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بانکداری اخالقی    پرون���ده

فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

مقدمه
متعاقب حوادث يازدهم سپتامبر2001 در اياالت متحده و در نتيجه نوسانات اقتصادي حاصل از 
قيمت  نفت و اسالم گرايي فزاينده در كشورهاي اسالمي، ماليه اسالمي با رشد شديد، متداوم و آشكار 
شاخص ها كه به طور ميانگين باالتر از رشد شاخص هاي ساير موسسات موجود ارزيابي گرديده است، 
به مرحله جهاني جهش كرده است. به صورت همزمان همراه با رشد فزاينده ماليه اسالمي در جهان، 
افزايش��ي در شكاف ميان دست اندركاران ماليه اس��المي و اعضاي جامعه مدني در مورد نقشي كه 

موسسات مالي اسالمي مي بايست در جامعه ايفا نمايند، به وجود آمده است.
همچنين شايد به عنوان يك نتيجه، صنعت ماليه اسالمي به طور فزاينده اي از جانب اقشار گوناگون 
جامعه، خصوصا جوامع دانشگاهي و فرهيختگان، مورد انتقادات فراوان قرار گرفته است. در سال2007، 
ش��يخ تقي عثماني)2( اعالم نمود گرچه صكوك براي مش��اركت در س��ود و زيان بوجود آمده  است ، 
وليكن در واقع بخش اعظم آن مطابق قواعد اسالمي نمي باشد. به طور مشابه، در سال2009، شوراي 
بين المللي آكادمي فقه)3( اعالم نمود كه برخي اشكال مكانيزم تأمين مالي نقدي متداول )همچون 
تورق)4(( در مواردي كه حاوي نشانه هايي از ربا هستند براي به اصطالح دور زدن قوانين شريعت، مورد 

استفاده قرار مي گيرند، كه اين به هيچ وجه صحيح نمي باشد.
هسته اصلي انتقاد كه از مشابهت موجود ميان نتايج اقتصادي مبادالت موسسات مالي اسالمي 
و س��اير موسسات مالي، استنباط گرديده است، آن است كه موسسات مالي اسالمي هدفي واالتر از 
اين دارند كه در ماهيت از ساير موسسات مالي الگوگيري محض كرده باشند. موسسات مالي اسالمي 
مي بايست با ايجاد تغيير در خطي مشي خود، قبل از هر كار ديگري، به فكر سهم باالتر از مشاركت در 
سود و زيان توليد حاصل از سرمايه گذاري ها باشند و بكوشند تا توسط سرمايه گذاري در پروژه هاي 

مختلف و در كشورهايي با بيشترين نيازهاي اقتصادي و اجتماعي، توزيع ثروت را متعادل تر سازند.
بررس��ي پيش رو و نتايج برگرفته از آن، در پي يافتن راه حلي براي حذف اين فاصله اس��ت كه به 
وسيله سنجش مطابقت اقدامات موسسات مالي اسالمي با استانداردهاي حاكم بر شفافيت و رفتار 
مسئوالنه اجتماعي ارائه شده از طرف »سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسالمي«)5( 

انجام شده است.
گزارش حاضر، نتايج يك بررسي جامع روي گرايش به مسئوليت  پذيري اجتماعي در »موسسات 
مالي اس��المي«)6( را ارائه مي نمايد كه در طول تابس��تان و پاييز سال 2009 ميالدي توسط »دينار 
اس��تاندارد«)7( و »داراالس��تثمار«)8( تحت حمايت »سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي 
اس��المي« )AAOIFI( انجام ش��ده است. هدف اين بررس��ي آن است كه كيفيت موسسات مالي 
اسالمي با استانداردهاي منتشر شده سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسالمي سنجيده 
شود و برخي داده هاي مبتني بر تجربه براي سنجش كيفيت گرايش ها در مسئوليت پذيري اجتماعي 
مورد ارائه قرار بگيرد. الزم به ذكر است اين بررسي سيزده بُعد از مسئوليت اجتماعي مانند تعامل با 
مش��تري، رفاه كاركنان، )امور( خيريه، محيط زيست، سهميه بندي سرمايه گذاري ها و ساير موارد را 

پوشش مي دهد.

