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  :شرکتیدرآمدي بر حاکمیت  -بخش اول

  :مقدمه - الف

المللی توجه  هاي معتبر بین اخیر و پس از ورشکستگی برخی از شرکت موضوعاتی که طی دو دهه  از جمله 

مابین مدیران،  است که ناظر به مجموعه روابط فی 1محققان را به خود معطوف داشته، مقوله حاکمیت شرکتی

چه، پس از مطالعاتی که با هدف شناخت علل و شرایط پدید آورنده . باشد سهامداران و سایر اشخاص ثالث ذینفع می

هاي ضعیف حاکمیت شرکتی یکی از  ها انجام شد، مشخص گردید وجود سیستم شکست و فروپاشی آن شرکت

اینگونه مطرح  عمده دالیل آننیز   2008همچنین در بحران مالی . ها بوده است اکامی آنترین علل شکست و ن مهم

  : باشد می

 . اند هنوز اصول حاکمیت شرکتی بطور کامل جا نیافتاده •

 . تحت نظارت نبود) ها بخصوص بانک(ها  پذیري شرکت ریسک •

 . از کنترل خارج شده بود) ها بخصوص بانک( نظام پاداش مدیران •

  توان بدان دست یافت؟ ین پرسش مطرح است که حاکمیت شرکتی چیست و از آن مهمتر این که چگونه میحال ا
  

  

  :تعریف حاکمیت شرکتی -ب

دهد که تعریف واحد و مورد توافقی از حاکمیت شرکتی  مطالعه و بررسی ادبیات موضوع در این رابطه نشان می

هاي محدود در یک سو و رویکردهاي  یف وسیع که در آن دیدگاهاي که تعاریف موجود در یک ط به گونه. وجود ندارد

بر این اساس، رویکرد محدود حاکمیت شرکتی مبتنی بر . گیرند، ارایه شده است تر در سوي دیگر طیف قرار می وسیع

. ن استمابین مدیران اجرایی و سهامدارا تبیین شده و صرفاً ناظر به روابط فی 2اي موسوم به نظریه نمایندگی نظریه

بوده و طیف وسیعی از  3تري نیز از حاکمیت شرکتی مطرح است که مبتنی بر نظریه ذینفعان لیکن دیدگاه وسیع

ذیالً به برخی از تعاریف موجود در خصوص . گیرد هاي ذینفع همچون کارکنان، مشتریان و سهامداران را در بر می طرف

  :شود حاکمیت شرکتی اشاره می

هایی که عملیات موفق سازمان را  ها و سیستم ست از ساختارها، فرآیندها، فرهنگحاکمیت شرکتی عبارت -

 )1993 –کیزي و رایت . (شوند موجب می

  )1995کاردون . (اي از قواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت است حاکمیت شرکتی مجموعه -
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حاکمیت شرکتی به تبیین سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفاي وظایف هیات مدیره،  -

. پردازد ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان به ویژه نیروي کار و اعتبار دهندگان می

  )1998 –هاپب و همکاران (

ف محدود آن، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، توان در تعری حاکمیت شرکتی را می -

   )1999 –فایننشیال تایمز . (رابطه شرکت با جامعه دانست

حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است که میان مدیریت، هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یک  -

طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهاي دستیابی به این آورد که از  این مهم ساختاري را فراهم می. شرکت وجود دارد

ب باید براي هیات مدیره و حاکمیت شرکتی مطلو. چنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص شود اهداف و هم

ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن و اطمینان خاطر هاي مناسبی  انگیزه گذاران مدیریت و سرمایه

 -  OECDسازمان توسعه و همکاري اقتصادي. (است، دنبال نمایند و همچنین نظارت مؤثر و کارآمد را تسهیل کند

2001(  

هاي به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف  ها و شیوه حاکمیت شرکتی عبارتست از مسئولیت -

ها و مصرف مسئوالنه  ها، کنترل ریسک هدفبا هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به 

  )IFAC - 2004المللی حسابداران  فدراسیون بین(منابع است 

توان حاکمیت  نظران در این خصوص و تعاریف متفاوت ارایه شده می هاي مختلف صاحب نظر از دیدگاه قطع

و رعایت  6گویی ، پاسخ5شفافیت، 4اي دانست که چهار موضوع اساسی شامل عدالت شرکتی را یک مفهوم چند رشته

اي از مقررات، ساختارها و سازوکارهاست که  به دیگر سخن، حاکمیت شرکتی مجموعه. را مد نظر دارد 7حقوق ذینفعان

