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 های اسالمیوکار شرکتی در بانکشناسایی و بررسی  ابعاد مدل کسب

 2دکتر کامران ندری                               1لیال محرابی                                               

  تاریخ: 

 3چکیده
وکار بانکی نسبت به گذشته زمینه ایجاد حرکتی نوین به سمت رویکردی متفاوت با نیازهای مشتریان، کسب تحوالت فضای کسب

نکی وکار در نظام باجدید کسب است. بانکداری شرکتی یک مدل های گذشته رقم زدههای رقابتی و اصالح نظام بانکی را طی سالمزیت
یان )اشخاص ای از خدمات بانکی مورد نیاز مشترتجاری بزرگ و تراز اول جهان رواج دارد که با ارائه مجموعههای است که در بیشتر بانک
های تجاری و های بزرگ و کوچک( به شاه کلید تخصیص بهینه منابع، مدیریت بهینه نقدینگی و سودآوری بانکحقوقی نهادها و شرکت

م در فضای به رشد شتابان بانکداری اسالمی و اهمیت بانکداری شرکتی به عنوان یک الزا تخصصی تبدیل شده است. در این میان، با توجه
ستانداردها های آن بر اساس اها و ظرفیتگیری از قابلیتسازی و تجهیز خود برای بهرههای اسالمی نیز در حال آمادهرقابتی موجود، بانک

جربه توصیفی، پس از معرفی اجمالی بانکداری شرکتی و ت-ست با روش تحلیلیو موازین شریعت هستند. لذا، در این مقاله سعی شده ا
 های اسالمی شناسایی و سپس انواع خدمات و محصوالتوکار شرکتی در بانکهای پیشرو در جهان، خصوصیات و ساختار مدل کسببانک

شود، خاص در حوزه بانکداری شرکتی ارائه می به مشتریان منتخب های اسالمیمالی منطبق بر شریعت و عقود اسالمی که توسط بانک
اری شرکتی در اندازی هر چه بهتر بانکدمورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در پایان نیز بر مبنای نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی برای راه

 نظام بانکی ارائه شده است.

 وکار، بانکداری شرکتی، بانکداری اسالمیمدل کسبهای کلیدی: واژه
  JEL :Q13, P13,G24بندی بقهط
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 مقدمه

وکار بانکی نسبت به گذشته زمینه ایجاد حرکتی نوین به سمت رویکردی متفاوت با نیازهای تحوالت فضای کسب
است. درواقع افزایش سطح  های گذشته رقم زدههای رقابتی و اصالح نظام بانکی را طی سالمشتریان، کسب مزیت

های نوین برای آوریبهتر با استفاده از ابزارها و فن انتظارات مشتریان و تمایل آنها به دریافت خدمات مالی و بانکی
، با از سوی دیگر. استرا ایجاد کرده تسهیل و تسریع در کسب و کار خود زمینه ایجاد این تحول در نظام بانکی 

ها در سطح جهانی، بانکداری شرکتی به عنوان یک نیاز اصلی های تجاری شرکتشدن بازارهای مالی و فعالیتجهانی
های مختلف بازارهای مالی جهانی برای به تأمین مالی بخش شناخته شده که کار در دنیای امروزاساسی کسب و و

پردازد و خدمات بانکی متنوعی را برای کمک، تسهیل و تسریع تعامالت تجاری در اقصی نقاط دنیا مشتریان خود می
  آورد.برای زنجیره ارزش مشتریان خود فراهم می

 بانکداری کالن استراتژی اصلی ارکان از وکار در نظام بانکی است و به عنوان یکیجدید کسب رکتی یک مدلبانکداری ش
ای از خدمات بانکی مورد نیاز های تجاری بزرگ و تراز اول جهان رواج دارد که با ارائه مجموعهجامع در بیشتر بانک

به شاه کلید تخصیص بهینه منابع، مدیریت بهینه های بزرگ و کوچک( مشتریان )اشخاص حقوقی نهادها و شرکت
های تجاری و تخصصی تبدیل شده است. از سوی دیگر، با توجه به رشد شتابان بانکداری نقدینگی و سودآوری بانک

های اسالمی نیز در حال اسالمی و اهمیت بانکداری شرکتی به عنوان یک الزام در فضای رقابتی موجود، بانک
های آن بر اساس استانداردها و موازین شریعت هستند. ها و ظرفیتگیری از قابلیتهیز خود برای بهرهسازی و تجآماده

های شرکتی با استفاده از های بانکداری اسالمی از جمله تسهیم ریسک در میان سهامداران بانکدر این میان، ویژگی
تواند سبب تقویت استحکام و تقویت مالی می ابزاری است که های تعبیه شده در محصوالت مالی اسالمیمکانیزم
 ها شود.شرکتی

کنند که شناخت و بررسی های مختلف اهداف گوناگونی را در بانکداری شرکتی دنبال میبا توجه به موارد فوق، بانک 
باشد.  لذا با توجه به اهمیت های اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار میدقیق آنها در پیشبرد صنعت و چرخه

تار بانکداری شرکتی، به بررسی روند بانکداری شرکتی در دنیا موضوع در این مقاله، پس از مروری بر مفاهیم و ساخ
منطبق بر شریعت  مالی و بانکیانواع خدمات  و های اسالمیوکار شرکتی در بانکساختار مدل کسبپرداخته و سپس 

یابی مورد ارز شود،های اسالمی به مشتریان خاص در حوزه بانکداری شرکتی ارائه میو عقود اسالمی که توسط بانک
 گیرد. قرار می
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 مفهوم بانکداری شرکتی و ضرورت اجرای آن

جامع است.  بانکداری کالن استراتژی اصلی ارکان از یکی و بانکی کاروکسب سطح در استراتژی یک شرکتی بانکداری
پاسخگویی  و متناسب مالی و بانکی راهکارهای ایجاد شرکتی و مشتریان نیازهای در این نوع از بانکداری تمرکز بر

درواقع، بانکداری شرکتی عبارت است  (13۹3)باقری،  .گیردمی قرار اولویت در آنها با بهترین کیفیت به دقیق و موثر
از مجموعه خـدمات بانکی طراحی شده جهت برآوردن نیازهای ویژه مشتریان شرکتی با توجه به شرایط و مسایل خاص 

ه بر ارائه خدمات تسهیالتی و اعتباری به ارائه خدمات غیر مالی نیز پرداخته وکـار. در بانکداری شرکتی عالوهر کسـب
توان گفت بانکداری شرکتی توانایی یک بانک در ارایه خدمات اعتباری متناسب با مسایل شود که در مجموع میمی

وکارهای رای کسبالمللی بهـای متنوع و خاص تأمین مالی، تسهیل تجارت بینپیچیده یـک شـرکت، تهیـه بسـته
ها، تسـهیالت سرمایه در گردش، کمک به مدیریت مالی دارای بازارهای جهانی، اعطای خطوط اعتباری به شرکت

ای، مدیریت نقـدینگی، خـدمات بانکـداری الکترونیکـی، خـدمات ارزی، خدمات ها، ارایه انواع خدمات مشاورهشرکت
)سعیدی،  گیرد.ها و مدیران حساب شـکل میبر روابط نزدیک بین شرکتمدیریت ریسک و... است که معموال با تکیه 

13۹3) 
گیرند. های مختلف دنیا، اهداف متفاوتی را برای توسعه اهداف شرکتی خود در نظر میبا توجه به تعاریف یادشده بانک

 توان به شرح زیر برشمرد:حال، اهداف کلی بانکداری شرکتی را میبا این
 آفرینیهدف ارزش با شرکتی بانکداری حوزه در بانکی متنوع و کامل خدمات و محصوالت ارایه در نوآوری 

 مشتریان برای بیشتر
 شرکتی مشتریان نیاز مورد خدمات ارایه در کیفیت و دقت سرعت، افزایش 
 مالی منابع مدیریت طریق از کارهاوکسب های کاری سازنده برای رشد و توسعهبه بهبود ارتباط کمک 
 شرکتی مشتریان از یک هر به اختصاصی و تخصصی خدمات ارایه امکان آوردن فراهم 
 ریسک مدیریت منظور به شرکتی مشتریان هایبدهی و هادارایی ترکیب سازیبهینه 
 غیره. و مالیاتی حقوقی، بازاریابی، هایحوزه در تخصصی هایمشاوره انجام 

بندی مشتریان کند تا از این طریق بتوانند به تقسیمتجاری ایجاد می هایدرواقع بانکداری شرکتی فرصتی برای بانک
خود بپردازند و تمرکز خود را بر بخش مهمی از مشتریان قرار بدهند. عالوه بر این با شناسایی نیازهای مشتریان 

مات خاص به مشتریان خاص خود، راهکارها و اقدامات خود را برای تأمین نیازهای آنها انجام داده و از طریق ارایه خد
توانند سودآوری خود را بهبود بخشند. در انتها نیز با این حوزه که بخش قابل توجهی از مشتریان بانک است می

برآورده کردن نیازهای خاص، مشتریان خود را حفظ و رضایتمندی آنها را افزایش داده و سبب جذب مشتریان جدید 
 ادالت و ارزش افزوده اقتصادی در حوزه شرکتی خواهند شد.و بالقوه به سمت بانک و افزایش حجم مب
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 شرکتی بانکداری رویکردهای
 بر مبتنی شرکتی محصول محور و بانکداری بر مبتنی شرکتی توان دو رویکرد بانکداریشرکتی می بانکداری برای

 بانکداری بانک خدمات محصول محور، بر مبتنی شرکتی ساختارمحوری تعریف نمود. در رویکرد بانکداری و سازمان
کند. می ارایه و طراحی بزرگ، مشتریان سطح در متناسب محصوالت قابل عرضه شرکتی را به صورت مجموعه