روش شناسي
تحقيق حاضر، مبتني بر يك بررس��ي داوطلبانه و به صورت خودارزيابي، ش��امل 23 مجموعه از 
سواالت مي باشد. اين بررسي، بر پايه استاندارد مديريتي شماره هفت سازمان حسابداري و حسابرسي 
موسسات مالي اسالمي يا همان »شفافيت و رفتار سازماني مسئوالنه از لحاظ اجتماعي براي موسسات 
مالي اس��المي« مي باش��د. در اين بررسي، تمامي موسس��ات اعم از موسسه اصلي و زيرمجموعه ها، 
امكان مشاركت داشته اند. سواالت اين بررسي براي بزرگترين موسسات مالي اسالمي )شركت مادر 
يا زيرمجموعه هاي آن( ارسال شده است و از ساير موسسات موردنظر نيز براي پاسخ گويي از طريق 
اينترنت يا نمابر، پس��ت الكترونيكي يا پس��ت معمولي، دعوت به عمل آمده است. به جهت افزايش 
دقت و صحت اطالعات، مقرر گرديد تا پاس��خ هايي مورد ارزيابي واقع گردد كه توس��ط نمايندگان 
مرتبط از ش��ركت پاسخگو، به امضا رسيده باشند. س��واالت تحقيق، محدوده هاي زير را درخصوص 

مسئوليت پذيري اجتماعي مورد پوشش قرار داده است:
1. غربالگري مشتريان در پيروي از شريعت

2. برخورد مسئوالنه و اخالقي با مشتريان
3. درآمد و هزينه هاي ممنوع شده توسط شريعت

4. رفاه كاركنان
5. مديريت زكات
6. قرض الحسنه

7. كاهش اثرات منفي بر محيط زيست
8. اختصاص بخشي از سرمايه گذاري به زمينه هاي اجتماعي، توسعه و محيط زيست

9. خدمات رساني به مشتريان
10. پس اندازهاي اجتماعي و سرمايه گذاري  در كسب و كار هاي كوچك و خرد

11. فعاليتهاي خيريه
12. مديريت وقف

13. ساير فعاليتهاي متفرقه كه در موارد قبل قرار نمي گيرند
بررس��ي صورت گرفته به روشي طراحي گرديده است تا پاسخ دهندگان بتوانند تمامي سواالت 
را تا حدي كه امكان پذير بوده، با بلي يا خير پاسخ دهند. همچنين اگر سوالي از نظر پاسخ دهندگان 
مرتبط نبوده است، آنان مي توانستند با انتخاب گزينه بي پاسخ )N/A( اعالم نمايند كه پاسخ به سوال 

بانکداری پس از یازده سپتامبر
آیا گرایش به مسئولیت پذیري اجتماعي در موسسات مالي اسالمي افزایش یافته است؟ )1(

  ترجمه و تلخيص: الهام سلطاني زاده

درصدتعداد پاسخ دهندگانكشور

517.24بحرین

310.34مالزي

310.34امارات متحده عربي

26.90عربستان سعودي

26.90كانادا

13.45ج.ا. ایران

13.45الجزایر

13.45بنگالدش

13.45برونئي

13.45فرانسه

13.45هنگ كنگ

13.45اندونزي

13.45اردن

13.45پاكستان

13.45سنگاپور

13.45آفریقاي جنوبي

13.45سودان

13.45تایلند

13.45تركيه

29100مجموع



] 162 [

بانکداری اخالقی    پرون���ده

فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

موردنظر امكان پذير نمي باشد.
اين روش دو محدوديت به همراه دارد كه ممكن است بر صحت نتايج تاثيرگذار باشند. اول آنكه 
هيچ ميزاني براي بررسي ميزان شدت پاسخ ها وجود ندارد تا اگر پاسخ دهندگان مطمئن نيستند كه 
س��ازمان ايشان به طور كامل به موضوع س��وال عمل مي كند يا خير، بتوانند به سوال، پاسخ نسبي 
دهد. )به عنوان مثال اين ميزان ش��دت در س��واالتي كه از طيف 1،2،3،4،5 استفاده مي كنند قابل 
بررس��ي است(. ثانيا، مكانيزمي وجود ندارد كه به وس��يله آن پاسخ ها بتواند تا زماني كه بسياري از 
چنين فعاليت هايي به صورت عمومي افشا نشده است يا توسط يك موسسه ثالث مورد حسابرسي 
قرار نگرفته است، به طور مستقل ارزيابي شوند. اگرچه براي اجتناب از اشتباه و وارونه شدن نتايج، 
مي بايست پاسخ هاي ارائه شده به امضاي نماينده مرتبط شركت رسيده باشد چراكه بدون آن، پاسخ 

مزبور، پذيرفته نخواهد بود.