چرا . گویی جوهره وجودي حاکمیت شرکتی است لیکن در این میان پاسخ. شود موجب تحقق اهداف چهارگانه فوق می

  .هگذر تحقق این هدف، نیل به سایر اهداف مذکور نیز ممکن گرددتوان انتظار داشت از ر که می
  

 :مختلفهاي  اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه -پ

المللی همچون سازمان  هاي بین در سالیان اخیر، همگام با فراگیر شدن موضوع حاکمیت شرکتی، سازمان

و موسسات ) IFSB(خدمات مالی اسالمی توسعه و همکاري اقتصادي، بانک جهانی، کمیته نظارت بانکی بال، هیات 

توان  از جمله می. اند نیز در این زمینه فعال شده و اصول و استانداردهاي مدونی را ارایه نموده S & Pبندي همچون  رتبه

اشاره کرد که مشتمل بر مواردي همچون حفظ  سازمان توسعه و همکاري اقتصاديبه اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه 
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هاي هیات مدیره  هاي ذینفع، الزامات افشا و شفافیت و مسئولیت اران، صیانت از منافع و حقوق سایر طرفحقوق سهامد

  . باشد می

نیز اصول حاکمیت شرکتی را شامل مواردي چون صیانت از حقوق  هیات خدمات مالی اسالمیدر همین زمینه، 

هاي مالی در  سازي گزارش عت اسالم و لزوم شفافگذاري، لزوم مطابقت با قوانین شری هاي سرمایه دارندگان سپرده

  . گذاري احصا کرده است هاي سرمایه ارتباط با دارندگان سپرده

  

صالحیت و شایستگی . نیز اصول و الزاماتی را براي حاکمیت شرکتی تعیین نموده است کمیته نظارت بانکی بال

ی کافی نسبت به مقوله حاکمیت شرکتی، تبیین اعضاي هیات مدیره براي تصدي مناصب خود و داشتن دانش و آگاه

هاي واگذار  هاي هر یک از سطوح سازمانی بانک و الزام آنها به پاسخگویی در قبال مسئولیت صریح و شفاف مسئولیت

ها و امور بانک به  بعالوه، اعمال نظارت مؤثر و مطلوب مدیریت ارشد بر روند فعالیت. باشند شده از جمله این الزامات می

لحاظ حصول اطمینان از انطباق آنها با راهبردها و اهداف هیات مدیره و استفاده مناسب از مجموعه اقدامات انجام شده 

ها و ضروریات حاکمیت شرکتی از  شرط هاي حسابرسی داخلی، خارجی و نظام کنترل داخلی از دیگر پیش در بخش

از جمله دیگر الزامات استقرار این نظام، شناخت کافی هیات  "شود و نهایتا دیدگاه کمیته نظارت بانکی بال محسوب می

مدیره و مدیریت ارشد نسبت به ساختار عملیاتی بانک، وجود شفافیت کافی در نحوه اداره امور بانک و نیز انطباق 

  .باشد یهاي جبران خدمات کارکنان با اهداف کالن، محیط کنترلی و فرهنگ سازمانی بانک م هاي انگیزشی و برنامه روش
  

 :ها حاکمیت شرکتی در بانک -ت

نظر از زمینه فعالیت، ساختار، اندازه  هاي اقتصادي صرف گرچه لزوم استقرار حاکمیت شرکتی موثر در کلیه بنگاه

اي  ها از این ساز و کار از آن حیث که داراي روابط گسترده ها به ثبوت رسیده، لیکن برخورداري بانک و قلمرو فعالیت آن

باشند، به عنوان موتور محرك  می... گذاران، اعتبارگیرندگان و  هاي مختلف جامعه از جمله سهامداران، سپرده هبا گرو

ها به ویژه در کشورهاي در حال  ترین منبع تامین مالی بنگاه آیند، مهم رشد اقتصادي در جوامع مختلف به شمار می

و اعطاي اعتبار   شوند، با قبول سپرده ار نیستند محسوب میتوسعه که از بازارهاي مالی چندان توسعه یافته برخورد

سازند،  هاي اقتصادي فراهم می نقدینگی الزم را براي چرخش فعالیت  قدرت خلق پول را دارند، در شرایط نامناسب،

رد که در گذاري افرادي بستگی دا ها به آورده نقدي و یا سرمایه داراي درجه اهرمی باالیی هستند و جریان فعالیت آن

