دیار تشدیل شورشی مشورتا فقها در یطح ملا ،جلوگیری شز شثرشت
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /فتاحی و خدابخشیان

مافا قوشنین مداتب فقها شیت که در آن ششخاص مختلفا با پیشزمیاههای تخصصا هم
در زمیاه شریات شی ما و هم مالا حضور دشرن  .مصوبات شورش به اورت دورهشی ماتشر
ماشود که در موشقع وجود شخت

فقها ع وه بر کشور مالزی یایر کشورهای مسلمان نیز

به شین مصوبات رجوع ماکاا  .به همین خاطر شعضای شورش همه ماابع و روش فقها شز
چهار مدتب حا بلا ،شافاا ،مالدا و حافا رش در حوزه ماام ت پذیرفتهشن ؛ همچاین شورشی
مشورتا فقها برشی بهرهما ی شز دی گاههای فقها در حوزه ماام ت شز همه فر شی ما
شیتقبال ماکا (شمسا نژشد و نجفا ، 1385 ،ص.)30

شگرچه در قانون کمیسیون شورش بهادشر ،بهطور اریح تشدیل شورشی مشورتا فقها رش
شع

نماکا  ،ولا بخش  16شین قانون مشخص ماکا که کمیسیون شورش بهادشر برشی

شنجا وظایف خود شختیار کامل دشرد؛ شزشینرو ،بخش  18قانون مشخص ماکا که کمیسیون
ما توشن کمیتهشی تشدیل ده تا به شورش برشی شنجا وظایف خود کمک نمای ؛ همچاین
کمیسیون ما توشن هر فردی رش که ا حیت دششته باش  ،به عاوشن عضو شین کمیته ماصوب
نمای  .شعضای شورشی مشورتا فقها هر دو یال یک بار تویط کمیسیون شورش بهادشر مالزی
شنتخاب ماشون (.)Umar, Kabir, 2011

وزارت تأمین
مالی

بیمه

بانک نگارا

کمیسیون

مالزی

اوراق بهادار

بانک ها

سایر نهادهای

کمیته مشورتی

مالی

شریعت

اوراق قرضه
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بورس مالزی

 .6-2استانداردهای بینالمللی نظارت شرعی
شیتان شردهای مختلفا در حوزه نظارت شرعا بازشرهای مالا به وییله دو نهاد مالا شی ما
(هیئت خ مات مالا شی ما و یازمان حساب شری و حسابریا نهادهای مالا شی ما) ماتشر
گردی ه شیت .برشی توضیح شیتان شردهای مذکور شبت ش به توضیح نهادهای مورد ششاره پردشخته
ماشود و یسس کلیات شیتان شردهای مورد بحث ششاره ما گردد.
 .1-6-2هیئت خدمات مالی اسالمی ()IFSB

هیئت خ مات مالا شی ما به موجب طرح بانک مرکزی مالزی ،بانک ناارشی مالزی ،تأییس
ش .ه

شین نهاد تب یلش ن به تایینکاا ه شیتان شردهای بینشلمللا برشی بانکهای شی ما،

تدافل و بازشر یرمایه شیت .به عاوشن تایینکاا ه شیتان شردها برشی نهادهای مالا شی ما،
هیئت خ مات مالا شی ما مدمل کمیته بال برشی نظارت باندا و شنجمن بینشلمللا ناظرشن
بیمه (  )International Association of Insurance Supervisorsشیت .تاکاون ،هیئت
خ مات مالا شی ما  24شال رشهامای شیتان شرد و یاددششتهای فاا برشی شین ااات ماتشر
کرده شیت ( .)Ibid
شایان ذکر شین شیت که هیئت مذکور برشی ت وین شیتان شردهای خود با دعوت شز
مسئوالن ،نمایا هها و کارشاایان حوزه مورد بحث شز کشورهای عضو ،با بهرهگیری شز قوشنین
و تجربیات کشورهای مختلف شق ش به ت وین شیتان شردها مانمای  .یدا شز شه ش

ک ن

 IFSBمهیانمودن دیتورشلاملهایا برشی نظارت مؤثر و قانونگذشری برشی نهادهای شرشئهدها ه
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شدل  :1جایااه کمیته مشورتا شریات در بازشر یرمایه مالزی ( .)Bacha, Mirakhor, 2013, p.77