نمونه
در اين تحقيق تمامي موسسات مالي اسالمي اصلي و زيرمجموعه آنان، امكان مشاركت داشته اند 
و دعوت به مش��اركت براي مديريت عامل 154 ش��ركت از بزرگترين موسسات مالي اسالمي ارسال 
گرديده است تا به صورت اينترنتي يا بوسيله نمابر، پست معمولي و الكترونيكي در بررسي شركت 
نمايند. نهايتا 29 موسسه در سطح وسيعي از نقاط مختلف جهان در بررسي شركت كرده اند. در اين 

بررسي نتايج با سطح اطمينان 90درصد و حاشيه خطاي 14.8±درصد ارائه شده است.
تحلیل و ارائه پیشنهادات:

بر خالف برخي برداشت ها در خصوص فقدان مشهود رفتار مبتني بر مسئوليت پذيري اجتماعي 
در موسس��ات مالي اسالمي، نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه موسسات مالي اسالمي، در واقع 
اقدامات قابل توجهي را نس��بت به مسئوليت پذيري اجتماعي )به عنوان زيرمجموعه اي از بانكداري 
اخالق��ي( انجام داده اند. گرچه همچنان از لحاظ موضوعات و فرصت هاي بالقوه مختلفي كه بدان ها 

اشاره نشده است، شكاف گسترده اي وجود دارد. تحليل و ارائه پيشنهادات منتج از نتايج به عمل آمده، 
به نحو زير قابل ارائه مي باشد:

1. فعالیت هاي خیریه اولویت پررنگي دارند، اما همچنان نسبت به آنها رویکردي سنتي 
وجود دارد.

76درصد موسس��ات م��ورد مطالعه قرار گرفته، اظه��ار نموده اند كه ب��راي فعاليت هاي خيريه 
سياست هايي اتخاذ نموده اند و يا از آنها حمايت مي كنند. اين درصد نشان دهنده آن است كه غالب 
موسس��ات مالي اس��المي بدون وجود هيچ گونه نفوذ يا فش��ارهاي خارجي، به اين امر )فعاليت هاي 
خيريه( به عنوان يك اولويت پررنگ، نگاه مي كنند. با اين حال، فقط در حدود نيمي از اين موسسات 
)52درصد(، به طور واقعي نهادها، جوامع يا گروه هاي مشخص نيازمند را مورد هدف قرار داده اند. اين 
درصد حاكي از آن است كه غالب موسسات مالي اسالمي نقش فعالي در هدف گيري عوامل نيازمند 

ندارند.
شاهد ديگر بر اين رويكرد سنتي، اين واقعيت است كه موسسات مالي اسالمي، زيرساخت هاي 
خود كه منجر به بس��يج منابع مالي فزاينده مي شود را براي اداره ذخاير خيريه جهت مواردي چون 
كمك به يتيم خانه ها و ايمن سازي منازل فقرا در مقابل بالياي طبيعي به كار نمي گيرند. بديهي است 
ارزيابي فعال عوامل نيازمند و استفاده از زيرساخت هاي مالي )مشتريان و ارتباطات درون شبكه(، به 
منظور بسيج نمودن منابع مالي فزاينده، سطح تاثيرگذاري اقدامات اجرايي موسسات مالي اسالمي در 

فعاليت هاي خيريه را باالتر خواهد برد.
يك مورد جالب و منحصر به فرد از كاركرد صندوق خيريه، توسط موسسه مالي اسالمي كشور 
بحرين توسعه يافته است. اين موسسه توانايي پيشرفته خود را براي ايجاد نهاد تكافل جهت توسعه 
اولين طرح پس انداز تكافلي خيريه جهان به كار گرفته است. مبناي اساسي اين مدل، براي توليد سود 
نيست بلكه اجازه مي دهد تا خيرين مبالغ خيريه خود را براي سالهاي متمادي سرمايه گذاري نموده و 
در نتيجه قادر باشند تا به صورت يكجا به يك موسسه خيريه منتخب خود كمك بزرگي نمايند. آنچه 

نتایج بررسي

مرتبط نبودن سوال )درصد(خير)درصد(بلي)درصد(سواالت

--100داراي خطي مشي براي غربالگري مشتریان بالقوه

3-97داراي خطي مشي براي برخورد مسئوالنه و اخالق مدارانه با مشتریان

741410داراي خطي مشي در رابطه با شناسایي درآمد و هزینه اي كه توسط شریعت ممنوع شده است

-8317داراي خطي مشي براي اعطاي فرصت هاي برابر به تمامي كارمندان

-937داراي خطي مشي در رابطه با شایسته محوري در ترفيع و حقوق براي تمامي كارمندان

-8614داراي خطي مشي ویژه براي ممنوعيت هرگونه تبعيض )ميان كاركنان(

-5248داراي خطي مشي براي استخدام كاركنان از گروه هاي محروم، معلولين و جنسيت هاي متفاوت

315514داراي خطي مشي براي جمع آوري و توزیع درآمد زكات از طرف مشتریان

59347داراي خطي مشي براي قرض الحسنه

523810داراي خطي مشي عملي شده براي كاهش اثرگذاري )تخریبي( بر محيط زیست پيرامون

55387داراي سطحي از خطي مشي در تخصيص بخشي از سرمایه در جهت امور اجتماعي، توسعه و محيط  زیست