تر برخوردار بوده و مستلزم ملحوظ نمودن دیدگاهی  ها قرار ندارند، از اهمیتی به مراتب افزون فهرست سهامداران آن

توان از حقوق کلیه  چرا که صرفاً در پرتو برخورداري از این دیدگاه است که می. تر از حاکمیت شرکتی است وسیع

  ها پیامدي ان و یا وجود ضعف در نظام حاکمیت شرکتی بانکطبیعی است فقد. هاي ذینفع صیانت نمود طرف



هاي خود، اخالل در نظام پرداخت، تحمیل  هاي و بدهی جز سلب اعتماد عمومی به توانایی بانک براي مدیریت دارایی

حسب همین . ها و مآالً شکست و فروپاشی بانک را در پی نخواهد داشت هاي هنگفت به نظام بیمه سپرده هزینه

ها و  ها تالش نموده تا توجه بانک رت، کمیته نظارت بانکی بال با تاکید بر اهمیت اصول حاکمیت شرکتی در بانکضرو

اي موثر و شفاف،  چرا که از منظر نظارتی، ایجاد حاکمیت شرکتی به شیوه. ناظران را به این مقوله مهم معطوف نماید

و مقام نظارت بانکی را بهبود بخشیده و به   بین مدیریت بانک انجام وظایف نظارتی ناظران را تسهیل نموده، همکاري

بر همین اساس نیز در اسناد منتشره کمیته بال، حاکمیت . شود تبع آن اعمال نظارتی اثربخش و توانمند را موجب می

ی چون شرکتی به عنوان روشی معرفی شده که هیات مدیره و مدیریت ارشد بانک با اتکاي به آن زمینه تحقق اهداف

گویی در قبال  گذاران، برآورده ساختن الزامات شفافیت و پاسخ سودآوري، تسهیل عملیات جاري، صیانت از منافع سپرده

  . سازد را فراهم می 8انطباق عملکرد بانک با مقررات حاکم و حفظ ثبات و سالمت بانک  هاي ذینفع، طرف

گیرد، همانا لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی در نظر قرار  بایست مورد ري که در این رابطه مینکته دیگ

چه، رکن سوم از این توافقنامه ناظر به مقوله نظم موثر . است IIها از حیث انطباق با الزامات توافقنامه سرمایه بال  بانک

صحیح از ها با هدف امکان ارزیابی  است که در آن بر شفافیت و افشاي اطالعات دقیق و به هنگام توسط بانک 9بازار

گیري از اصول و ساز و  پرواضح است این رکن از توافقنامه محقق نخواهد شد مگر با بهره. شود وضعیت بانک تاکید می

چرا که الزام به پاسخگویی و شفافیت و افشاي اطالعات صحیح و به هنگام . کارهاي نظام حاکمیت شرکتی در بانک

  .ل انتظار خواهد بودتنها از رهگذر استقرار نظام حاکمیت شرکتی قاب

  :پردازیم هاي کشورمان می در ادامه، به بررسی وضعیت موجود الگوي مدیریتی در بانک

  

  حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور -بخش دوم

  :هاي دولتی بانک - الف

 ها نیز در دستور کار قرار گرفت که ماحصل ، چگونگی اداره امور بانک1358ها در سال  پس از ملی شدن بانک

ها از ارکانی به شرح زیر  به موجب این قانون، کلیه بانک. ها در همان سال بود آن تصویب الیحه قانونی اداره امور بانک

  :برخوردار شدند

  ها مجمع عمومی بانک -1

  ها شورایعالی بانک -2

  هیات مدیره -3
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  مدیر عامل -4

  بازرسان قانونی -5

هاي طرح و تسریع در  اعطاي تسهیالت بانکی و کاهش هزینهتسهیالت "و با تصویب قانون  1386در سال 

ها با هدف ارتقاي کارایی و هماهنگی  ، شورایعالی بانک"ها هاي تولیدي و افزایش منابع مالی و کارایی بانک اجراي طرح

  .ها واگذار گردید ها، منحل و وظایف آن به هیات مدیره بانک ها در مدیریت بانک اختیارات و مسئولیت

اي طراحی شده که با اصول و مبانی حاکمیت شرکتی  هاي دولتی به گونه شود، ساختار بانک انچه مالحظه میچن

و مدیریت اجرایی ) هیات مدیره(تفکیک و تمایزي بین مدیریت غیراجرایی این نوع ساختار، در . در تضاد و تباین است