 خودکار شناسایی هایتکنیک از استفاده با یا هوشمند هایکارت از استفاده با توانندها میبانک نوع این مشتریان
 شناخت و مستقیم ارتباط به نیاز بخش این ویژگی ترینشوند. مهم مندبهره بانکی قابل توجهی خدمات از شعب در

 نیازهای به توجه با را خدمات بهترین شعب حضور در با نیاز زمان در تا دارد مشتریان این از شعب روسای دایمی
 )همان( کنند. ارایه بانک رسانیخدمت سطح و مشتری

محوری نوع دیگری از بانکداری شرکتی است که در آن بخشی از بانک، ساختار  سازمان و بر مبتنی شرکتی بانکداری
 دارند. برعهده بانک در مشتریان حقوقی انواع با متناسب را خدمات ارایه و محصوالت عملیاتی، تیم هدایت وظیفه

 از هاشرکت این عملیات جداسازی با و پرداخته بزرگ مشتریان شناسایی به خود امکانات از استفاده با تیم این
 و هاشرکت نیازهای به توجه با و سطح باالترین در را راهکارهایی مناسب و خدمات سفارشی جاری شعب، عملیات

 دهند. ارائه می بزرگ مشتریان

 مشتریان بانکداری شرکتی

 کمتر بسیارها ای برخوردار است و تعداد مشتریان نسبت به سایر بخشویژه اهمیت از شرکتی بانکداری مشتری در
های نوین به هر بخش دارای مزیت است. منابع و ارائه شیوه بهینه تخصیص باشد، لذا تقسیم مشتریان با هدفمی

شده آنها جزو  مالی حسابرسی هایصورت درآمد و و فروش به شاخص استناد با حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه
 به شرکتی مشتریان از در این راستا، برای هرکدام (13۹3)الرنتیس،  روند.مشتریان بانکداری شرکتی به شمار می

شود. عالوه بر این، مشتریان در نظر گرفته می با بانکی یک کارشناس ارتباط و مالی به نیازهای منظور پاسخگویی
 آنها،رشد  میزان و صنعت اند نیز با توجه نوعهایی که به تازگی فعالیت خود را آغاز نمودههای نوپا و یا شرکتشرکت

فروش سه  بینیای و همچنین شرایط بازار مورد بررسی قرار گرفته و در صورت پیشتوسعه هایو برنامه اولیه سرمایه
گیرند. با توجه به شکل  قرار شرکتی مشتریان گروه در توانندها با معیارهای درنظرگرفته شده، میسال آتی این شرکت

 و هستند بانکداری شرکتی در بزرگ هایبنگاه با متناظر اختصاصی یبانکدار ثروتمند توان گفت مشتریانمی 1
 باشند.می شرکتی برای بانکداری متوسط و کوچک وکارهایکسب همانند نیز اختصاصی بانکداری مشتریان توانمند

 بانکداری شرکتی هستند. در خرد های وکارکسب همانند هابانک عادی نهایت نیز مشتریان در
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 مشتریان بانکداری شرکتی. 1شکل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 برخی در شدهبندیبخش هایمدل و شرکتی حوزه ماموریت بین ارتباط گرفتن نظر در توان گفت بابا این اوصاف می
 برای لذا شود.می مالحظه ناحیه شرکتی و متوسط و کوچک هایشرکت بین همپوشانی نوعی اروپایی هایبانک
 هستند: شناسایی قابل مشتری گروه سه هابانک
 شخصی و خصوصی موسسات خرد، هایشرکت شامل کوچک مشتریان عادی و. 
 متوسط و کوچک هایشرکت شامل شرکتی مشتریان. 
 بزرگ هایگروه و هاشرکت شامل بزرگ مشتریان.  

 
های شرکتی، شرکای بانکی معتمد و معتبری هستند که بر اساس یک مدل کسب و کار به از دیدگاه مشتریان، بانک

ها از شریک خود انتظار دارند که ضمن شناخت کنند. آنپذیر، سهل و سریعی را ارائه میآنها خدمات متنوع، انعطاف
های خود قرار داده و ضمن برآوردن سریع، کامل و با کار، نیازهای شرکت را در اولویت برنامهکامل از محیط کسب و 

برداری حداکثری های تخصصی خود را متناسب با تحوالت برای بهرهها، مشاورهحلها از طریق ارائه راهکیفیت نیاز
 ها در اختیارشان قرار دهد.از فرصت

 
 رکتیش بانکداری کار و کسب ابعاد مدل
رود. در بانکداری به شمار می صنعت در بخشی ساختارهای موفقیت هایجنبه تریناساسی از یکی بازار، یکپارچگی

این میان، تعامل میان حوزه شرکتی و سایر واحدهای بانکی و توانایی پاسخگویی به نیازهای متنوع و مختلف مشتریان 

ها و بنگاه
 های بزرگشرکت

 مشتریان ثروتمند

 کوچک هایبنگاه
 متوسط و

شرکتی مشتریان 

 )توانمند(

 عادیمشتریان  های خردشرکت
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پردازند با هایی که به ارایه خدمات شرکتی میر این زمینه بانکباشد. ددر این بخش از اهمیت زیادی برخوردار می
ارزش  زنجیره مراحل هایی را در تمامی، اقدامات و مسئولیتای برای هر یک از بخشهای حرفهدرنظرگرفتن نقش

گذار را در سرمایهشرکتی برعهده دارند که از ارتباط با مشتری تا ارتباط با  بانکداری دفاتر یا خود در سطح شعب و
 (2گیرد. )شکل برمی

 
 . زنجیره ارزش بانکداری شرکتی2شکل 

 
 
 

 توسعه و مدیریت خدمت، و محصول ارائه جدید، محصوالت ایجاد مسئولیت شرکتی، بانکداری به طور کلی، بخش
 و خدمات از راستا، برخیکشور را برعهده دارد. در این  قانونی مقررات و قوانین با تطبیق مشتریان و با ارتباط

 عبارتند از: شرکتی مشتریان برای هابانک محصوالت
 مالی تأمین .مدتمیان و بلندمدت مدت،تسهیالتی کوتاه هایتسهیالت و تأمین مالی شرکتی: برنامه -

مالی، خدمات  هایمشاوره مستغالت، تأمین مالی سرمایه در گردش، و امالک گذاریسرمایه پروژها،
 ها و غیره.نامهناد اعتباری و ضمانتگشایش اس

 ها،شرکت برای نقدی و اعتباری هایکارت های داخلی،المللی، پرداختهای بینپرداخت: پرداخت نظام -
 چک و غیره. و نقدینگی مدیریت وجوه، الکترونیکی انتقال

 خدمات بهره، نرخ ریسک مدیریت خدمات ارز، نرخ نوسان ریسک مدیریت مالی: خدمات ریسک مدیریت -
 موجودی ریسک مدیریت ها )شخصی یا شرکتی(،بدهی/هادارایی مدیریت خدمات قیمت، ریسک مدیریت

 اشخاص و بیمه ریسک ها،شرکت بیمه وکار شامل ریسککسب ریسک کاال و خدمات مربوط به مدیریت
 .ثروت انتقال مدیریت

 از خارج در شعب و تابعه هایشرکت خارجی، هایبانک با همکاری و مشارکت المللی: قراردادبین خدمات -
 کشور.

 از شرکتی و ارائه برخی مشتریان به اعطای تسهیالت روی بیشتری تمرکز عمده طور به هاراستا، بانک این در
 صنعت مدیریت ریسک خدمات نظیر دیگری محصوالت و دارند پرداخت و دارایی مدیریت خدمات همچون محصوالت

 ارائه برای مدل دو تواناست. با این اوصاف میشده گرفته نظر در ایحاشیه صورت به بازار در یابیموقعیت خدمات و
  است: شده تعریف شعب در شرکتی بانکداری خدمات

ارتباط با مشتری
طراحی محصول  

و راهکار
مدیریت عملیات 

و تراکنش ها
تدوین ترازنامه

ارتباط با 
سرمایه گذار
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 .شوندمی پشتیبانی خرد بانکداری شعب توسط ای،پایه عملیات زمینه در که شرکتی بانکداری شعب الف(
 .ایپایه عملیات زمینه در حتی مستقل، کامال شرکتی، بانکداری شعب ب(

کنند. زیرا آنها بر این باورند را برای ارائه خدمات بانکداری شرکتی انتخاب می نخست مدل هابانک از اعظمی بخش
های ها و اعمال هزینهکاریاز دوباره توانبانک می یاپایه عملیات انجام برای خرد شعب بانکداری از استفاده که با
 از جلوگیری به نسبت توانمناسب می هایمدل سازیجهت پیاده در تالش با حال عین در و کرد جلوگیری مازاد
 زمان به آن سازماندهی و سازیپیاده و مدل این به پایبندی این، وجود با .نمود اقدام مشتریان در نارضایتی ایجاد

 سوی به بیشتری گرایش عمدتا هستند، بزرگ هایشرکت مشتریانشان که عمده بزرگ هایبانک و دارد نیاز زیادی
 (2۰15)والین،  .دارند مستقل بخشی ایجاد ساختارهای و تخصصی کامال هایمدل

های مرتبط با بانکداری شرکتی از جمله ایجاد ارتباط به طور کلی، عالوه بر اهمیت نقش مشتری و هر یک از بخش
های پشتیبانی الزم در های ویژه و زیرساختپشتیبان برای ایجاد هماهنگیتوان گفت ایجاد بخش چند کاناله، می

های های الزم برمبنای کانالباشد. در این راستا، ایجاد زیرساختبانکداری شرکتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می
باشد. جدول راحی میدیده قابل طارتباطی، نظام حسابداری و مالی مناسب، مسایل حقوقی و منابع انسانی آموزش

 دهد.های پشتیبان را نشان می، ابعاد بانکداری شرکتی و فعالیت1

 
 . ابعاد بانکداری شرکتی1جدول 

 
 