66287تخصيص بخشي از سرمایه گذاري ها براي امور تاثيرگذار بر اجتماع 

552421تخصيص بخشي از سرمایه گذاري ها براي امور تاثيرگذار بر توسعه

384814تخصيص بخشي از سرمایه گذاري ها براي امور تاثيرگذار بر محيط زیست

79714داراي خطي مشي یا طرح توسعه براي خدمات رساني عالي به مشتري

622414داراي خطي مشي براي كمك به كسب و كارهاي كوچك و خرد و همچنين تشویق سرمایه گذاري در بخش اجتماعي

523810پس اندازهاي اجتماعي براي ازدواج، تحصيل، برنامه هاي جامعه محور و سایر برنامه هاي رفاه اجتماعي

59383سرمایه گذاري ها و پس اندازهاي مربوط به نهاد خانواده

76177داراي خطي مشي براي فعاليت هاي خيریه

345510جمع آوري و یا اداره كمك هاي مالي مشتریان براي ذخایر اضطراري

523117داراي خطي مشي براي هدف قرار دادن موسسات و گروه هاي نيازمند )فقرا، ایتام، اشخاص بدهکار و غيره(

105534داراي خطي مشي براي مدیریت دارایي هاي وقفي از جانب مشتریان
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اين طرح را منحصربه فرد مي سازد اين است كه اگر فرد نيكوكار دچار بيماري يا ناتواني حادي شود، 
تكافل جاي او را مي گيرد و پرداخت ها را مطابق خواسته وي ادامه مي دهد تا موسسه خيريه تمامي 

سود را در پايان مدت دريافت بدارد.
مورد ديگر برنامه هاي خيريه موسس��ه HSBC Amanah مي باشد كه به عنوان يك موسسه 
چندمليتي در فقيرترين كشورها مانند پاكستان و سريالنكا با موسسات خيريه همكاري فعاالنه اي دارد. 
اين موسسه در جهت همكاري با يك سازمان خيريه، پروژه اندام مصنوعي جيپور)9( را در كراچي و 
اسالم آباد آغاز نموده است و تاكنون حدود 950 نفر از خدمات رايگان آن بهره مند شده اند. اين اندام 
مصنوعي پس از نصب، فرد معلول را قادر مي س��ازد تا همانند يك ش��خص عادي و بدون استفاده از 

چوب دستي يا عصا راه رفته، بدود، دوچرخه سواري كند و يا حتي از يك درخت باال برود!
2. رفاه و توسعه اجتماعي به عنوان یک اولویت پررنگ

اكثر موسس��ات مالي اس��المي مورد مطالعه قرار گرفته ادعا نموده اند كه به اختصاص بخشي از 
س��رمايه گذاري ها براي موارد اثرگذار بر اجتماع )66درصد( و توسعه )55درصد( اقدام نموده اند. اين 
اكثريت، نشان دهنده آن است كه موسسات مزبور، از توانايي توزيع بهينه سرمايه  خود استفاده كرده 
و آن  را براي رفاه و توسعه اجتماعي به كار گرفته اند. اين امر يك پاسخ قاطع به منتقداني است كه 
ابراز مي دارند موسسات مالي اسالمي زماني كه مي خواهند محل و چگونگي سرمايه گذاري را تعيين 
كنند، توجهي به معيارهاي اجتماعي و توسعه اي ندارند. همچنين قابل توجه است كه در ميان اين 
دو نوع، يعني سرمايه گذاري ها با تاثيرات اجتماعي )مانند حمايت از خدمات ارائه شده به فقرا، ايتام، 
اقشار محروم و امثال اينها( و سرمايه گذاري هاي موثر بر توسعه )مانند توسعه ملي، زيربنايي، حمايت از 
كسب وكارهاي كوچك و متوسط و ساير موارد مشابه(، بر روي دسته اول )سرمايه گذاري ها با تاثيرات 

اجتماعي( تمركز بيشتري وجود دارد.
به عنوان نمونه، سرمايه گذاري بانك اسالمي كشور اردن بر محور تاثيرگذاري اجتماعي، يك برنامه 
ستودني در اين زمينه معرفي شده است. هدف اين موسسه كمك به شهرونداني است كه مهارت هاي 
الزم را دارند، اما فاقد منابع مالي و اشتغال براي حفظ بقاي خود و خانواده شان هستند. تأمين مالي در 
اين طرح، طي دو عقد مرابحه و مشاركت صورت مي گيرد و اصول اين دو عقد بر مبناي مشاركت در 
سود است كه به شدت از جانب ماليه اسالمي توصيه گرديده است. موسسه مزبور در چهارماهه اول 
سال 2009 ميالدي، 692 پروژه را مجموعا در حدود 8.2 ميليون دالر آمريكا، تأمين مالي نموده است.