اي است که ریاست آن نیز بر عهده   هیات مدیرهنک بر عهده وجود ندارد و کلیه امور اجرایی با) مدیرعامل و معاونان وي(

گذاري و  مسئولیت سیاستباید حال آن که بر اساس مبانی حاکمیت شرکتی، هیات مدیره بانک صرفاً  .مدیرعامل است

از  که عموماً تفویض شودمدیران جمع دیگري از  بهو امور اجرایی بانک  شته باشدنظارت بر امور بانک را برعهده دا

القاعده این هیات مدیره است که باید بر عملکرد  از طرفی، در حالی که علی. گردد ها به عنوان هیات عامل یاد می آن

عمالً مدیرعامل به دلیل داشتن سمت ریاست هیات مدیره، سایر اعضاي هاي دولتی  مدیرعامل نظارت نماید، در بانک

عالوه بر این، لزوم  .کنند هیات مدیره نقش معاونان مدیرعامل را ایفا میاعضاي در واقع هیات مدیره را زیر نظر دارد و 

  کند که اعضاي هیات مدیره نیز همچون مجمع عمومی که تفکیک مدیریت اجرایی از مدیریت غیراجرایی ایجاب می

سن اجراي باشد، از نهاد نظارتی براي حصول اطمینان از ح می "بازرس قانونی"داراي بازویی نظارتی تحت عنوان 

ها حاکم است، بر  هایی که مبانی حاکمیت شرکتی در آن این مسئولیت در بانک. مصوبات هیات مدیره برخوردار باشند

هاي دولتی، خال چنین نهادي نیز احساس  در ساختار فعلی بانک. باشد می کمیته حسابرسیاي موسوم به  عهده کمیته

  .شود می
  

  :هاي غیر دولتی بانک -ب

” شرکت سهامی عام“هاي غیردولتی به صورت  بانک. متفاوت استاندکی هاي غیردولتی  اما موضوع در بانک

مطابق با اساسنامه خود و در چارچوب قانون تجارت، قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر 

ها به موجب  این بانک. شوند ران تشکیل و اداره میقوانین و مقررات از جمله ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ای

  :قانون تجارت، از ارکانی به شرح زیر برخوردارند

  مجمع عمومی -1

  )شامل هیات مدیره و مدیرعامل( مدیران  -2

  بازرس قانونی -3



ت ها نیز اصل لزوم تفکیک مدیریت غیراجرایی از مدیری شود، در ساختار این بانک همانگونه که مستفاد می

هاي دولتی  هرچند که مدیرعامل از اختیارات و ابتکار عملی کمتري از آن چه در بانک. اجرایی کمتر مورد توجه بوده است

به عالوه، به تبع عدم تفکیک مدیریت . باشند وجود دارد، برخوردار است و اعضاي هیات مدیره لزوماً تحت امر وي نمی

  .شود ها نیز احساس می ی نظیر کمیته حسابرسی، در ساختار این بانکاجرایی از مدیریت غیراجرایی، خال نهادهای

  

  نقش ناظران و بازرسان بانک مرکزي-پ 

  

گذاران که ممکن است منافع آنها در  سپرده نفعان را، از جمله يذ یح، حفاظت از منافع تمامیصح یت شرکتیحاکم

نظارت کنند  يا ها را به گونه موظفند تمام بانک یناظران بانک اساس، بازرسان و نیبر ا. ردیگ یمدنظر نباشد، در بر م يموارد

   .شود یگذاران نم سپرده ان بهیو وارد آمدن ز یرسان بیآنها منجر به آس یاتیه عملینان حاصل شود رویاطم که

اساس،  نیبرا. شوند یم یتلق یت شرکتیاستقرار اصول حاکم ییبانک مسئول نها ییت اجرایریمد ره ویمد اتیه

از اصول  یبا هرگونه تخط ییارویرو بازرسان در صورت. ت استیتحت حاکم ید مطمئن شوند که بانک به درستیازرسان باب

را  یسکیکه بانک ر یهنگام. ت بانک را به آن جلب کنندیریدرنگ توجه مد یب دی، باین بازرسیزا در ح مشکل يها نهیا بروز زمی

سازند و با مسئول قلمداد کردن  ره را آگاهیمد اتید هیست، بازرسان باینظارت بر آن ن ای يریگ که قادر به اندازه شود یمتقبل م