 
 

پرداخت و مدیریت  هاکانال
 وجوه نقد

 تأمین مالی مدیریت ریسک مالی تأمین مالی تجاری

 شعبه
 اینترنت
 موبایل

 دستگاه خودپرداز

 های داخلیپرداخت
های پرداخت

 المللیبین
 های اعتباریکارت

 هاتأمین مالی پروژه
 اسناد اعتباری 

 هانامهضمانت
 

مدیریت دارایی و 
 بدهی

 بازار بورس
 بازار پول
 بازار ارز

تأمین مالی سرمایه در 
 گردش

 محصوالت بدهی
 سازی بدهیهمسان

 هازیرساخت

 ریسک مسایل حقوقی منابع انسانی تأمین مالی مسایل شرکتی حسابرسی
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 روند بانکداری شرکتی در جهان
ساس های این کشور بر اشد و بانک مطرح بار اولین برای شرکتی بانکداری آمریکا، اصطالح 1۹3۰پس از بحران دهه 

های و از فعالیت در حوزه بندیتقسیم تجاری هایبانک و ایسرمایه هایبانک کلی دسته دو نوع و محل فعالیت، به
 هایکبان سوی از ارائه های قابلسرویس دادنننشا برای شرکتی بانکداری اصطالح زمان این شدند. لذا، دردیگر منع 

 هلدینگ صورت به که اغلب هابانک و شده برداشته هاتفکیک ، این۹۰ دهه از گردید. مطرح هاشرکت به تجاری
های های مالی سالبه فعالیت بپردازند. پس از بحران تجاری و ایتوانستند در هر دو زمینه سرمایه کردند،می فعالیت
ها و مقررات نامهنیز زمینه ایجاد اصالحات الزم در نظام بانکی کشورها رقم خورد و در این زمینه، آیین 2۰۰8و  2۰۰7

 ردید.گ کار در نظام بانکی تصویبوبسیاری در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی برای توجه به این جنبه از کسب
مات هایی همچون خدگذاری روی مزیتتر دنیا در ارائه خدمات بانکداری شرکتی به طور معمول با سرمایههای بربانک

هترین های نوین، بازاریابی و ارتباط با مشتریان به دنبال ارائه بو محصوالت، عملیات، منابع انسانی، تکنولوژی
بهره  ها و ساختارهای متناسب و در نتیجهی خود از طریق اتخاذ استراتژیهای بانکی و مالی به مشتریان شرکتحلراه

 آیند.ها بازیگران اصلی آن به حساب میهای بازارهایی هستند که شرکتبرداری از مزیت
های اعتباری به فعالیت و ارائه های شرکتی )تعاونی( در جهان در قالب اتحادیهدهد که عمده بانکها نشان میبررسی

، 2۰16در سال  1اسکوپای بنکپردازند. بر اساس آمار بدست آمده از پایگاه دادهمات به مشتریان خاص خود میخد
کشور  1۰۰هزار میلیارد دالر در بیش از  14هایی حدود هزار بانک و یا اتحادیه اعتباری با ارزش کل دارایی 11حدود 

درصدی  8از رشد  2۰11پردازند که نسبت به سال صادی میهای مختلف اقتجهان به فعالیت و تأمین مالی در حوزه
بندی جغرافیایی، کشورهای اروپایی، خاورمیانه و کشورهای برخوردار بوده است. این در حالی است که بر اساس طبقه

ها را اییمیلیارد دالر بیشترین دار 17۰۰میلیارد دالر و  31۰۰میلیارد دالر،  8۹۰۰آسیای مرکزی و آمریکا به ترتیب با 
 دهند.تشکیل می

کننده آن است که دهد و بیاننشان می 2۰16تا  2۰11های های تعاونی را طی سالهای اصلی بانکشاخص 2جدول 
ه بگردد، نسبت تسهیالت گونه که مالحظه میهای منتخب، نسبتا پایدار بوده است. همانهای آنها طی سالترازنامه

ود های اهرمی حدها به عنوان یکی از نسبتواحد است و نسبت سرمایه به کل داراییسپرده به طور متوسط کمتر از 
 کند.یهای مذکور تأیید مدرصد(، وضعیت مناسب سرمایه را در بانک 5درصد است که با توجه به حد استاندارد آن ) 7
 
 

 

                                                        
1 Bankscope Database 



 

۹ 
 

 دالر( ای بانک های تعاونی در جهان )ارقام به میلیونهای مهم ترازنامه. شاخص2جدول 
 سپرده تسهیالت سرمایه هادارایی سال

2۰11 127774۰۰ 661582 5176827 7۹15856 

2۰12 126462۰2 682838 513۰8۹2 8۰367۰۰ 

2۰13 15238۹77 ۹3864۰ 6۹46534 1۰23216۹ 

2۰1۴ 14385۰72 ۹4۰۹62 6474185 ۹468688 

2۰1۵ 13684۰52 ۹43728 63۰2852 ۹326815 

2۰1۶ 1377۹۹75 ۹456۰۹ 63۹1816 ۹457۰83 
 اسکوپ.ای بنکمنبع: پایگاه داده                          

 
های تعاونی جهان در درصد بانک 8۰دهد، حدود نشان می 2و  1طور که نمودارهای از لحاظ توزیع بانکی نیز، همان

به ترتیب متعلق به کشورهای بانک تعاونی و اتحادیه اعتباری( و پس از آن  86۰۰متعلق به آمریکا )با  2۰16سال 
های باشد. از سوی دیگر، بررسی تعداد بانکبانک( می 46۰بانک( و خاورمیانه و آسیای مرکزی ) 15۰۰اروپایی )

 3۰۰۰های تعاونی در جهان در رده کمتر از درصد از بانک ۹6دهد که های آنها نیز نشان میتعاونی بر اساس دارایی
هایی بیش از های تعاونی داراییدرصد از بانک 1میلیون دالر و تنها  8۰۰۰تا  3۰۰۰بین درصد  2میلیون دالر، حدود 

های دهنده خدمات شرکتی در جهان جزو بانکهای ارائهدهد بیشترین بانکمی میلیون دالر دارند که نشان 2۰۰۰۰
 روند.کوچک و متوسط به شمار می

 

بیشتر از  

۲۰۰۰۰

1%

تا ۸۰۰۰از 

۲۰۰۰۰

1%

تا ۳۰۰۰از 

۸۰۰۰

۲%

۳۰۰۰کمتر از 

96%

توزیع بانک های تعاونی جهان بر اساس مقدار دارایی ها . ۲نمودار 

(ارقام طبقه بندی به میلیون دالر)

اروپا

15%

آمریکا

۸1%

خاورمیانه و  

آسیای 

مرکزی

4%

هاسایر کشور

۰.۰۰5

ق  توزیع بانک های تعاونی جهان به تفکیک مناط: ۱نمودار 

مختلف جغرافیایی
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ن نشا 4 جدول درها دارایی کل ارزش مبنای بر شرکتی برتر بانک 1۰ ،2۰16انجام شده در سال  بندیرتبه اساس بر
 داده شده است. 

 (2۰1۶)سال ها بر مبنای ارزش داراییجهان  در شرکتیهای . برترین بانک۴جدول 

 نام کشور نام بانک ردیف
  هاارزش کل دارایی
 )میلیارد دالر(

1 Crédit Agricole Group 1816 فرانسه 
2 The Norinchukin Bank ۹55 ژاپن 
3 BPCE SA 8۰7 فرانسه 
4 Cooperatieve Rabobank U.A. 7۰۰ هلند 
5 DZ Bank AG 54۰ آلمان 
6 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 215 سوئیس 
7 OP Financial Group 141 فنالند 
8 Credit Mutuel Arkea SA 127 فرانسه 
۹ Cobank, ACB 126 آمریکا 

1۰ Unione di Banche Italiane Scpa 118 ایتالیا 
 اسکوپای بنکمنبع: پایگاه داده

 
های شرکتی در جهان تنها با میزان توان گفت موفقیت بانکبا توجه به اهمیت مشتریان در بانکداری شرکتی می

مشتریان در این حوزه و ارائه آفرینی برای های دیگری همچون ارزششود بلکه مولفههای آنها سنجیده نمیدارایی
راهکارهایی متناسب با بازار از طریق انتخاب ترکیبی از فرآیندهای کار، نظام مدیریتی، ساختار سازمانی و فرهنگی که 

نماید. بر مبنای های شرکتی ایفا میشود، نقش قابل توجهی در موفقیت بانکمنجر به انجام تعهد ارزش آفرینی آنها می
فرانسه به عنوان  PBN 3و بانک پاریباس  2های اخیر دویچه بانک آلماندر سال 1ه تحقیقاتی گرینویچمطالعات موسس

های اروپایی با شعار بانکی برای تغییر جهان در بخش بانکداری شرکتی شناخته شده است. حدود نیمی برترین بانک
کنند و برخی بر این باورند که رهبری های بزرگ اروپایی از خدمات بانکداری شرکتی این دو بانک استفاده میاز شرکت

)موسسه های این بانک در بخش بانکداری شرکتی است. اشی از توانمندی و ظرفیتدویچه بانک در بانکداری اروپا ن
 (2۰16گرینویچ، 

                                                        
1 Associates Greenwich 
2 DZ Bank 
3 BNP Paribas Bank 
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ست های مشابه آنها در بازارهای خارج از کشور بر این اتوان گفت علت موفقیت این دو بانک و بانکدر مجموع می
ت نقدینگی حمایت نمایند. حوزه توانند مشتریان محلی خود را در خصوص مسائل اصلی بانکداری و مدیریکه می

بی های محصول، ریسک، عملیات تکنولوژی، منابع انسانی، بازاریاها شامل بخشبانکداری شرکتی در عمده این بانک
ا درک و ارتباطات است و با تعریف مدیر پشتیبانی و ارتباط با مشتریان توانستند از طریق فروش محصوالت بیشتر ب

ح و تطبیق خدمات متناسب با نیازهای مشتریان نقش قابل توجهی در حوزه ارزش آفرینی کار مشتری و اصالوکسب
 (13۹3)رابطی، برای مشتریان بانکداری شرکتی داشته باشند. 