3. محیط زیست عمدتا در حفظ و نگهداري اولویت دارد، نه در سرمایه گذاري
يك نتيجه جالب حاصل از بررس��ي اين بود كه گرچه غالب موسسات )52درصد( توجه خود را 
معطوف داش��ته اند تا تاثيرات )منفي( خود بر محيط زيست را كاهش دهند، اما فقط 38درصد آنها 
در عمل، سهميه هاي مشخصي براي اثرگذاري )مثبت( بر محيط زيست و بهبود آن تعريف نموده اند. 
ممكن است براي اين مسئله داليلي از جمله فرهنگ و پندار حاكم در جوامع مسلمان وجود داشته 
باش��د. پنداري كه طبق آن، مس��لمانان اولويت كمتري به صيانت از محيط زيست نسبت به ساير 
احتياجات بشري همانند تامين سرپناه، پوشاك و تغذيه براي فقرا، نيازمندان و يتيمان، قائل مي باشند. 
با اين حال، محيط زيس��ت هنوز هم نگراني اكثر موسسات )52درصد( است كه سياست هايي براي 

كاهش اثرات )منفي( خود بر محيط زيست اتخاذ نموده اند.
با توجه به نگراني جهاني در رابطه با تغييرات آب وهوا و ساير موضوعات محيط زيست، موسسات 
مالي اس��المي مي بايس��ت توجه فزاينده اي به اين بخش داشته باشند. برخي از اين موسسات مانند 

HSBC Amanah با تجربه گسترده در اين زمينه مي توانند منابع خوبي براي الگوگيري باشند.
4. تمرکز بر خدمت، پاسخگویي و برخورد مسئوالنه با مشتریان

واضح اس��ت كه در بين فعاليت هاي با محور مس��ئوليت پذيري اجتماعي، غالب موسسات مالي 
اس��المي، خدمت )97درصد(، غربالگري )97درصد( و برخورد مس��ئوالنه با مش��تريان )76درصد( 
را به عنوان اولويت خود قرار داده اند. اين امر حاكي از آن اس��ت كه بانكها خود را به س��مت ش��يوه 
كاهش ريس��ك و افزايش ارزش س��وق مي دهند. ش��يوه اي كه هم با ارزش ها و هنجارهاي دايرمدار 
مسئوليت پذيري اجتماعي در اسالم همخواني دارد و هم با نگراني هاي سطح پايين تر همچون حفظ 
و افزايش ارزش از طريق مشتريان بيشتر. اين مسئله به خودي خود گرچه كافي نيست، اما شاخص 
خوبي است تا نشان دهد كه موسسات مالي اسالمي جدا از منافع مالي خود به شيوه مسئوالنه اي با 

جامعه رفتار مي كنند.
5. سیاست هاي رفاهي کارکنان در مسیري رو به رشد

جالب اس��ت كه موسسات مالي اس��المي با داشتن خطي مشي براي تضمين وجود فرصت هاي 
برابر )83درصد(، و با داشتن خطي مشي تضمين كننده وجود نظام حقوق شايسته محور )93درصد( و 
همچنين با داشتن خطي مشي ضدتبعيض )86درصد(، تاكيد زيادي بر حفظ حقوق كاركنان دارند و 

رفاه آنها را تضمين مي نمايند. اما همچنان دو مسئله باقي است كه شايسته توجه خاص است.
اول آنكه مكانيزم هاي موجود در موسسات مالي اسالمي براي شكايت و جبران خسارت و اينكه آيا 
اين مكانيزم ها براي تمامي سطوح كاركنان بدون توجه به پيشينه طبقاتي آنها در دسترس هست يا 
نه و نيز مصاديقي كه به وسيله اين سياستها مورد حمايت واقع مي شوند، چندان روشن و شفاف نبوده 
و نمي توانند مورد ارزيابي دقيق قرار بگيرند. مسئله دوم آنكه فقط نيمي از پاسخ دهندگان )52درصد( 
اقدامي مثبت در زمينه رفع تبعيض انجام مي دهند. اين بدان معني است كه موسسات مالي اسالمي 
زماني كه نوبت به شناسايي گروه هاي محروم و ارائه فرصت هاي برابر به آنها براي رسيدن به جايگاه هاي 

همسان در جامعه مي رسد، چندان فعاالنه عمل نمي كنند.
بانك اس��المي »البركه)10(« در كشور آفريقاي جنوبي، يعني همان كشوري كه براي نژادپرستي 
و آپارتايد شهرت يافته است، با اتخاذ سياست ضدتبعيض، به عنوان يك الگو در اين زمينه شناخته 
مي شود. اين سياست با توجه به وقايع تاريخي اخير اين كشور، براي حذف تبعيض در فرصت هاي 
شغلي و ساير رويه هاي تبعيض آميز احتمالي در بانك، اتخاذ گرديده و سعي در ايجاد برابري از لحاظ 
جنسيت، نژاد، ناتواني هاي جسمي و ساير موارد دارد. بدين منظور اين بانك، خود را متعهد ساخته 
است تا به منظور تدارك اشتغال كامل براي گروه هاي مختلف، تغييرات مستمري را در دستور كار 