ن است یف بخش نظارت ایگر وظایاز د. شده انجام دهند يبند زمان يا وهیش را به یات اصالحیآنها، از آنان بخواهند که عمل

رند، منتشر کنند یموقع صورت پذ د بهیرانه که بایشگیز اقدامات پیح و نیصح یت شرکتیرا در مورد حاکم ییها دستورالعمل که

گر یصادره د يها ل مرتبط و دستورالعملیر مساید در سایبا یشرکت تین بحث حاکمیهمچن. ها قرار دهند ار بانکیو در اخت

  . ردیگ مورد توجه قرار

ها  د از بانکین بایان همچنبازرس. سازمان آگاه باشند ییو اثر آن بر کارا یت شرکتیت حاکمید از اهمیبازرسان با

بر  افزون. مناسب را در بر داشته باشد يها ها و نظارت رند که کنترلیخود در نظر بگ يبرا یبخواهند تا چنان ساختار سازمان

ف و یکنند که از تحقق مناسب وظا نظارت يا ها به گونه و بانک ییت اجرایریره، مدیمد اتید بر هین، بازرسان بایا

  .نان حاصل شودیآنان اطم يها تیمسئول

  

  :اقدامات انجام شده  -ت

بر  یمبتن یتاکنون دستورالعمل مدون يها، اگرچه بانک مرکز در بانک یت شرکتیت حاکمیدر خصوص بهبود وضع             

استقرار  يمحورهانکه از جمله یکن با توجه به این نکرده، لیبدون ربا تدو يات بانکداریو قانون عمل یجهان ياستانداردها



را به  ینه اقدامات درخور توجهین زمیسک است، در ایت ریریاصول مد يو اجرا یجاد نظام کنترل داخلی، ایت شرکتیحاکم

  :ر به انجام رسانده استیشرح ز

ر آن ها که د بانک یبه تمام 1386در سال » يدر موسسات اعتبار ینظام موثر کنترل داخل يبرا ییمجموعه رهنمودها«ابالغ -

  .د شده استیهاست، تاک در بانک ینظام کنترل داخل يازسک که از اجیت ریریو مد یجاد دو رکن حسابرسیبر ا

  2بال يبسترها يساز کردن اصول و فراهم یید بر اجرایها و تاک به بانک یبانک يها سکیت ریریمد يها ابالغ دستورالعمل-

ت یبه فعال) ها از جمله بانک( یبورس يها ناظر بر شرکتز که به عنوان مقام یسازمان بورس اوراق بهادار ن

 يها رش، شرکتیدستورالعمل پذ 35مصوب کرد و طبق ماده  1386را در سال » یشرکت ينامه نظام راهبر نییآ«پردازد،  یم

  .نندت کیرا رعا یت شرکتید اصول حاکمیعضو بورس با

  

  :گیري و پیشنهاد  نتیجه -سومبخش 

  :گیري نتیجه - الف

هاي دولتی و استقرار  رسد هرگونه تغییر در الگوي فعلی اداره بانک عنایت به مراتب فوق، به نظر می با

  نونی ها و طراحی الگوي مدیریتی متناسب با آن، از مسیر بازنگري الیحه قا کارهاي حاکمیت شرکتی در این بانک و ساز

البته دیدگاه . نماید مدت محتمل نمی این امر حداقل در کوتاهگذرد که تحقق  جدید میها و تصویب قانون  اداره امور بانک

هاي دولتی بدون نیاز به تغییر  دیگري نیز در این خصوص مطرح است که اعمال اصالحاتی را در الگوي مدیریتی بانک

با استناد به  شود که در این دیدگاه، چنین استدالل می. داند هاي قانونی موجود ممکن می قانون و با استفاده از ظرفیت

و معامالتی  يادار هاي استخدامی، مالی، نامه یینٱها که طی آن، تصویب  الیحه قانونی اداره امور بانک 6ذیل ماده  8بند 

ها و در  هاي دولتی را از طریق مجامع آن توان ساختار بانک ها را یکی از اختیارات مجمع عمومی عادي دانسته، می بانک

تواند طرح  لذا موافقان این رویکرد معتقدند که بانک مرکزي می. ها تغییر داد اداري آن بانک نامه جدید چارچوب آیین

هاي دولتی را به وزارت امور اقتصادي و دارایی که نماینده صاحب  پیشنهادي خود براي اصالح الگوي مدیریتی بانک

توان اصالح  رت موافقت آن وزارتخانه، میطبیعی است در صو. شود، ارایه کند ها محسوب می در مجامع آن) دولت(سهم 