 های اقتصادیبحران کردنسپری از پس خود هایاستراتژی احیای حال در که مالی از سوی دیگر، آن گروه از نهادهای
گذاری را در اختیار بانکداری سرمایه و شرکتی بانکداری بازار ترینجذاب فاق نظر دارند که آسیا،امر ات بر این هستند،

عمال ایافتگی این منطقه، درصدی در این حوزه روبرو بوده است. البته با توجه به میزان توسعه 45دارد و با رشد 
های کشورهای مرزی بانکهای برونفعالیتهایی برای کار، همواره محدودیتوهای کسباقدامات قانونی و مدل

ابر آسیایی وجود داشته که منجر به تمرکز بیشتر بر بازارهای داخلی شده است. با این وجود سه فرصت مهم در بر
 (2۰14کینزی، های آسیایی وجود دارد که عبارتند از: )مکبانک
 های متوسطرشد بخش شرکت -
 رشد بازارهای سرمایه آسیا -
 آسیا 1مستمر بانکداری تراکنشیتوسعه  -

 
 اسالمی  هایبانککار شرکتی در وکسبمدل ابعاد 

 هموسسهر دو به عنوان یک  باشند.های مشترک زیادی برخوردار میاز ویژگی شرکتی داریی اسالمی و بانکداربانک
و تحت شرایط  مشتریانی آنها براساس تقاضابه تخصیص سپرده و  در قالبوجوه  آوریبه جمع گذاری مالیسپرده

 یینتعبه متعارف  های تجاریبانک همانندنیز های مالی واسطه اینرو، از این پردازند.می قرارداد مبنایبر  یخاص
  پردازند.با توجه به نیازهای خاص مشتریان خود میشده اندازهای جذبمحل تخصیص منابع و پس

های بانک میاناساسی  هایشباهتیکی از  ،گذارانمیان سپردهگذاری ریسک تسهیم و به اشتراکفراتر از این، 
گذاری در یک بانک اسالمی، به اشتراک .رودبه شمار میهای اعتباری( )از جمله اتحادیه شرکتیهای اسالمی و بانک

مد درآ بامتناسب  یگذاری نامحدود، سهمهای سرمایهحساب در اندازکنندگان. پساست مشهودبسیار قابل  ریسک
این چرخه بازدهی در د. نکنمی دریافت را ای(های غیر بهره)هزینه هاهای عملیاتی و سایر هزینهبانک منهای هزینه

بهره بر روی  دریافت عالوه بر گذارانسپرده نیز شرکتییک بانک در تواند تغییر کند و حتی منفی باشد. طول زمان می
                                                        

های دهند تا آنها از مبادله کاال، جریانها به شرکای تجاری خود پیشنهاد میشود که بانکعنوان مجموعه ابزارها و خدماتی تعریف می بانکداری تراکنشی به 1

 پولی یا اسناد تجاری پشتیبانی مالی به عمل آورند.
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های بستگی به درآمد بانک منهای هزینه( هستند که سهامشده )سود تقسیمسود  شان، مشمول دریافتهایحساب
دارای  در طول زماننیز سود تقسیم شده این که  داردهای بهره( ها )در حال حاضر شامل هزینهعملیاتی و سایر هزینه

 .نیستمعمول کمتر از نرخ بهره به طور  کهنوسان است 
و یک  شرکتیسود و زیان یک بانک تجاری متعارف، یک بانک حساب مالی و های ، حسابدرک بهتر این مسألهبرای 

شده اده نشان د( K) با ( و سرمایهD)با ها ، سپرده(A)با ها دارایی، هرسه نهاددر بانک اسالمی را در نظر بگیرید. 
( i) هو نرخ بهره سپرد (Cنمایند و دارای هزینه عملیاتی )( را کسب میRدرآمد ناخالص )این نهادهای تجاری  .است

 میزان سهم،این دهند که گذاران اختصاص میاز درآمد خالص خود را به سپرده xهای اسالمی سهم بانکهستند. 
را نشان بانک  یگذاری و تالش مدیریتهای سرمایهمنابع در قالب حقوق صاحبان سهام بانک، حساب و جذب ورود

 دهد.می
ن با بدست آورداز لحاظ سودآوری در وضعیت مناسبی قرار دارد و که بانک بر این است  فرض، حالت ترینسادهدر 

را گذاران بازدهی ذینفعان از جمله سهامداران و سپرده 5جدول  .به تمام تعهدات خود عمل نماید تواندمیسود کافی 
مداران گذاران با سهاسپردهوضعیت ، شرکتیدهد. برای بانک نشان می با توجه به شرایط یادشده در هر سه نهاد تجاری

 عالوهه ب دریافتی بهرهبا  است سهامداران یک اتحادیه اعتباری برابریا گذاران بازپرداخت برای سپرده است ویکسان 
های و هزینه هاتفاوت درآمدبستگی به  شرکتیهای در بانک کل بازدهیتوان گفت میدر مجموع  . لذاسود سهام

 های شرکتی،مشابه بانک نیزگذاران در یک بانک اسالمی بازپرداخت برای سپردهمیزان دارد. موسسه ای غیربهره
به غیر  باشد.می حاصله درآمداز  xسهم به  موزون دارد که البته ایهای غیربهرهبه تفاوت درآمد و هزینه بستگیدقیقا 

گذاران هسپرد ،. در مقابلاستو مشابه یکسان  مالینهاد گذاران در دو برای سپردههی و بازد ریسک ،یادشده از فاکتور
نهاد  در اینریسک نیز  تسهیم عالوه بر این کنند وتعیین شده را دریافت میای از پیشهای متعارف، درآمد بهرهبانک

 گذاران وجود ندارد.مالی برای سپرده
 

 گذاران و سهامداران در سه نوع نهاد مالی. بازدهی سپرده۵جدول 

 بانک اسالمی شرکتیبانک  بانک متعارف عاننفذی

 D*i گذارانسپرده
D*i+ (R-C-D*i) =R-C 

x(R-C) 
 R-C-D*i (1-x)(R-C) سهامداران

 .2۰13منبع: محرمی و هاردی،                 
 

، اینکه اول به فروض خود اضافه نماییم.توان را میدنیای واقعی  در های موجودپیچیدگیبرخی برای مقایسه بهتر، 
کنند نفعان خود تقسیم نمیشده میان ذیکلیه سود خود را در قالب سود تقسیم (یاسالم یهاها )از جمله بانکبانک
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های زیان پرداختتواند برای میاین میزان که  (y <0) کنندیحفظ م یهاضافه کردن به سرما یرا برااز سود  yسهم و 
)مالکان( ارزش خالص بانک به صاحبان سهام  در ییرتغ یقاز طر 1انباشتهسود  مورد استفاده قرار گیرد. نیز احتمالی

متعلق به وجود ندارد، سود انباشته  نهادر آسرمایه امکان انتقال  که یبانک تعاون یکدر مورد شود. یمنتقل م
گذاران در دسترس های آتی سپردهگذاران فعلی و آتی است و این سود به عنوان سرمایه موروثی برای نسلسپرده

 2(PERسود" ) سازیمعادل ذخیرهعنوان " تحت ذخایریاوقات  یگاه یاسالم یهابانکدوم اینکه در خواهد بود. 
از درآمد   zشود )سهم امل از سود ناخالص کنار گذاشته میاین میزان پیش از تخصیص سهم ع .شوددر نظر گرفته می

. و یا سهامداران هموار و تسهیل گرددگذاران سپردهسود پرداختی به  فرایند تاگذاران( یافته شده به سپردهتخصیص
(IFSB ،2۰1۰)  

کسان نسبت سود انباشته در کلیه نهادها ی دهد.نشان می فوقنمودن دو عامل نفعان را با اضافه، بازدهی ذی6جدول 
نسلی وجود دارد و سود های اسالمی و شرکتی مسأله توزیع بیندر بانک ( مشخص شده است.‘نبوده و با عالمت )

گذاران ده( الزاما به سپرPERهای اسالمی )های اعتباری و یا اضافه شده به ذخایر بانکداری شده در قالب اتحادیهنگه
 و یا ذخایرهای تعاونی در بانکR-C-D*i<0, (1-y>1 )) گیرد. در این میان استفاده هر چه بیشتر سرمایهتعلق نمی

(PER)(z<0) توان عالوه بر این می گذاران آتی را به همراه خواهد داشت.شدن سپردهاسالمی، ضعیف هایدر بانک
 و شرکتی، های اسالمیهای اساسی به معنای ورشکستگی آنها نیست و در بانکها با زیانگفت رویارویی بانک

  های احتمالی را متحمل خواهند شد. ریسک مختلفی هابه نسبت گذارانسپرده
 

 سازی سودو معادل با در نظرگرفتن سود انباشتهگذاران و سهامداران . بازدهی سپرده۶جدول 

 بانک اسالمی بانک شرکتی بانک متعارف نفعانذی

 =D*i D*i+(1-y’)(R-C-D*i) گذارانسپرده
(1-y’)(R-C)+y’D*i 

x(R-C)+(1-z)x(R-C)= 
(1+x-zy)(R-C) 

 (R-C)(1-x)(”1-y) (R-C-D*i)(y-1) سهامداران

 y’(R-C-D*i) zx(R-C) --- گذاران آتیسپرده
 D*i (R-C) (1-x)(R-C) گذارانکل سپرده

 منبع: همان           

 
این دو های مشترک ویژگیجمله  از شرکتیهای اسالمی و گذاران در بانکو سپرده مالکانبین  درواقع اشتراک ریسک