خود قرار دهد.
6. مدیریت موقوفات و زکات مشتریان؛ فرصتي فراموش شده 

متاسفانه فقط 10درصد پاسخ دهندگان اذعان داشته اند كه خطي مشي مشخصي براي مديريت 
اموال وقفي از جانب مش��تريان خود دارند و همچنين فقط 33درصد از ايش��ان، گفته اند كه زكات 
مش��تريان خود را مديريت مي كنند. اي��ن درصدهاي اندك، فرصتي را جهت اعمال توجه بيش��تر 

موسسات مالي اسالمي نشان مي دهد.
7. قرض الحسنه )وام بدون بهره(؛ نیازمند توجهي بیشتر

قرض الحسنه، يكي از مهم ترين اشكال خدمات اجتماعي در شريعت اسالم است. 59درصد درصد 
از پاسخ دهندگان بيان داشته اند كه در مورد قرض الحسنه با نيت اجتماعي، سياست و خط مشي معيني 
دارند. از اين رو قرض الحس��نه به عنوان يكي از اركان مهم تامين مالي اس��المي نيازمند توجه بيشتر 
مي باشد. با اين حال اميد است كه نتايج آتي در اين زمينه، فراگيرتر، تاثيرگذارتر و پربارتر از پيش باشد.

در يك دسته بندي به تفكيك موضوعات مي توان به برخي از يافته هاي كليدي اين بررسي اشاره 
داشت:

 مشتریان: تمامي پاسخ دهندگان )100درصد( به اين سوال كه آيا براي غربال)11( مشتريان بالقوه، 
داراي خطي مشي و سياستگذاري، هستند يا خير، پاسخ مثبت داده اند. همچنين 97درصد نيز، جهت 

رفتار مسئوالنه با مشتري داراي خط مشي سازماني معين هستند.
 کارکنان: 83درصد از پاس��خ دهندگان، ابراز داشته اند كه جهت ايجاد فرصت هاي برابر براي تمامي 
كاركنان خود، حائز سياست هاي مشخصي هستند، 93درصد نيز خطي مشي هايي دارند كه ترفيع و 
حقوق شايسته محور را تضمين مي كنند، همچنين 86درصد نيز خطي مشي هايي دارند كه به طور 
ويژه هرگونه تبعيض را منع مي كنند. با اين حال، هنگامي كه نوبت به داشتن سياستي براي استخدام 
كارمنداني از طبقات مختلف اجتماعي، با پيشينه و جنسيت هاي مختلف فرا رسيد، نتيجه بررسي اين 

بود كه صرفا 52درصد حائز چنين سياستي بوده و 48درصد باقيمانده فاقد آن هستند.
 امور خیریه: 76درصد اعالن داشتند كه خطي مشي هايي براي فعاليت هاي خيريه دارند در حاليكه 
17درصد اصال چنين سياستي ندارند. فعاليت هاي خيريه، اولويت مهمي براي موسسات مالي اسالمي 
به شمار مي رود، اما اغلب نسبت به استفاده از ذخاير مالي خود براي بسيج امكانات و افزايش ذخاير 
مالي خود جهت اعطا به موسسات خيريه و موارد اضطراري توجهي نشان نمي دهند )صرفا 34درصد 

بيان داشته اند كه چنين كاري را انجام مي دهند(.
 سرمایه گذاري هاي مسئولیت پذیر: 55درصد به اين سوال كه آيا خطي مشي هايي جهت تخصيص 
بخشي از سرمايه گذاري هايشان  به امور اجتماعي، توسعه  و محيط زيست دارند يا خير، جواب مثبت 
داده اند، در حالي كه 38درصد چنين سياستي ندارند. هرچند، در ميان اين سه نوع نيز، سرمايه گذاري 

بانك سرمایه گذاری اسالمی
14درصد

بانك تجاری اسالمی
31 درصد

دریچه بانکداری اسالمی/
زیرمجموعه
20 درصد

شركت تکافل
14درصد

مدیر دارایی/
مشاور مالی اسالمی

21 درصد
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مرتبط با محيط زيست كمترين ميزان اهميت را داشته است )38درصد(.
 مدیریت زکات و وقف: تنها 10درصد از پاسخ دهندگان بيان داشته اند كه خطي مشي معيني براي 
مديريت اموال وقفي سپرده شده از جانب مشتريان خود داشته اند، به عالوه تنها 33درصد گفته اند كه 