سازد که این دیدگاه نیز  خاطرنشان می. هاي دولتی بر اساس اصول حاکمیت شرکتی را انتظار داشت ساختار بانک

ها  نظران بر این باورند که مجامع بانک  این دسته از صاحب. کنند منتقدانی دارد که آن را واجد ایراد و اشکال ارزیابی می

ها در خصوص  با توجه به تصریح الیحه قانونی اداره امور بانک. چه در قانون آمده، مصوب کنند وانند فراتر از آنت نمی



نامه و  هاي دولتی در چارچوب آیین هاي دولتی و حدود اختیارات هیات مدیره، هرگونه تغییر در ساختار بانک ارکان بانک

  . ها، فاقد وجاهت قانونی است توسط مجامع بانک

ها مبتنی  هاي غیردولتی، امکان اعمال منویات بانک مرکزي در رابطه با طراحی ساختار این بانک در مورد بانک

قانون پولی و بانکی کشور  30چه، بر اساس مفاد بند ج ماده . نماید تر می بر مبانی و اصول حاکمیت شرکتی، سهل

یله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وس“

رسد بتوان از این ظرفیت قانون استفاده کرد و الزامات حاکمیت  لذا به نظر می ".مرکزي جمهوري اسالمی ایران است

 هاي غیردولتی گنجاند و تصویب اساسنامه در شوراي پول و الرعایه در اساسنامه بانک شرکتی را به عنوان نکات الزم

هر چند که در اینجا نیز این دیدگاه مطرح است که حدود و صغور اساسنامه . اعتبار را منوط به لحاظ نکات مزبور دانست

ها در اساسنامه الزام کرد که با قوانین مربوط  توان مواردي را ناظر بر ساختار بانک تواند قانون را نقض کند و لذا نمی نمی

  .منافات دارد

  پیشنهاد -ب

ها مبتنی  ت آراي موجود در خصوص امکان یا عدم امکان اعمال اصالحات در الگوي مدیریتی بانکتت به تشبا عنای

ره بانک ها در یئت مدیه يالزام به آموزش اعضا ح آن در فوق گذشت،بر اصول حاکمیت شرکتی که به اجمال شر

ن اصول و ی، تدویت شرکتیدرمورد نظام حاکم يتجار يبانک ها ی، الزام به گزارش ده یت شرکتینه حاکمیزم

ته بال و ین شده توسط کمیمانند اصول تدو یجهان يدهابا توجه به استاندار یت شرکتیحاکم يدستورالعمل ها

، یدولت يها به خصوص بانک ها بانک یساختار سازمان يو ابالغ آن به بانکها ، بازنگر یاسالم یخدمات مال هیئت

ت ین شده در اصول حاکمییتع يها تیف و مسوولیشرح وظا يره بانک بر مبنایمد هیئت يت اعضاین صالحییتع

ن یتدو ر کشورها ،یسا یو تبادل موثر اطالعات با مقام نظارت يکارهم شیافزا سک،یت ریریو مد یشرکت

ت یمحاسبه کفا ن دستورالعملیتدو ،ران و ابالغ آن به بانکهایدر ا يت بانکداریبر وضع یمبتن 2بال  ياستاندارد ها

از جمله    CAMELر استاندارد ینظ يرتبه بند يدهااستاندار يبر مبنا ها بانک يو رتبه بند 2بال  يه بر مبنایسرما

   .است يبه بانک مرکز یت شرکتیت و مسئولیج حاکمیمرکز ترو يشنهادیاقدامات پ

  :نابع م

  و مکاتبات بانک مرکزي ها و نظارت بر بانک یمطالعات و مقررات بانک يها اداره يها ها و آئین نامه دستورالعمل

 اینترنت و تحلیل نویسنده

 



Bank management model designed on the principles of corporate 
governance in Iran, 

Alireza zakeralhoseini 

 

One of the issues over the past two decades and the bankruptcy of some of the international 
companies and financial crisis in 2008 has attracted researchers' attention, the issue of 

corporate governance, which refers to a set of relationships between managers, shareholders 
and other parties is concerned. The establishment of corporate governance despite the 

emphasis BALL 2 and measures taken by the Central Bank of Iran in banks is not 
operational. Any change in the current pattern of management of state banks and the 

establishment of corporate governance because of the revised bill and passed a new law 
passed realization banks in short-term administration likely whatsoever 
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