در این راستا، شود. ها مربوط میهای حسابداری بانکبانکداری بوده که تا حد بسیاری به مدیریت داده از نظام نوع

                                                        
1 Retained earnings 
2 profit equalization reserve 



 

14 
 

هایی را ممکن است تا حدودی مشکالت و محدودیت بانکداریعدم تقارن اطالعات و حسابداری پیچیده در شبکه 
های اسالمی با های مالی بانکنظارت و مدیریت مناسب ایجاد نماید. این در حالی است که تفسیر صورتحوزه در 

هایی بنگاهبستگی به سودآوری  ی آنهابازده وه بر این،عال و ها و ساختار منحصر بفرد آنها دشوارتر بودهتوجه به ویژگی
به مدیریت بانک در  باید شرکتیگذاران در یک بانک اسالمی یا سپردهبا این حال، . شوندکه تأمین مالی میدارد 

 کامل داشته باشند. اعتماد اطمینان و مالی و ارائه خدماتهای مناسب در پرداخت محاسبه سود و انتخاب شیوه
 (2۰۰7چر و کریم، )آر

کدیگر یبا های ترازنامه خود داراییاز سمت های اسالمی بیشتر های اعتباری با بانکاز جمله اتحادیه شرکتیهای بانک
معامله  و گیرندگان یا فعاالن اقتصادی بر مبنای اصل مبادلهبه تسهیم ریسک میان وام های اسالمیتفاوت دارند. بانک

نک یک باپردازند. باال و پایین به منظور حمایت از توزیع درآمد احتمالی می هایدر هر دو سطح ریسک انجام شده
ول با نک د و در مواردی کهنمایهای خود مطالبه میای را بر روی وامشدهتعییناز پیشنرخ بهره یک معموال  شرکتی

ال با گیرنده احتماگیرد و در این موارد وامعهده می بانک شرکتی برهای موجود را روبرو شود، کل ریسک گیرندهوام
حادیه اتیا  شرکتعضو ، گیرندهواماما زمانیکه هیچ ریسکی به غیر از بدهی محدود خود به بانک روبرو نخواهد بود. 

 های شرکتی()ناشی از فعالیت شرکتی یبازده های مربوط بهریسک یهکلدر معرض  نیز وی در نتیجه ،باشد اعتباری
را  شرکتی هایبانک پرتفویسهم کوچک از یک تنها  یهر وام شودفرض در صورتیکه . با این حال، گیردقرار می
د نخواه یکمترارتباط یرندگان گوام هایموفقیت پروژهمیزان با  ی احتمالیهاریسکخطر و  در آن حالت، دهد تشکیل
 .داشت
باشند. کار نیز با یکدیگر متفاوت میکسب وهای اصلی در بعضی از خط مشی شرکتیهای بانکهای اسالمی و بانک

کاالها، و سهام  مالکیت نماید و فعالیتگذاری بانک سرمایهروش عملیاتی ای مشابه شیوهیک بانک اسالمی باید به 
های داراییمالکیت  تنها ییا اتحادیه اعتبار شرکتیدر مقابل، بانک  1برعهده داشته باشد.ها را محصوالت و شرکت

های وام ناشی از ییهاوثیقه و یا کندکه برای عملیات خود استفاده می هاییداراییرا در کنار کوچکی  غیر مالی
، شودمیمالی مین أت یمشابه هایبنگاهها و که پروژهحتی زمانیهی بازد بنابراین، توزیع .، برعهده داردشدهنکول

به ویژه  شرکتیهای مین مالی اسالمی و بانکتأ این وجود، رابطه خاصی بین اصول اساسیبا  متفاوت خواهد بود.
هرگونه و رد  میان فعاالن این حوزه )مشتریان و بانک(تأکید بر همبستگی و آن  های اعتباری وجود دارداتحادیه

به صراحت بر روی  نیز اعتباری هایاتحادیه در این راستا، .باشدمی شرایط تأمین مالی غیرقانونی یا غیرمنصفانه
ای را بر روی تعیین شدهو اگرچه سود از پیش اندشده بنا هاو پاداش هامسئولیتگذاشتن مفهوم جامعه و به اشتراک

های شرکتی با اهداف غیرانتفاعی و  با این کنند اما این نرخ معقول و مناسب است. بانکهای خود دریافت میوام
                                                        

 فهرست اموال یو تا حدود یتمالکپردازد بایستی می -خرید اتومبیل و مسکن-ردی که به طور تخصصی به تأمین مالی خانوار ادر مو یحت 1
 خود داشته باشد. یریتمدتحت ها را ها و خانهخودروها، آپارتمانمربوط به 
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های احتمالی لذا ریسک کند،فعالیت می اندازکننده فردا باشد و بالعکس،است پسه امروز ممکن گیرندشعار که وام
های اسالمی با هدف سودآوری گونه که بانکرو، همانشود. از ایندر طول زمان میان آنها به اشتراک گذاشته می

اعضای  به دنبال افزایش رفاه اقتصادی ارههای اعتباری نیز هموکنند، در نتیجه اتحادیهسهامداران خود فعالیت می
 خود هستند.

به نوعی همان بانکداری شرکتی است که با تمرکز بر نیازهای  توان گفت که بانکداری اسالمی شرکتیبا این اوصاف می
بر اساس تنها برای پاسخگویی موثر به آنها  مناسبی یهاحلبه ارائه خدمات و راهمشتریان شرکتی طیف وسیعی از 

یرد که گهایی صورت میدر این شیوه از بانکداری نیز ارائه خدمات به شرکتپردازد. استانداردها و موازین شریعت می
های اقتصادی اشتغال دارند. این دسته از تر از کسب و کارهای کوچک و با حجم بیشتری از منابع به فعالیتفرا

های چندملیتی را شامل تا شرکت SMEsهای کوچک و متوسط تها از جمله شرکها نیز طیفی از شرکتشرکت
شوند. خدمات این بخش نیز شامل خدمات مدیریت ریسک، مدیریت نقدینگی، تامین مالی متنوع از انواع می

ها، مدیریت تسهیالت تا خدمات تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه، خدمات ارزی، خدمات تجاری، تامین پروژه
)مرابحه، اجاره، استصناع،  1بر مبنای قراردادها و عقود اسالمی غیره رکت، خدمات تجارت، بیمه ومطالبات ش

  د.باشمیمشارکت و غیره( 
ری چنین ساختاو  بوده و به ویژه اتحادیه اعتباری مفید شرکتیبه صورت یک بانک اسالمی سازماندهی فعالیت  لذا
باعث افزایش با ارائه خدمات متنوع شرکتی  شرکتیبانک اسالمی باشد.  سازگار با اصول مالی اسالمی تواندمی

 و نیازهای که تعهدات شده است، مکانی است همانطور که در فقه اسالمی تأکیدشود و کار میوهمبستگی در کسب
  (.2۰۰4خور، آ)اقبال و میر شناسد. میطوالنی به رسمیت زمان مدت  برایرا  ذینفعان مختلف

 های اعتباری اسالمیبرای اتحادیهکه  2(WOCCUهای اعتباری )پروژه تحقیقاتی انجمن جهانی اتحادیهبر مبنای 
تا حدود بسیار زیادی  های غیر اسالمیشرکتی وهای مالی اسالمی شرکتی که فعالیت توان گفتمی، شده استانجام

فقها و رهبران مذهبی ای همشاور نظراتاز  اسالمیی اعتباری هادر اتحادیه با این تفاوت که ،مشابه یکدیگر بوده
این انجمن . شودشده به مشتریان با اصول و معیارهای شریعت، استفاده میبرای انطباق محصوالت و خدمات ارائه

در ها و نهادهای مالی اسالمی پرداخته است که محصوالت منطبق بر شریعت برای بانکتعدادی از جهانی به معرفی 
گذاری ، سرمایهمواد اولیهبرای خرید  در قالب عقد مرابحهگردش در  های سرمایهوام ودیعه )امانت(،های حساب قالب
از عقود  های ترکیبیاجاره و وام در قالب عقد مضاربه، تأمین مالی تجهیزات و الزامات مورد نیاز در قالب عقد مالی

ی بخشگذاری و تخصیص به سرمایه همچنین عالقمندسالمی های اشرکتیعالوه بر این،  شود.گنجانده میمختلف 

                                                        
 های اسالمی تعاونی در بخش بعدی آورده شده است.وسط بانکتوضیحات الزم در مورد عقود مورد استفاده در هر یک از خدمات شرکتی ارائه شده ت 1

2 World Council of Credit Unions   
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های اسالمی شرکتیتوان به فعالیت هستند. در این راستا می توسعه اجتماعیمربوط به های به طرحاز سودهای خود 
ن آموزاهزینه تحصیلی برای دانش ها و پرداخت کمکنکشورهای مختلف در کمک به بازسازی مدارس و بیمارستا

اسالمی و  هایدستورالعملدهد که چگونه یک نهاد مالی اسالمی با ادغام می نشان 7جدول اشاره نمود.  محروم
 تبدیل شود.)اعتباری(  شرکتیالمی واند به یک بانک استمیهای اعتباری اتحادیه

 
 اسالمیمالی  شرکتیاصول  اسالمی و . اصول۷جدول 

 مالی اسالمی شرکتیاصول  اصول اسالمی

 ممنوعیت معامالت مبتنی بر بهره
هایی برای خریداری سهام. گذاری اعضا از طریق ارائه فرصتتأکید بر سرمایه

بین  )عقود اسالمی( های مالیدر قالب قراردادنیز تسهیالت پرداختی 
 گردد. ها برقرار میشرکتیگیرندگان و وام

 مشارکت در سود و زیان
سود در میان اعضا به  تسهیم وخرید سهم  از طریق اعضا برای مالکیتایجاد 

 یا سود تقسیم شده عنوان سود سهام

ها به جای معامالت بایستی از طریق دارایی
سوداگری مالی تأمین و مورد حمایت قرار 
گیرند. در این راستا، قراردادهای مالی باید 
جزئیات محصول یا سرویس خاص خریداری 

کامل مشخص طور  شده و یا فروخته شده را به
 کند.