زكات مشتريان خود را مديريت كرده اند.
به طور كلي، نتايج نشان مي دهند كه موسسات مالي اسالمي، برخالف انتقادات وارد شده بر اين 
صنعت، در غالب ابعاد مسئوليت پذيري اجتماعي، شروع خوبي داشته اند، گرچه گستردگي اين موضوع 
در ميان اين موسسات متفاوت بوده است. همچنين، موسسات مزبور مي بايست از چارچوب فعلي كه 
همان غربالگري منفي مبتني بر »اجتناب دهي و دستورات نهي كننده« بنا شده است )نسل اول(، به 
سمت چارچوب عملكرد مثبت كه در فعاليت هاي مسئوالنه اجتماعي بر هر دو جنبه »اجتناب دهي« 
و »همكاري و تعامل اجتماعي« بنا شده  است )نسل دوم(، حركت بيشتري از خود نشان دهند. اين 
همان جايي است كه موسسات مالي اسالمي حقيقتا مي توانند تغييري در زيربناي موسسه مالي خود 
ايجاد نمايند. الزم به ذكر است نتايج اين بررسي نبايستي به ساير موارد تعميم داده شود چرا كه ممكن 
است پاسخ ها صرفا حاصل پاسخگويي موسسات فعال و مسئوليت پذير از لحاظ اجتماعي بوده و تحت 

تاثير گرايش هاي پاسخ دهنده قرار گرفته باشد.

جمع بندي
با يك مرور اساسي پيرامون پاسخ ها و مستندات تأييدكننده آنها، واضح است كه موسسات مالي 
اسالمي جدا از تعدادي مغايرت كوچك، در غالب جنبه هاي مسئوليت پذيري اجتماعي بررسي شده، 
شروع خوب و اميدواركننده اي داشته اند. با توجه به نتايج برآمده از تحقيق، مشخص مي شود كه غالب 
موسسات مالي حائز توانايي الزم براي دريافت ذخاير مالي از مركز سرمايه و ارسال آن به مركز كمبودها 
بوده تا بتوانند توزيع مجدد ثروت را براي بلندمدت به منظور كاهش فقر و محروميت تضمين نمايند. 
عالوه  بر اين، الزم مي نمايد كه موسس��ات مالي اسالمي از انواع نوآوري ها و ابزارهاي مالي به منظور 
افزايش بيش��تر مسئوليت پذيري اجتماعي ضمن اقدامات و كاركردهاي مالي متداول خود، استفاده 
نمايند.  يك روش براي استفاده كارآمد از زيربناي موسسات مالي در توزيع مجدد ثروتها، سياستگذاري 
در جهت تأمين مالي ش��ركت هاي كوچك و متوسط )SMEs( و كارآفرينان خرد در كشورهاي در 
حال توسعه است. تأمين مالي اين اشخاص و شركت ها بارها ثابت كرده است كه نهايتا منجر به جريان 
درآمدن پايدار براي استراتژي هاي مناسب مديريت ريسك شامل تنوع بخشي به سبد سرمايه گذاري ها، 

كاهش ريسك تمركزگرايي و غيره، خواهد شد.
زماني هم كه موسسات مالي اسالمي به اشخاص نيازمند در كشورهاي در حال توسعه، دسترسي 
ندارن��د، مي توانند ذخاي��ر مالي خود را از طريق متصديان اختصاص يافته ب��ه اين امر به كار گيرند؛ 
اشخاصي كه با تضمين فنون مناسب كاهش ريسك، ذخاير مالي را گرفته و آنها را در روشي مناسب، 
در بين نيازمندان توزيع مي نمايند. در جايي هم كه موسس��ات مالي اسالمي سرمايه اي براي خطر 
كردن ندارند، مي توانند ذخاير خيريه خود را براي آزمون پروژه موردنظر به كار گيرند تا پس از مدتي، 
س��ودآوري و حفظ سرمايه اثبات گرديده و ريسك سرمايه گذاري براي اين موسسات تا حد ممكن 
كاهش يابد. همچنين در همين راس��تا، موسسات مالي اسالمي مي توانند مشروط به وجود جريان  
درآمدهاي سودآور، در بخش هاي صنعتي خاص مانند آموزش، بهداشت و درمان، تأمين اجتماعي، 

نمك زدايي از آب آشاميدني، مديريت مواد زائد و غيره، سرمايه گذاري نمايند.
پي نوشت ها:

1- نوشته حاضر ترجمه و تلخيصي است از گزارش:
 “Social Responsibility Trends at Islamic Financial Institutions, Based on 2009
 Social Responsibility Survey”, Organized by Dinar Standard and Dar Al Istithmar
 and supported by Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions, January 2010.