خ مات مالا شی ما ماباش  .برشی ریی ن به شین ه

تا به شمروز شیتان شردهایا به تصویب

ریان ه ش ه شیت .مهم ترین آنها که مربوط به شین پژوهش شیت ،به شرح زیر ماباش (یایت

هیئت خ مات مالا شی ما):
ردیف

توضیحات

عنوان استاندارد
شیتان شرد شماره :3شاول رشهامای
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حاکمیت شرکتا برشی نهادهای شرشئهدها ه شین شیتان شرد شامل هفت شال رشهاما درباره شلزشمات
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1

خ مات ارفاً مالا شی ما (به شیتثاای

شحتیاطا در زمیاه حاکمیت شرکتا برشی نهادهایا

نهادهای بیمهشی و اا و های مشترك

شیت که ارفاً خ مات مالا شی ما شرشئه مادها .

یرمایهگذشری شی ما )
شین شیتان شرد شامل  9شال رشهاما در پاج بخش
2

شیتان شرد شماره  : 10شاول رشهاما رشجع به

رشجع به نظارت شرعا شیت .شین پاج بخش

ییستمهای حاکمیت شرعا برشی نهادهای

عبارتشن شز :رویدرد عموما برشی ییستم نظارت

شرشئهدها ه خ مات مالا شی ما

شرعا ،ا حیت ،شیتق ل ،قابلیت شعتماد و
هماهااا.
ه

3

شین شیتان شرد شین شیت که شیتان شرد شماره 5

شیتان شرد شماره  : 16شاول رشهامای

شین نهاد رش بازبیاا و تج ی نظر نموده و  11مؤلفه رش

تج ی نظر ش ه رشجع به مؤلفههای کلی ی

برریا کرده شیت که دو مؤلفه حاکمیت شرکتا و

در فرشگرد شرزیابا نظارت

نظارت شرعا و نظارت و رویدردهای مختلف
نظارتا رش برریا نموده شیت.

4

شیتان شرد شماره  :17شاول شیایا
قانونگذشری مالا شی ما

شین شیتان شرد فقط شاول شیایا مربوط به نظارت و
قانونگذشری در بخش باند شری شی ما رش م نظر
قرشر دشده شیت.

 .2-6-2سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی )(AAOIFI

 AAOIFIیازمانا بحریاا شیت که تایینکاا ه شیتان شرد برشی موضوعات حساب شری و
حسابریا مرتبط با ااات باند شری و مالیه شی ما شیت .شیایاً شیتان شردهای یازگار با
شریات رش عم تاً بر مباای شیتان شردهای بینشلمللا گزشرشاری مالا ()IFRS

(  )International Financial Reporting standardsطرشحا ماکا  .فاالیت  AAOIFIدر
حوزههایا که تحت پوشش  IFRSقرشر نماگیرن یا ممدن شیت شیتان شردهای آن در تاارض
با شلزشمات شریات باش  ،بسیار حائز شهمیت ماشود (پورمحم ی و زشرع قاجاری ، 1392 ،
ص .)228-220دو شیتان شرد مربوط به حوزه نظارت شرعا به شرح زیر شیت (یایت یازمان

حساب شری و حسابریا مؤیسات مالا شی ما):
ردیف

توضیحات

عنوان استاندارد

1

شیتان شرد شماره « :1هیئت نظارتا

شی ما ،شرشئه چارچوب کلا و شاول رشهامای تاریف،

شریات :تأییس ،ترکیب و گزشرشدها»

تشدیل ،ترکیب و شیوه گزشرشدها شورشهای فقها و
شرعا در بانکها و مؤیسات مالا شی ما ماباش .
ه

شیتان شرد شماره  :2شیتان شردها و شاول
2

رشهامای مشخص برشی شورشی فقها
بانکها و یا مؤیسات

شین شیتان شرد حاکمیتا برشی بانکها و مؤیسات

مالا شی ما آن شیت که شیتان شردها و شاول رشهامای
مشخصا برشی شورشی فقها بانکها و یا مؤیسات
مالا شی ما شرشئه نمای ؛ به نحویکه شین نهادها بتوشنا
وظیفه نظارت شرعا بر عملدرد مؤیسه رش به بهترین
نحو ممدن به شنجا ریانا .