ایجاد شرایط الزم برای ارائه تسهیالت از طریق خریداری یک دارایی فیزیکی و 
انتقال مالکیت آن به افراد با پرداخت یا اجاره آن به اعضا در قالب عقد اجاره و 

 حاشیه سود در قالب عقد مرابحه.

های مالی که به ممنوعیت از انجام فعالیت
 رساند.جامعه آسیب می

 های منطبق با شریعت.دهی تنها بر روی فعالیتوامام انج

 
. وجود دارد شرکتیبا ساختار و مالکیت  یک بانک اسالمیتوان گفت که امکان ایجاد میبا توجه به مطالب یاد شده، 

تبدیل  شرکتیبانک بانک را به یک  توانمی به طور موثرسرمایه به  (محدودناگذاری )های سرمایهتبدیل حساب با
تواند از شکل مضاربه شکل و نوع قرارداد میکننده مالی صرف نیستند و گذاران تنها تأمیننمود. در این میان، سپرده

 شودمیبه عنوان یک نهاد غیر انتفاعی تاسیس  نیزهمانند یک اتحادیه اعتباری، بانک اسالمی به مشارکت تغییر یابد. 
دهی داده حق رای به عنوان به تمام اعضاء یک سهم .دنمحدود شو یشخصد به یک جامعه منتواناعضای آن می و

های اسالمی مشابه باقی خواهند ماند. )گریس اندازهای آنها نیز در حساب سپردهسایر پس و در این حالت، شودمی
 (2۰۰6و پلگرین، 

تر میان شده و سبب ارتباط نزدیکچنین رویکردی باعث کاهش ریسک میان مالکان و مدیران یک بانک اسالمی 
، صاحبان سپرده کنترل عملیاتی را به شرکتیشود. در یک بانک اسالمی و کنترل آن می مسایل مربوط به ریسک
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گذاری وجود سرمایه هایتالش برای انتخاب پروژهاختصاص زمان و  کنند و بنابراین نیازی بهمدیریت بانک واگذار می
 کنترل بیشتری برباشند،  کننده مالی منفعلمینأنسبت به زمانی که تنها ت در این حالت،نها ندارد. با این وجود، آ

 خواهند داشت.استراتژی مدیریت و عملکرد 
توان گفت بانکداری اسالمی با مالکیت متقابل همخوانی دارد که همین مسأله سبب تسهیل و کاهش در مجموع می

گذاری شود. از سوی دیگر، به اشتراکنظارتی و کارایی با اصول شریعت میهای مربوط به انطباق مفاهیم نگرانی
قطه های تعبیه شده در محصوالت مالی اسالمی، نهای شرکتی با استفاده از مکانیزمریسک در میان سهامداران بانک

نهادهای مالی  منجر به تقویت استحکامتواند میکه در نتیجه شود برای نظام بانکداری اسالمی محسوب می قوتی
 شود. شرکتی

 
 اسالمی شرکتیهای تجارب بانک

ود، با توجه به رشد شتابان بانکداری اسالمی و اهمیت بانکداری شرکتی به عنوان یک الزام در فضای رقابتی موج
س های آن بر اساها و ظرفیتگیری از قابلیتسازی و تجهیز خود برای بهرههای اسالمی نیز در حال آمادهبانک

در حوزه کسب وکار شرکتی  های اسالمیسهم بانک رغم کوچک بودنعلی استانداردها و موازین شریعت هستند.
ه ای در این زمینهای گستردهتوان گفت تالشموجود، میهای ها با توجه به قوانین و محدودیتنسبت به سایر بانک

 پرداریم.می شرکتیهای اسالمی صورت گرفته است که در ادامه به بررسی تجارب برخی از بانک
  1امارات اسالمی بانک 

لی این رود که هدف اص)شرکتی( به شمار می شرکتیامارات یکی از فعاالن پیشرو در بازارهای بانکداری بانک اسالمی 
لق تمرکز بر خو  در حوزه بانکداری شرکتی های بزرگ و متوسط()شرکت خدمات مورد نیاز مشتریانکلیه بانک تأمین 

های به منظور پاسخگویی موثر و دقیق به نیاز اسالمیشریعت اصول متناسب با  ،کارآمد و های عملیحلراهو ارائه 
 یای ارزشمندبانکداری شرکتی این بانک به ارائه خدمات مالی و مشاوره تخصصی عالوه بر این تیم باشد.میمشتریان 

برد پردازد و از این طریق سعی در توسعه رابطه بانکی و افزایش اعتماد مشتریان در پیشمی به مشتریان خاص خود
 به طور استراتژیک در سراسر امارات متحده عربیاین بانک  شرکتیباشگاه مشتریان نماید. کارهای خود میوکسب

ت قابلی، و مجهز )برخط( ای از شعب و بستر پیشرفته آنالینین باشگاه با همکاری شبکه گستردهاواقع شده است. 
 نماید.دسترسی راحت مشتریان و دیدار با آنها را در هر زمان و مکان فراهم می

و ساز وشامل محصول )ساختهای مختلف صنایع بخش با تمرکز برامارات حوزه بانکداری شرکتی در بانک اسالمی 
و درمان، تجارت  بهداشت، انرژی و منابع طبیعی عملیات تکنولوژی و ارتباطات، مستغالت(، آموزش و منابع انسانی،
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ریعت و های شخدمات و محصوالت این بانک در حوزه بانکداری شرکتی بر مبنای دستورالعمل و بازرگانی است.
مدیریت ، مدیریت نقدینگی و دارایی، )تجاری( کارهاواستانداردهای اخالقی عبارتند از انواع وام، تأمین مالی کسب

های و تأمین پروژه صادرات و واردات تأمین مالی ،خدمات ارزی، تأمین مالی از طریق بازارهای سرمایهریسک، 
 شود.کلیه این خدمات در قالب انواع عقود اسالمی به مشتریان ارائه می که زیرساختی

بانک و در نتیجه ایجاد رشد اقتصادی یکی از اجزای کلیدی بانکداری شرکتی در  وکارنگی مورد نیاز کسبنقدی تأمین
واد خام، قطعات، م در تهیهتسهیل  های متنوع و سفارشی برایدر این بخش بسته رود.به شمار میامارات اسالمی 

به  عالوه بر این، شود.میوکار طراحی کسب یک گذاریبا نیازهای سرمایه متناسب ،)ثابت( هالوازم و سایر دارایی
سازی نقدینگی مشتریان پرداخته و با پیشنهاد مرابحه اضافی )مضاعف( واسطه راهکارهای تأمین مالی موجود به آزاد

 های مختلف مشتریاندر حساب هاها و پرداختمیان دریافت ایجاد تعادل به توانسته است از طریق محصوالت مرابحه
در این راستا، محصوالت و خدمات متنوع  .نمایدشبه( کمک قابل توجهی زانه )یکو همچنین مدیریت وجوه نقد رو

های کارا عمدتا در قالب عقد وکار با هزینهتأمین مالی بلندمدت برای تسهیل سرمایه و رفع نیازهای گسترده کسب
    1مرابحه، اجاره و استصناع طراحی شده است.

دی، )تهیه اعتبارات اسنا در حوزه تأمین مالی صادرات و وارداتامارات المللی بانک اسالمی شبکه گسترده و بین
تریان را پشتیبانی قوی خود امکان ارائه خدمات به مش یتتوانسته است با استفاده از مدیر ها و غیره( نیزنامهضمانت

نش های ویژه بانک برای مشتریامدیریت نقدینگی یکی از سرویسدر امارات اسالمی،  ر جهان فراهم نماید.در سراس
 گذاری وجوه آنها در قالبهای مشتریان، سپردهو واریز به حساب در هر نقطه از کشور آوری وجوه نقداست. جمع

و  ایجاد شود آنها هایسپرده برای ارزش افزودهبه نحوی که بیشترین  گذاری، جاری و سپردههای سرمایهحساب
از جمله ها( ها و دریافتکار مشتریان )تعادل در پرداختوهمچنین ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت نقدینگی کسب

ز ، کاربردهای هر یک ا8در جدول  رای مشتریان است.آفرینی در حوزه بانکداری شرکتی بخدمات این بانک و ارزش
 نشان داده شده است.( اسالمی شرکتیبانکداری شرکتی )عقود اسالمی در 
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 امارات اسالمی شرکتی. کاربرد عقود مختلف در بانکداری ۸جدول 

 کاربردها عقود اسالمی

 مرابحه
  ،ثابت و غیره ییلوازم، داراتأمین مالی برای خرید مواد اولیه و خام، قطعات 
  قابلیت استفاده برای رفع نیازهای نقدینگی 

 اجاره
 آالت و غیره و همچنین اجاره خدمات های ثابت شامل ساختمان، زمین، ماشیناجاره دارایی

 مالی 

 استصناع
 های ثابتتسهیل و تسریع در خریداری کاال و دارایی 
  و غیره.  )زمین، ساختمان( های زیرساختی، ساخت اموالپروژهقابلیت استفاده در تأمین مالی 

 مضاربه
 دار گذاری مدتانداز و سرمایههای پسقابل استفاده در حساب 
 تسهیل در تأمین الزامات مالی عمومی و کلی 

 تسهیل و تسریع در تأمین مالی الزامات و تعامالت تجاری  مشارکت

 وکالت
  مالی، اعتبارات اسنادی، نظام پرداخت، دریافت و جمع آوری وجوه  قابل کاربرد در محصوالت