2- عالمه محمدتقي عثماني يكي از علماي اهل سنت معاصر پاكستان داراي مدارك تحصيلي اقتصاد 
و سياست، حقوق و ادبيات عرب مي باشد. وي به طور عمده در حديث، فقه و اقتصاد به ويژه در مسائل 

بانكداري از متخصصين بزرگ اهل سنت به شمار مي رود. )منبع: ويكيپديا(
3- The International Council of Fiqh Academy

4- تورق، عقدي است كه به موجب آن خريدار كااليي را به صورت اقساط خريداری مي كند و آن را 
با قيمت ارزان تر به شخصي غير از فروشنده به صورت نقد مي فروشد. )مترجم(

5- هيئه المحاسبه و المراجعه للموسسات الماليه االسالميه:
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAO-
IFI)
6- Islamic Financial Institutions (IFIs)
7- Dinar Standard
8- Dar Al Istithmar
9- Jaipur
10- Al Baraka
11- Screen

انس��ان ها چه به تنهايی و چه در جمع، نمی توانند بدون چارچوب و فارغ از هرگونه 
محدوديت، زندگی كنند. تمامی اديان، شرايع و مسلك ها، بر وجود محدوديت ها، قوانين 
و مقررات برای زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، تاكيد كرده اند. اين قوانين و مقررات، 
در قالب ارزش ها نمايان می ش��وند. از آنجا كه ارزش ها، محور اخالقيات و اصول اخالقی 
هس��تند، اخالقيات به عنوان مفهومی روزمره مطرح شده است كه انسان ها در هر كجا 
و هر زمان با آنها مواجه هس��تند. اخالق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان 
تعريف كرده اند كه به صورت اعمال و رفتاری كه از خلقيات درونی انسان ناشی می شود، 
بروز ظاهری پيدا می كند و بدين سبب گفته می شود كه اخالق را از راه آثارش می توان 
تعريف نمود. دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی می كنند، اما رفتارهای فردی 
وقتی كه در س��طح جامعه يا نهادهای اجتماعی تسری پيدا می كند، به اخالق جمعی 
تبديل می شود. امروزه در تجزيه و تحليل رفتار سازمان ها، پرداختن به اخالق و ارزش های 
اخالقی يكی از الزامات است. اخالقيات در سازمان به عنوان سيستمی از ارزش ها و بايدها 
و نبايدها تعريف می شود كه بر اساس آن نيك و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از 

خوب متمايز می شود.
اخالق��ی بودن يا نبودن رفتارها و عملكردها می تواند موجب بروز پيامدهای مثبت 
يا منفی در س��طح سازمان گردد. مديران سازمان بايد از نظر اخالقی جوی سالم برای 
كاركنان به وجود آورند، تا آنان بتوانند با تمام توان و بهره وری هرچه بيشتر در جهت 
رسيدن به اهداف متعالی سازمان تالش نمايند. مسلم است هر فردی از اعضای سازمان، 
دارای ارزش های خاص خود است كه بر انجام وظايف و فعاليت های او تاثير می گذارد، 
اما اين ارزش ها لزوماً بين تمامی افراد س��ازمان يكس��ان نبوده و جنبه مشترك ندارد. 
علت اين تفاوت نيز عمدتاً در تفاوت ميان ارزش ها و باورهای آن هاست. بنابراين، برای 
ايج��اد هماهنگی و وحدت رويه در حركت به س��وی مطلوب جمعی، بايد معيارهايی 
اخالقی و ارزش��ی در اختيار آنها قرار گيرد و به نوعی در آنان درونی ش��ود تا همچون 
س��وگندنامه »بقراط« كه اخالق حرفه ای پزش��كان را ش��كل می دهد، ديگر مديران و 
كاركنان نيز از اين سرمش��ق ها و رهنمودهای اخالقی و ارزشی مشترك، بهره گيرند. 
از اين رو، مديران و كاركنان، عالوه بر ضوابط و معيارهای رسمی سازمان، به منشور يا 
مجموعه ای از رهنمودها و معيارهای اخالقی- ارزش��ی نياز دارند تا به آنان در اقدامات 
و تصميم گيری هايشان ياری رسانده و هرگاه در مورد موضوعی دچار ترديد می شوند، 

گمان آنها را مبدل به يقين سازد.
بر اين اساس بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران به منظور اشاعه و اعتالی فرهنگ 
اسالمی و ارزش های انسانی و سازمانی و نهادينه كردن ابعاد آن در انديشه و عمل كاركنان 
بانك، اقدام به تدوين منش��ور اخالقی، فرهنگی و اداری سازمان خود در 12 اصل و 24 

مفاد به شرح ذيل نموده است 1:

الف اصول حاکم بر منشور
1- اصل خدامحوری: كاركنان با اعتقاد به خداوند متعال، در همه حال رضايت او را مدنظر 
قرار داده و بر آنچه امر يا از آن نهی می كند، توجه كامل داش��ته و او را ناظر بر اعمال و 

كردار خود بدانند.
2- اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور مربوط به بانك مبنای قانونی دارند 

منشور اخالقی
فرهنگی و اداری بانک مرکزی

 فهيمه فروردین*
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