 .7-2نظارت شرعی در بازار سرمایه جمهوری اسالمی ایران
شجرشی شاول و مبانا مبتاا بر شریات در حقو کشورمان ،در حوزه بازشر یرمایه نیز ماجر
به ت وین یازوکاری برشی رعایت شین مسئله نمود تا در عین جامه عمل پوشان ن به ماویات
شرعیه ،جوشنب تخصصا و کارشاایا موضوعات نیز رعایت شود .در شین رشیتا ،به شیتااد
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ه

شین شیتان شرد برشی بانکها و مؤیسات مالا
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با ( )13ماده ( )7قانون بازشر شورش بهادشر  1کمیته تخصصا فقها  2به ماظور تحقق شه ش
ذیل ن به عاوشن وظایف و شختیارشت کمیته ن در یازمان بورس و شورش بهادشر تشدیل گردی :
-

شرزیابا شبزشرهای مالا ج ی پیشاهادی برشی شیتفاده در بورسها و بازشرهای
خارج شز بورس شز دی گاه فقها؛

84

-

برریا شبهات فقها در مورد شبزشرهای مالا و شرشئه رشهحلهای ماایب؛

-

شرزیابا شبزشرهای مالا در مقا عمل به ماظور شطمیاان شز حسن شجرشی آنها؛

 -طرشحا شبزشرهای مالا شی ما برشی بازشر یرمایه کشور و پیشاهاد آن به
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هیئتم یره یازمان؛
-

همداری با کمیتهها و شورشهای مشابه در یایر یازمانهای دشخلا و خارجا؛

-

همداری در تویاه و گسترش برنامههای آموزشا و شنتشارشت علما در زمیاه
مالا شی ما؛

-

همداری در برگزشری نشستهای علما در زمیاه مالا شی ما؛

-

برریا شبااد فقها مسائل بازشر یرمایه؛

-

شنجا یایر موشرد شرجاعا یازمان در رشیتای مأموریت کمیته.

3

لذش تجربه عملا شیرشن شز لحاظ نظارت شرعا بازشر یرمایه ب ین گونه شیت که شگر بتوشن
جایااه شورشی ناهبان رش به عاوشن یک نهاد باالدیتا که تاها وظیفه آن نظارت بر شرعابودن
قوشنین مصوب مجلس شورشی شی ما شیت ن و نه یایر مقررهها ن ،به مثابه شورشی نظارت
شرعا مرکزی قلم شد نمود ،کمیته فقها یازمان نیز به عاوشن کمیته تخصصا ناظر بر یازمان
بورس و شورش بهادشر به حساب ماآی .
 .1بنهمو جنب مقرره مزبور ،یدا شز و ظنایف و شختینارشت هیئنتمن یره

یننازمنان بورس ،پی شننا هناد بنه کنارگیری

شبزشرهای مالا ج ی در بازشر شورش بهادشر به شورشیت.
 .2ماده  4د ینتورشلامل ت شندیل و فاالیت کمیته تخ صن صنا فقها« :شع ضنای کمیته هفت ع ضنو مابا شن که به
شنرح زیر شنتخاب ما شنون  .1 :پاج نفر فقیه (مجته متجزی ) اناحب نظر در م سنائل بازشر ینرمایه به ت صنویب
هیئتم یره یننازمان  .2یک نفر متخ صننص مالا با تایین رئیس یننازمان  .3یک نفر حقو دشن آ شنناا با با زشر
یرمایه با تایین رئیس یازمان  .4یک نفر شقتصاددشن آشاا با بازشر یرمایه با تایین رئیس یازمان».
 .3ماده  10دیتورشلامل تشدیل و فاالیت کمیته تخصصا فقها.