 و دیگر خدمات بانکداری

 تورق
  تسهیل در تأمین مالی و خریداری کاالهای مصرفی و فاسد شدنی از قبیل دارو، میوه، سبزیجات

 و غیره
 
 

های شرکتی در طول زمان که سهم دارایی دهنده آن استنشانامارات  اسالمی شرکتیهای مالی بانک بررسی صورت
های بانک را به خود اختصاص داده درصد از کل دارایی 62، حدود 2۰17از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و در سال 

های بزرگ وکار شرکتی به مشتریان خاص )شرکتاز سوی دیگر در سال مذکور تسهیالت اعطایی در حوزه کسب است.
 شرکتیتوان گفت که بانک دهد. در مجموع میدرصد از کل تسهیالت را تشکیل می 37در حدود  و متوسط( نیز چیزی
بندی نیازهای مشتریان شرکتی برای ارائه کار و اولویتومحیط کسببهتر برای شناخت را ای مذکور تالش گسترده

   (2۰17یانه بانک، )گزارش سالهای تخصصی با باالترین کیفیت در پیش گرفته است.حل و مشاورهراه
 بانک میزان پاکستان 

وکار ای برای فعالیت و ارائه خدمات مالی و بانکی به مشتریان در حوزه کسببانک میزان پاکستان دارای بخش جداگانه
 خود از جمله مالی به تعداد زیادی از مشتریان بانکی و از خدمات وسیعیطیف به ارائه  است. بانک مذکور شرکتی
تجاری و ایجاد روابط  هایکاروبا هدف توسعه کسب ،های چندملیتی و نهادهای دولتیشرکت ،بزرگهای شرکت

این بانک با استفاده از تجارب تیم کسب و کار در حوزه بانکداری شرکتی و همچنین با  پردازد.مدت با آنها میبلند
کارهای مالی و بانکی منطبق تهیه راه وجود تیم متخصص شرعی تحت نظارت هیأت مشورتی نظارت قادر به ارائه و
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های تأمین مالی سرمایه، تأمین مالی صادرات و واردات، تأمین مالی بلندمدت، گشایش اعتبارات با شریعت در حوزه
  باشد.های مشتریان میاسنادی و تأمین الزامات مالی پروژه

ت و خدمات مالی و بانکی متناسب با نیازهای های بانکداری شرکتی بانک میزان با هدف توسعه و ارائه محصوالتیم
، بانکداری ها از جمله مدیریت نقدینگیمختلف کسب و کار مشتریان سعی در ایجاد تعامل و همکاری با سایر بخش

ترین عالوه بر این، بانک میزان با استفاده از جامع ی نموده است.گذاری، بانکداری تجاری و بانکداری مصرفسرمایه
کارهای مالی و بانکی قابل های دیجیتال )الکترونیکی( به تضمین خدمات و و راهها و پلتفرمترین سیستمو پیچیده

های از مشتریان بانکدرای شرکتی بانک میزان را شرکت 2/3در حال حاضر بیش از  پردازد.ارائه در سراسر جهان می
وجود نظام توانمند و تیم ، و کار شرکتییکی از دالیل موفقیت این بانک در حوزه کسب دهند کهبزرگ تشکیل می

های تجاری و رفع نیازهای اعتماد مشتریان برای انجام فعالیت سبب افزایش و کار متخصص بانک مذکور است کهکسب
  1آنها شده است. مالی

مات مالی سرمایه در گردش، تأمین مالی بلندمدت، خدحوزه بانکداری شرکتی در بانک میزان شامل چهار بخش تأمین 
ه مالی در حوزه تجارت شرکتی و تأمین مالی مجدد صادرات است که بر اساس اصول شریعت و عقود اسالمی به ارائ

و کار های اعطای تسهیالت و تأمین مالی اسالمی بانک میزان را در حوزه کسب، روش۹جدول  پردازند.خدمت می
 )تارنمای بانک میزان( دهد.میشرکتی نشان 

 کار شرکتیو. انواع تسهیالت و تأمین مالی اسالمی در حوزه کسب۹جدول 
انواع خدمات و 

 تسهیالت
 اسالمی های تأمین مالیروش توضیحات

تأمین مالی سرمایه 
 در گردش

  تأمین کلیه الزامات و محصوالت سرمایه در گردش در قالب
 ساختار مشارکت

  های بزرگ در قالب سایر نیازهای مالی کلیه شرکتتأمین
 عقود.

 مشارکت
 مرابحه

 استصناع
 اسالمی تأمین مالی از طریق صکوک

تأمین مالی 
 بلندمدت

 های زیرساختی و صنعتیاعطای تسهیالت و تأمین مالی پروژه 
 هاتأمین مواد اولیه و سایر نیازهای مالی پروژه 

 مشارکت کاهنده
 اسالمی صکوک تأمین مالی از طریق

تجاری در خدمات 
 و کارحوزه کسب

 شرکتی
)تأمین مالی 

 صادرات و واردات(

 نیازهای  مدت و بلندمدت متناسب باکوتاه تأمین مالی
های بزرگ و چندملیتی( برای واردات مشتریان )شرکت

به منظور توسعه تجارت ماشین آالت و صادرات کاال 
 المللبین

 گشایش اعتبارات اسنادی  
  ارائه خدمات تجارت در حوزه بیمه اسالمی )هجینگ( و

 های بانکینامهضمانت

 مرابحه
 سلف
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های شرکتی بانک مذکور های مختلف، پرتفوی داراییدهد که طی سالهای مالی بانک میزان نشان میبررسی صورت 

و  ه خدمات مالییتنوع در ارا های موجود با رشد قابل توجهی روبرو بوده است. این بانک با ایجادعلی رغم چالش
درصدی را  31بانکی شرکتی متناسب با نیازهای مشتریان خاص خود توانسته است طی پنج سال اخیر، رشد متوسط 

ارای دکار تجاری )صادرات و واردات( نیز از لحاظ حجم و درآمد به ترتیب وتجربه نماید. در حوزه تأمین مالی کسب
 است.  بوده 2۰16درصدی در سال  28درصد و  2۰رشد 

 

  مالزی رعیتبانک 
ر میلیارد دالر د 2۰های شرکتی اسالمی در مالزی است که با دارایی بیش از ترین بانکبانک رعیت یکی از بزرگ

ال در مالزی به س شرکتینهادهای ایجاد . درواقع، گرفته استهای برتر شرکتی در جهان نیز قرار بندی بانکطبقه
ها با هدف از شرکتیگردد. در این سال ر به دوران حکومت استعمار انگلیس باز میو قبل از استقالل این کشو 1۹22

تاسیس شد و  1۹22در سال  شرکتینهاد های مالی کشاورزان و مزدبگیران شکل گرفتند. اولین بردن بدهکاریبین
انداز و پس  جوییصرفه و موسسات اعتباری با هدف اولیه ایجاد عادت به شرکتینهادهای جویی از طریق اندیشه صرفه

ز نیاستقبال اعضا بیشتر، انداز های( اعتباری و پسمیان اعضا شکل گرفت. به تدریج با تشکیل موسسات )اتحادیه
 مالزی تبدیل گردید. شرکتیبه ستون فقرات نهضت نتیجه این موسسات و در افزایش یافت 

های جاری اعطای کنند و عالوه بر فعالیتهای تجاری فعالیت میتقریبا در تمام زمینه شرکتینهادهای در حال حاضر، 
ها در شرکتیرسد د که ماهیت آن عمدتا چند منظوره است. به نظر مینکنهایی سیر میفعالیت سمتوام و اعتبار به 

اعضا، سرمایه و سود سهام پرداختی آنها  اند, زیرا تعدادتحقق اهداف چند گانه کارایی الزم را داشته و قوی عمل کرده
دهند. بندی نهضت را تشکیل میهای اعتباری استخوانو اتحادیه شرکتیدر میان بانکداری  قابل مالحظه بوده است.

 به فعالیت های اعتباری و چندمنظوره(واحد تعاونی )شرکت 77۰هزار و  8حدود  در حال حاضر،( 13۹۰)بورتسوجی، 
بانکداری از طریق بانک رعیت انجام در حوزه  هاشرکتیفعالیت عمده پردازند که می کار شرکتیودر حوزه کسب

 2۰۰2و در سال  تأسیس گردید 1۹48مصوب  شرکتیبر اساس مقررات  1۹54در سال رعیت مالزی بانک  1پذیرد.می
هدف از  ارف به نظام بانکداری مبتنی بر اصول شریعت تبدیل شد.با ایجاد تحولی در ساختار آن از نظام بانکداری متع

 شرکتیهای بانک، رفع مشکالت مربوط به ارائه تسهیالت اعتباری به اعضا و جذب منابع مالی جهت شرکت این ایجاد
 بودن بانک، شرکتیعالوه بر این با توجه به  باشد.می بر مبنای اصول شریعت شرکتیهای مناطق روستایی و اتحادیه
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های های سودآور و ارائه خدمات مالی و بانکی از اولویتباالبردن وضعیت اقتصادی اعضا از طریق مشارکت در فعالیت
 1.پذیر استامکان شرکتیرعیت به دو صورت شخصی و  شرکتیعضویت در بانک  رود.شمار میبانک رعیت به

و تحلیل  ، تجزیه)تعادل در پرداخت و دریافت( نقدینگی، مدیریت تأمین مالی تجاریمدت، تأمین مالی کوتاه
طیف وسیعی از  ارائه پیشنهاد تأمین مالی صادرات و واردات، کارهای مشتریان، شناسایی فرایندهای کاری،وکسب

شده های استرتژیک از جمله خدمات ارائهمتناسب با ساختارهای مالی مشتریان و مشاوره انهمتنوع و نوآورتسهیالت 
 2۰16در سال  ه استاین بانک با ارائه محصوالت و تولیدات اسالمی به مشتریان خود توانست به مشتریان هستند.
 را دریافت نماید.  2اسالمی شرکتیجایزه برترین بانک 