 .3روش تحقیق
شنتخاب و شتخاذ یک روش علما احیح برشی دیتیابا به نتایج علما و کاربردی در تحقیق
شز شهمیت زیادی برخوردشر ماباش  .روشن شیت که روششاایا احیح یک تحقیق ،شال
و شیاس تحقیق رش شدل ماده که ب ون توجه به آن ،نتایج پژوهش حاالا برشی محقق
نخوشه دششت؛ باابرشین ت ش محقق در بهکارگیری یک روش علما و عق یا احیح برشی
دیتیابا به نتایج مطلوب ضروری شیت (نوروزی  ، 1390 ،ص.)78
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 .1-3روش تحقیق گروه کانونی
شز گروه کانونا شیتفاده ماکا  .گروه کانونا ،فاا خاص در پژوهش کیفا شیت که برشی
شیجاد تاامل بین شعضای گروه طرشحا ش ه تا زمیاه مباحثه عمیقتر بین شفرشدی که کام ً
دیتچین ش ه و تا ح ودی همان و مشابهشن  ،فرشهم شود و جابههای مختلف و ج ی
موضوع بحث آشدار گردد .در وشقع شین تاامل زمیاه تبادل نظرشت و شن یشهها رش به وجود
ماآورد که شمدان آن در طول جلسات مصاحبه شنفرشدی وجود ن شرد .در شین جلسات به
رئیس جلسه یاد دشده ماشود که باطر

مان ه و گفتاوی آزشد میان همه شعضای گروه رش

تسهیل کا  .شعضای گروه بای همانا ی دششته ،شما دویتان یا ماسوبین نزدیک نباشا ( شفخما
روحانا و همدارشن /1393 ،الورنس نیومن  ، 1394 ،ج ، 2ص.)348-347

بعضی از مزایای گروه کانونی

• شرشیط طبیاا محیط به شفرشد در شبزشر آزشدشنه دی گاهها و شی ههایشان کمک ماکا .
• شبزشر عقی ه آزشدشنه شعضای یک گروه ،یبب تشویق شقلیت ماشود.

• شفرشد بهویژه در طرحهای پژوهشا عملا ،شحساس توشنما ی ماکاا .

• برشی پژوهشارهای پیمایشا ،دریچهشی باز ماکا تا ب شنا شفرشد درباره عااوین
پیمایش ،چاونه فدر ماکاا .

• مشارکتکاا گان ما توشنا شز ید یار پرسوجو کرده و پایخهای خود رش برشی
هم شرح دها .
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زمانا که پژوهشار به دشدههای کیفا -تفصیلا رشجع به نظر شفرشد درباره یک پ ی ه نیاز دشرد،

بعضی از محدودیتهای گروه کانونی

• تاها یک یا چا موضوع رش ما توشن در یک جلسه گروه کانونا ،بحث کرد.

• مشارکتکاا گان در گروه کانونا ،به نسبت مصاحبههای فردی ،شی ههای کمتری
رش شرشئه ماکاا .

• پژوهشارها نما توشنا بین تفاوتهای موجود در پایخهای تکتک شفرشد و
86

پایخهای برآم ه شز بستر گروه کانونا ،یازگاری شیجاد کاا (الورنس ن یومن ، 1394 ،
ج ، 2ص.)348-347
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در شین پژوهش ،پژوهشارشن برشی کاهش مح ودیت روش گروه کانونا ،شبت ش با برریا
عمیق شدبیات نظری بحث درباره کمیتههای شریات ،شیتان شردهای بینشلمللا مالا شی ما
درباره حاکمیت شریات ،پریشاامههای پژوهش مشابه در حوزه باند شری شی ما ،مؤلفههای
شولیه ارتقای نظارت شرعا جهت شرشئه به گروه کانونا شحصا گردی  .یسس با آمادهیاز ی
پریشاامه شی شولیه ،جهت برریا به پاج خبره شرشئه گردی و خبرگان پریشاامه شولیه رش با
شا حاتا تأیی نمودن  .یسس پریشاامه نهایا در گروه کانونا متشدل شز پژوهشارشن کمیته
فقها یازمان بورس جهت تأیی نهایا بحث و برریا ش .

 . 4تشریح نتایج گروه کانونی
برشی تأیی نهایا رشهدارهای شرتقای نظارت شرعا ،پژوهشارشن موفق به برگزشری گروه
کانونا متشدل شز پژوهشارشن مرکز پژوهش و مطالاات شی ما یازمان بورس و شورش
بهادشر (یک نفر دکتری مالا ،یک نفر دکتری حقو  ،یک نفر دکتری فقه و حقو  ،یک نفر
دشنشجوی دکتری و یک نفر کارشاایا شرش ماار

شی ما و م یریت مالا) گردی  .الز

شیت ذکر شود دیتور جلسه گروه کانونا برریا نهایا پریشاامه تدمیلش ه و شا حش ه
مرحله قبل شیت و به نوعا گفتوگوی گروه کانونا کام ً چارچوب ما شدشره گردی .

نتایج گروه کانونی
جمعبا ی و نتیجه نهایا گر وه کانونا ب ین ترتیب شیت:

همه شعضای گروه کانونا همرأی در همه یؤشالت بودن و همه موشرد به جز  7مورد،
تأیی کامل (نمره  5شز  )5آنان رش شخذ نمود 7 .مورد دیار (با نمره  3و  )4نیز با قی شا حاتا
مورد تأیی کامل قرشر گرفت.
ج ول  :5نتیجه نهایا گروه کانونا رشهدارهای نظارت شرعا
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1

در حال حاضر کمیته فقها یازمان بخشا شز کمیتههای
قانوناش ن جایااه کمیته
فقها یازمان بورس در متن تخصصا یازمان قرشر ماگیرد و تاها جایااه درونیازمانا
دشرد.
قانون بورس شورش بهادشر

5

2

شیجاد شرتباط مؤثر ،نظا ما
با شورشی ناهبان

شرتباط پیویته با فقهای شورشی ناهبان جهت شخذ نظرشت
مشورتا در مسائل فقها مورد بحث

4

3

ت وین مأموریت ج ی
برشی کمیته فقها

شیاس ت وین مأموریت بر شیاس شه ش بلا م ت یازمانا
شیت که شین شمر به لحاظ برنامه ریزی شیترشتژیک بای
م حظه گردد؛ همچاین مؤلفههای مهما مانا نظارت
شرعا پیویته و فااالنه و رویدرد بینشلمللا در مأموریت
فالا م حظه نش ه شیت و الز شیت شا ح شود.

5

4

ت وین وظایف کمیته فقها
بر مباای مأموریت شا حا

بر شیاس مأموریت شا حا ،وظایف نیز مج دشً ت وین
ماگردد.

5

5

ت وین شختیارشت تفویضا
به کمیته فقها حسب
مأموریت و وظایف

بر شیاس مأموریت و وظایف ترییمش ه برشی کمیته فقها،
شختیارشت الز جهت تفویض ت وین ماگردد؛ همچاین در
دیتورشلامل کمیته فقها حاضر ،خلط وشژگانا شختیارشت با
وظایف اورت گرفته شیت و هیچ با ی شز شختیارشت
تفویضا به کمیته فقها وجود ن شرد.

5

 .6شا ح نحوه شنتخاب شعضای کمیته فقها به تفدیک:
1-6

فقها

شنتخاب فقها تویط شورشی ناهبان با پیشاهاد شورشی عالا
بورس به ماظور حفظ شیتق ل فقهای کمیته فقها شز
یازمان بورس

4
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ردیف

ویژگی

تبیین ویژگی

نمره
خبرگان

2-6

شقتصاددشن

شنتخاب شقتصاددشن به وییله هیئتم یره

5

3-6

حقوق شن

شنتخاب حقوق شن به وییله هیئتم یره

5

4-6

متخصص مالا

شنتخاب متخصص مالا به وییله هیئتم یره

5

 .7شا ح مؤلفههای الز جهت برریا ا حیت فقهای کمیته فقها
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1-7
2-7

فقها

3-7

8

شیجاد شرتباط مؤثر و نظا ما
با دفتر مرشجع

مجته بودن در حوزه شقتصاد و مالا

4

آشاا به بازشر یرمایه

5

حضور یک نفر فقیه مجته مسلط به فقه مقارن

5

الز شیت کمیته فقها یازمان به اورت پیویته در زمیاه
نظارت شرعا با مرشجع محتر تقلی در شرتباط بوده و
نظرشت آنها رش در زمیاههای شرعا مورد شیتفاده قرشر ده .
پیشاهاد ماگردد شز یوی مرشجع یک نفر نمایا ه در
جلسات کمیته فقها قم حضور دششته باشا .