اعطای تسهیالت مورد نیاز  به منظورقبول سپرده و جذب منابع مشتریان  ،بانک های ویژهیکی دیگر از سرویس
یکی از  3در این میان، گواهی بدهی قابل انتقال اسالمی .باشدمی (های کوچک و بزرگشرکت)مشتریان شرکتی 

های داخلی عموم مردم پرداخته اندازآوری پسبه جمعطریق  است که از این مالزی ابزارهای مورد استفاده بانک رعیت
گواهی مذکور بر اساس  گردند.مند بهرهبرای تأمین مالی و خرید کاال آنها توانند از های مالی واجد شرایط میشرکتو 

ول جد اند.ایجاد و توسط شورای مشورتی شریعت و بانک مرکزی مالزی مورد حمایت و تأیید قرار گرفته 4عقد تورق
نشان اسالمی رعیت  شرکتیدر بانک  ها راهای تجاری شرکتبرای فعالیت قابل ارائه، انواع خدمات و تسهیالت 1۰
 دهد. می

 وکارهای شرکتیقابل ارائه بانک رعیت برای کسب اسالمی . محصوالت1۰جدول 

 عقد محصوالت
  کار شرکتی. وکسب خریداری اموال و دارایی مورد نیاز یکبرای تأمین مالی 

 5تورق
 ای. های توسعههای زیرساختی )ساخت پل و غیره( به منظور خریداری زمین و هزینهتأمین مالی پروژه 
 ها و تأمین مالی برای جبران هزینه قراردادهای دولتیاعطای خطوط اعتباری به شرکت 
  وکار شرکتیگردش برای توسعه کسبتأمین مالی سرمایه در 
 دار برای خریداری ماشین آالت و غیره.تأمین مالی مدت 
 طح های تجاری در ستأمین مالی تجاری و ارائه خدمات و تسهیالت مورد نیاز مشتریان برای تسهیل فعالیت

 المللی داخلی و بین
 مرابحه

                                                        
 http://www.bankrakyat.com.myبرای اطالعات بیشتر به تارنمای بانک رعیت مالزی مراجعه فرمایید.  1

2 Islamic Retail Banking Awards (IRBA) & Global Islamic Finance Awards (GIFA) 
3 Negotiable Islamic Debt Certificate (NIDC) 

ت و از نظر اهل شیعه، استفاده از این عقد با ز جهت فقهی و اقتصادی مطرح اسهای فراوانی در بين اهل سنت احثدر ارتباط با این عقد اختالف نظر و ب 4
 های آن محل اشکال است.  توجه به ویژگی

 باشد.در حالت به کارگیری عقد تورق، سود دریافتی توسط بانک بیشتر از عقد مرابحه می 5
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  های تجاری ملزومات برای انجام فعالیتتأمین مالی سرمایه در گردش )خرید کاال، مواد اولیه و سایر
 مشتریان

 خدمات تأمین مالی صادرات و تهیه اعتبارات اسنادی 
 خدمات مرتبط با نظام پرداخت، دریافت و جمع آوری وجوه  و دیگر خدمات بانکداری 

 وکالت

 کفالت  ونقلها بانکی و حملنامهخدمات تأمین مالی واردات و تهیه ضمانت 
 قرض  انداز و غیره(در مناطق روستایی )آموزش کودکان در زمینه منافع پس ایهای تأمین مالی توسعهبرنامه 

 
های شرکتی بانک مذکور های مختلف، پرتفوی داراییدهد که طی سالنشان می رعیتهای مالی بانک بررسی صورت

بوده است. این بانک با ایجاد تنوع در ارایه خدمات مالی و بانکی شرکتی متناسب با  ثبات و از نوسان کمی برخورداربا
در ارائه تسهیالت به  درصدی را 11رشد متوسط  خود توانسته است طی پنج سال اخیرنیازهای مشتریان خاص 

را از طریق بخش  مالزی دو موضوع فقرزدایی و عدالت اجتماعیعالوه بر این، تجربه نماید.  خود مشتریان شرکتی
است که از این طریق  یاسالم یشورهاک یتعاون یالمللنیب کبانبه دنبال تشکیل پیگیری قرار داده است و  دتعاون مور

 .دداشته باش یاحضور گسترده یالمللنیب یهارعرصهبتواند به عنوان پیشگام د
 
 و پیشنهادات بندیجمع

های جامع با بکارگیری در بیشتر بانک بانکداری کالن استراتژی اصلی ارکان از بانکداری شرکتی به عنوان یکی -
از جمله الزامات اولیه شرکتی،  مورد نیاز ای از خدمات بانکیتجاری بزرگ و تراز اول جهان از طریق ارائه مجموعه

ست به شاه توانسته اخود  خاصمشتریان ها و غیره به تسهیالت اعتباری سرمایه در گردش و تأمین مالی پروژه
  های تجاری و تخصصی تبدیل شود.کلید تخصیص بهینه منابع، مدیریت بهینه نقدینگی و سودآوری بانک

و آن ارایه  هستند مشابهی و هدف ایدئولوژیهایی در عمل اما دارای با وجود تفاوت شرکتیهای اسالمی و بانک -
از  به جامعه است. رسانیخدمت در راستای هابنگاه های اقتصادیفعالیت محصوالت سفارشی و تأمین مالی

های شرکتی با احکام و قواعد اسالمی ها و ساختار موجود در بانکدستورالعملبا وجود تناسب الزم سوی دیگر، 
برای حصول اطمینان از کسب منافع  آنتقویت  و ایجاد انگیزه، بایستی زمینه مشارکت و تسهیم ریسک در

 گیرد.گیری و تسهیم ریسک مورد توجه جدی قرار اندازکنندگان در مورد نحوه تصمیمپس
متغیر بوده و بستگی  شرکتیهای های اسالمی و بانکگذاران در بانکسپردهبه و پاداش  یپرداختمحاسبه نحوه  -

ذاران در هر یک از نهادهای یادشده پاداش کلی بر مبنای گبه عملکرد کلی بانک دارد. در این راستا، سپرده
های موجود نیز بین آنها به اشتراک کنند  و ریسکای دریافت میهای غیر بهرهالتفاوت درآمد و هزینهمابه

  شود.گذاشته می
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انداز که محصوالت پسو دسترسی به  های شرکتیبانک و اعضای گذاری ریسک در میان سهامدارانبه اشتراک -
 یتتقو منجر بهحتی و پذیری بیشتر این نهاد مالی شده انعطاف باعث یرند،گیشرکت قرار م یسکدر معرض ر

الت مالی اسالمی، های تعبیه شده در محصواستفاده از مکانیزم. لذا، گرددمیها آن بهتر یریتمد یبرا یزهانگ
تواند منجر به تقویت استحکام مالی نهادهای که می شودمحسوب میبرای نظام بانکداری اسالمی  ینقطه قوت

 شود.نیز  شرکتی
تواند بر اساس اعتباری می ای با مالکیت و اصول بانکداری شرکتی و به ویژه اتحادیهرسد موسسهبه نظر می -

صول شده با اها و محصوالت طراحیرغم ضرورت انطباق فعالیتمعیارها و اصول اسالمی فعالیت نماید و علی
 . داردبرای آنها وجود  کار شرکتیخدمات کسب وهایی در انجام برخی از مزیت هموارهشریعت، 

خدمات شرکتی بایستی به نحوی توان گفت، می کار شرکتیوکسب کارگیری مدلبا توجه به منافع به در مجموع -
خاص مشتریان و شرایط بازار باشند.  های متناسب با نیازهایتدوین شوند که نمایانگر روحیه نوآورانه و توانایی

اندازی بانکداری شرکتی و اجرای این رویکرد در ایران به عنوان یک الزام در فضای رقابتی شبکه از این رو، راه
بندی اثربخش و انتخاب مشتریان شرکتی به صورت کارآمد و متناسب با مفید بوده و از طریق بخش بانکی

های سازی نسبت تسهیالت به فعالیتنقش بسزایی در بهینهتواند میی داخلی هاهای بازار و ظرفیتجذابیت
 نماید. ها ایفا در نتیجه سودآوری بانکاقتصادی و 

برای زیر  کارهایراهاصالحات و  ،وکار شرکتی در نظام بانکیمدل کسب هایو مزیت هابا توجه به قابلیت در پایان -
 :گردداد میپیشنهپیشبرد اهداف بانکداری شرکتی 

 در این میان یتکشر یدارکبان خدماتبهتر  ارائه یبرا بانک ساختار تقویت ساختار سازمانی بانک و تجدید .
با  تاها با اختیار و استقالل عمل ایجاد نمود هایی کوچک در داخل بانکتوان واحدهای تخصصی و بخشمی

دهی و ارائه خدمات بانکی و مالی به مشتریان سرویسهمکاری با دیگر واحدهای بانک به صورت یکپارچه به 
 بپردازند. شرکتی

 و استقرار در بکارگیری )در سطح مدیر و کارشناسان بانکی( آموزش نیروی انسانی و ارتقای مهارت کارکنان بانکی 
محصوالت ردن کروزبه ای و دیجد محصوالت فیو همچنین تعر هادر بانک کار بانکداری شرکتیومدل کسب

 )ایجاد تیم تخصصی شرکتی( ریان شرکتی.تکنونی بر اساس نیازهای مش
 و تعامل بیشتر با بانک مرکزی و مراجع  سنتی بانکداری از گذر بانک به منظور در موجود مقررات و ضوابط تغییر

های انگیزشی بکارگیری مکانیزمدر راستای  ی شرکتیرمنعطف و جدید بانکدا مقررات قانونگذار به منظور تدوین
  جذب مشتری.  و 
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