5

 .9نحوه برقرشری نظارت شرعا در مؤیسات خود شنتظا
با توجه به ج ی بودن نظارت شرعا در مؤیسات بهتر
شیت شین شمر به اورت شختیاری باش .

1-9

هموشره شختیاری بمان .

2-9

شبت ش شختیاری باش و باا به
ا ح ی کمیته فقها
شجباری گردد.

5

3-9

شز همان شبت ش شجباری گردد.

3

10

تشویقابودن نظارت شرعا
در مؤیسات خود شنتظا

با توجه به ج ی بودن نظارت شرعا در مؤیسات بهتر
شیت شین شمر تشویقا باش .

3

5

5

12

وجود یازوکار نظارت
شرعا پسیاا و پیشیاا
فاالیتهای ماام تا به
وییله کمیته فقها

با عاایت به شیاده شمدان مغایرت فاالیتها در بازشر یرمایه
با موشزین شرع شی وجود دشرد ،الز شیت نظارت شرعا
پسیاا و پیشیاا به وییله کمیته فقها شنجا گیرد.

5

13

مشورت با ااحب نظرشن در
خصوص مسائل مستح ثه

در خصوص مسائل ج ی و برشی موضوعشاایا دقیقتر،
الز شیت شز مشورت شفرشد متخصص در جلسات کمیته
فقها شیتفاده گردد.

5

14

تاامل یازن ه بین کمیته
فقها یازمان با یایر
بخشها و شدشرشت مرتبط

جهت شجرشی احیح نظارت شرعا شدلگیری تاامل
یازن ه بین وشح ناظر شرعا با یایر بخشها نیاز دشرد.
شین تاامل در شباادی مانا آشااش ن با فاالیتهای
بخشهای مختلف ،تسریع در جریان شط عات و شرتباط با
شفرشد حاضر در زیرمجموعههای مختلف یازمان شیت.

4

15

تویاه دشنش حرفهشی
شعضای کمیته فقها

الز شیت شعضای کمیته فقها به اورت پیویته
ج ی ترین یازوکارهای ماام تا در شیرشن و دیتاوردهای
مالا شی ما در جهان رش آموزش ببیاا .

4

16

گزشرشدها کمیته فقها
یازمان به هیئتم یره
یازمان و شورشی عالا
بورس

الز شیت کمیته فقها یازمان به اورت یاالنه نسبت به
شرشئه گزشرش شنطبا فاالیتها با شریات شق ش بامای .

5

17

با توجه به تویاه یریع و رو به رش ااات مالا شی ما،
الز شیت کمیته فقها برشی کسب تجربیات و رعایت
تاامل یازن ه با کمیتههای
شریات کشورها و نهادهای هرچه بیشتر شیتان شرهای بینشلمللا مالا شی ما ،تاامل
یازن ه با نهادهای مالا و کشورهای مختلف در زمیاه مالا
مالا مختلف
شی ما دششته باش .

5

18

شعضای کمیته فقها شط عاتا که به ماظور شنجا وظیفه
نظ ارتا خود الز دشرن  ،شز یازمان بورس و نهادهای خود
شنتظا دریافت نمای .

4

دیتریا به شط عات با
حفظ محرمانهبودن
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11

وجود یازوکار نظارت
شرعا در ت وین مقررشت،
دیتورشلاملها ،بخشاامهها
و شیایاامهها به وییله
کمیته فقها

با شیتااد به شال  4قانون شیایا مباا بر شیاده مقررشت،
دیتورشلاملها و بخشاامهها در هر جایا شز جمهوری
شی ما شیرشن نبای مغایر با شرع مق س باش  ،الز شیت
کمیته فقها در شین زمیاه ورود پی ش کا .

آموزش ،شط ع ریانا،
فرهاگیازی و
مشورتدها مباحث شرعا با توجه به گسترش تامیق بازشر یرمایه شی ما ،آموزش،
شط ع ریانا ،فرهاگیازی و مشورتدها مباحث شرعا
مرتبط با بازشر یرمایه
به اورت فرشگیر مورد توجه قرشر گیرد.
شی ما به متص یان ،فااالن
حقوقا و حقیقا بازشر
یرمایه

5

20

م یریت و کاترل تضاد
ماافع برشی شعضای کمیته
فقها

با توجه به شیاده شعضای کمیته فقها شمدان حضور در هر
پست و مقاما در نهادها و مؤیسات مالا تحت نظارت
یازمان دشرن  ،به تبع شمدان تضاد ماافع وجود دشرد.

5

21

شا ح فرشیا مسئلهشاایا
در کمیته فقها

با عاایت به شیاده مسائل مطروحه در کمیته فقها بر شیاس
درخوشیتهای نهادهای مالا ،شولویتهای یازمان و
نیازهای دولت و  ...ماباش  ،الز شیت در کاار موشرد
فو  ،نسبت به مسائل مختلف (ک ن -خرد ،مباایا-
روباایا و نظری -عملیاتا) فرشیا مسئلهشاایا بازناری
اورت پذیرد.

4

22

ضرورت حاکمش ن تفدر
«فقه نظا یاز» در عین
حضور تفدر «فقه
موضوعات»

با عاایت به شیاده تفدر فقه نظا یاز حلقه مفقوده در فضای
حاکم بر بازشر یرمایه شی ما شیت الز شیت که ع وه بر
حضور تفدر فقه موضوعات ،فقه نظا یاز حاکم گردد.

5

ضرورت نارش «کل نار» با توجه به شیاده در مسائل مطرحش ه در کمیته فقها ارفاً
نبای شز لحاظ فقها برریا گردد ،بلده شثرشت مسئله شز
به مسائل مطروحه در کمیته
شبااد مختلف حقوقا ،شقتصادی (خرد و ک ن) و مالا در
فقها در عین نارش
بازشر یرمایه لحاظ گردد.
«خردنار»

5
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موشردی که نمره کامل برشی آنان در نظر گرفته نش  ،با شا حات زیر نمره کامل  5رش با
نظر خبرگان گروه کانونا شخذ کردن .
در مورد ردیف  ، 2در مصادیقا که مورد شخت فا بین فقهای کمیته فقها ،مرشجع تقلی و
شعضای شورشی ناهبان شیت ،به اورت دشوطلبانه شز طر

کمیته فقها یازمان به شورشی

ناهبان شرجاع شود؛ همچاین در شین حالت نمایا هشی شز کمیته فقها برشی تفاهم بیشتر به
شورشی ناهبان در جلسه مربوطه حضور دششته باش .

در مورد  ، 1-6مشد تا که برشی شین ویژگا مترتب شیت عبارت شیت شز کا ش ن
یرعت عمل کمیته فقها در تشدیل آن که ناشا شز وقت کم و بروکرشیا حاکم بر شورشی
ناهبان شیت.
در مورد  ، 1-7ع وه بر مجته بودن در حوزه شقتصاد ،در حوزه مالا هم مجته باش ؛
همچاین مایارهای دقیقتری مانا گذرشن ن ح شقل یطح  4حوزه در زمیاه شقتصاد و مالا،
مورد تأیی یدا شز مرشجع یا جاماه م ریین قم بودن و یابقه پژوهشا قابل توجه مورد 91
تأکی قرشر گرفت.
گردد که یک یری شز ماام ت در ب ازشر یرمایه قبل شز تشدیل کمیته فقها در جریان بوده و
در حال حاضر نیز شیتفاده ماشود؛ لذش الز شیت کمیته فقها در شین زمیاه نیز ورود پی ش
کا .
در خصوص مورد  ، 18شط عات مورد نیاز کمیته فقها م نظر قرشر بایرد.
در خصوص مورد  ،21شاایایا ،دیتهبا ی و شولویتبا ی مسائل شهمیت دشرد؛ یااا
قسمتا شز کار پژوهشا کمیته فقها یازمان ار شاایایا مسائل بازشر یرمایه بشود .قسمتا
شز کار کمیته ار

دیتهبا ی مسائل گردد .با شین کار ما توشن مسائل کاربردی رش به کمیته

فقها تهرشن وشگذشر نمود و مسائل ک ن ،مباایا و نظری رش به کمیته فقها قم یسرد .نسبت
به شولویتبا ی مسائل نیز کمیته فقها بای با کمک کارشاایان خود به شین موضوع بهخوبا
بسردشزد؛ چرشکه وقت کمیته فقها شز نظر تا شد جلسات در یال مح ود بوده و قطااً بحث
شولویتبا ی مسائل بای در دیتور کار قرشر گیرد.
ناظر به دو مورد  22و  ،23ما توشن شین دو رش با هم شدغا نمود؛ ب ین مااا که فقه نظا یاز
قطااً در درون خود ،نااه کلنار رش در بر دشرد و لذش الز نیست ویژگا نااه کلناری در
کمیته فقها مطرح گردد.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
با عاایت به ه

پژوهش حاضر ،با شز بیان تااریف نظارت و نظارت شرعا ،برریا

تجارب کشورهای شی ما ،شیتان شردهای مالا شی ما و پژوهشهای مشابه در حوزه
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در خصوص مورد  ، 12ضمن تأیی کامل شین ویژگا ،رشجع به نظارت پیشیاا بای ششاره

باند شری شی ما ،شق ش به طرشحا پریشاامه شولیه نموده و با تأیی آن به وییله  5خبره ،آن
رش به گروه کانونا عرضه کرده و نتایج زیر به اورت خ اه حاال گردی .
صالحیت فقهای کمیته فقهی :الز شیت فقهای عضو ،مجته در حوزه شقتصاد و مالا
باشا  ،آشاا به بازشر یرمایه باشا و یک نفر فقیه مجته مسلط به فقه مقارن باش .
استقالل کمیته فقهی :با عاایت به نحوه فالا شنتخاب شعضای کمیته فقها ،الز شیت
92

طریق شنتخاب شعضا تغییر نمای  .با توجه به نظرشت خ برگان ،برشی شفزشیش شیتق ل کمیته
شعضای آن رش شورشی عالا بورس پیشاهاد ده و شورشی ناهبان تصویب نمای .
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وظایف و اختیارات کمیته فقهی :با توجه به ع

تصریح در دیتورشلامل شختیارشت

محوله به کمیته فقها الز شیت مطابق با وظایف محوله ،شختیارشت الز اریحاً مدتوب و
وشگذشر گردد.
مدیریت تعارض منافع در کمیته فقهی  :با توجه به نبود یازوکار ماایب در دیتورشلامل
کمیته فقها برشی جلوگیری شز تضاد ماافع چارهشی شن یشی ه نش ه شیت و الز شیت طبق
شیتان شردهای نهادهای مالا شی ما ،مقرر نمایا شعضای کمیته فقها نتوشنا در قسمتهای
مختلف بازشر یرمایه یمت ریما بایرن .
ساختار بومی کمیته فقهی و مناسب با ابعاد سازمان :با توجه به نظا حقوقا حاکم بر
شیرشن و وجود شورشی ناهبان ،الز شیت کمیته فقها در یاختار حقوقا و قانونا کشور
تاریف گردد و با توجه به شبااد بازشر یرمایه شیرشن بازتاریف شود.
دسترسی به اطالعات و رازداری نسبت به آن در کمیته فقهی :الز شیت برشی نظارت
شرعا مستمر و جامع در کل بازشر یرمایه ،شط عات الز با حفظ شمانتدشری در شختیار کمیته
فقها قرشر گیرد.
سازگاری با شریعت :در همه شئون بازشر یرمایه ،یازگاری با شریات چه شز حیث
شبزشرها و عقود ،چه شز حیث نهادهای مالا و بازشرها ،الز شیت که کمیته فقها نظارت پیشیاا
و پسیاا دششته باش .
نظارت پیوسته ،جامع و سیستمی :برشی شیتقر شر یک نظا نظارتا پیویته ،جامع و
ییسمتا موشردی که بای مورد توجه قرشر بایرن عبارتشن شز :شا ح فرش یا مسئلهشاایا
در کمیته فقها ،وجود یازوکار نظارت شرعا پسیاا و پیشیاا فاالیتهای ماام تا به

وییله کمیته فقها ،وجود یازوکار نظارت شرعا در ت وین مقررشت ،دیتورشلاملها ،
بخشاامهها و شیایاامهها به وییله کمیته فقها.
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 دشنشد ه ماار،  جمهوری شی ما شیرشن» ؛ پایاننامه کارشاایا شرش1404 شفق چشم شن شز
.1390 ،

 دشنشااه شما ااد: تهرشن، شی ما و م یریت
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