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 ی مرکزیهابانکبانکی منتخب و نقش های حکمرانی شرکتی در نظام
 1وندمهرداد سپه

 2حمید قنبری
 3امین جعفری

 4لیال محرابی 

 چکیده
و با  کندمیان را تضمین نفعذیتوازن بین منافع ها گیریی برای سازماندهی و تصمیمچهارچوب یمثابهبه شرکتیاستقرار نظام راهبری 

برای  و سازدیی در سطوح مختلف حکمرانی و مدیریت را فراهم میگوپاسخو پذیری مسئولیتشرایط الزم برای  ،شفافیت یارتقا
 بهای بررسی مقایسه یک باای برخوردار است. این گزارش از اهمیت ویژه ،هابانکخصوص به ،نهادهای مالی و اقتصادی یهمه

 شاملاین کشورها  زد.پردامیای از کشورهای منتخب مجموعه مرکزیی هابانکو نقش  های بانکینظاموضعیت حکمرانی شرکتی در 
اند تا بررسی منظور شده یحوزهتنوع در  جهت. دو مورد اخیر بیشتر است و آلمان ،فرانسه ،، پاکستانعربیی متحدهمالزی، امارات 

این ی مرکزی هابانکویژه به) هابانکبررسی تجارب دیگر المللی حاصل گردد. تری از حکمرانی شرکتی در سطح بینتصویر جامع
حکمرانی شرکتی در  یدر جهت ارتقا زیادیاقدامات عملی  : اول اینکههددن میشامواردی را نحکمرانی شرکتی  یدر زمینه (کشورها

نوعی اجماع و هماهنگی در  ،استقرار حکمرانی شرکتی هر چیز برای قبل ازکه اینشده است. دوم  انجاماین کشورها  ی بانکیشبکه
کشورها  ی اینهمهو مبانی حکمرانی شرکتی در  ،اصول اهداف،صورت گرفته است. سطوح عالی بین نهادهای مرجع بخش مالی 

و رهنمودهای  اصولتی رایج در این کشورها یهای حقوقی و الگوی مدیرد بسته به زیرساختشومیهمسان است، اما مالحظه 
یردولتی مشارکت نهادهای غ ،. از دیگر مشاهدات و تجارب در این زمینهاستآن متنوع و متفاوت  اجرای یحکمرانی شرکتی و نحوه

گاهی برای شرکتی در  ارتقای حکمرانیتواند برای شرکتی است که می ارتقای حکمرانیها به و دیگر سازمان هابانکو ترغیب  بخشیآ
 ای باشد. موزندهآهای کشور ما حاوی درس
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 مقدمه ۴
یی، عدالت و گوپاسخان، نفعذیحقوق  تأمینبرای  هابانکرعایت اصول حکمرانی شرکتی در منظور دستیابی به کارایی و سالمت، به

 ترها گستردهنسبت به سایر سازمان هابانکان در نفعذیتعارض منافع مدیریت و ابعاد . استهای بانک ضروری شفافیت در فعالیت
                                                           

 مشاور بانک مرکزی دکتری اقتصاد و 0
 المللی بانک مرکزیدکتری حقوق و رئیس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بین 2
 ی مدیریتی توسعهبانکی و مدیرگروه بانکداری اسالمی مؤسسه دکتری حقوق 3
 کارشناس ارشد پژوهشی، پژوهشکده پولی و بانکی 4
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 (حکمرانی داخل سازمان یبخشی به مسئلهبرای سامان)کمتر در معرض نیروهای بازار  شانخاص وضعیتبه با توجه  هابانک. است
 ضرربهتعارض منافع ارکان مختلف بانک  اگر بنابراین، .نیستها سهولت دیگر بخشد. ورود و خروج در نظام بانکی بهقرار دارن

 شبکهاز و خروج بانک بر اثر فشار رقابت  مدتدر بلند توان امیدوار بود این ناکارآمدی سازمانینمی ،شود برطرفحکمرانی شرکتی 
 حل شود.

گذاران است که بسیار تعارض بین منافع مدیریت و سپرده ،اندارسهاماین تعارض بین منافع مدیریت و  از ترمهم هابانکدر 
نفع مستقیمی از مدیریت بانک ممکن است  ،. در مقابلکنندمیرا فراهم  بانک از منابع زیادیحجم  غالباً گذارانسپرده اهمیت دارد.

از دارایی  ایگونه سرمایه یا سپردهویژه آنکه این مدیران احتماالً هیچبه ؛دست نیاوردهگذاران بان و سپردهدارسهامافزایش مطلوبیت 
که  ،منابع بانک راداران سهاممکن است مشوند. مد بانک منتفع نمیسالم و کارآ از فعالیتمستقیم طور بهدر منابع بانک ندارند و  خود

 در این مسیر، دهند و اختصاصهای خود ها و پروژهمالی شرکت تأمینبه تقویت و  ،تنها بخش کوچکی از آن متعلق به آنهاست
. با توجه ازداندسالمت کل نظام بانکی را به مخاطره می بلکه ،گذارانمنافع سپرده فقطنههایی که پذیرند. ریسکبرا  زیادیهای ریسک

 یاین وظیفه .فته شوندنظر گر رد نفعذیان، دارسهامدر کنار گذاران سپرده باید هابانکخصوص بهدر نهادهای مالی  ،مسائل این به
تعادل بین وظایف و اختیارات و همچنین ان و نفعذیبه رعایت حقوق  هابانکشرکتی در  ارتقای حکمرانیناظر است که با  هایمقام

 گیری یاری رسانند.های تصمیمسالمت ساختار و رویه
 ،. نخستاتفاق افتاده است هابانکها و در ساختار راهبری و حکمرانی شرکت وسیعیتغییرات  ،در کشورهای مختلف در دو برهه

بانکی و نقش مقام ناظر دستخوش  وکارکسبمدل  ،بانکیهای سازی نظامبا آزادسازی و خصوصیکه  0441و  0481 هایدر دهه
که بسیاری از کشورها را به بازبینی و انجام برخی  2118و  2114ی هاسالمد مستقیم بحران مالی پیا ،. دومشدوالت اساسی تح

ای از رانی شرکتی ملغمهحکم یکنندهسازوکارهای تقویت ازآنجاکه. کردحکمرانی شرکتی وادار  ویژهبهاصالحات در نظام بانکی و 
شده در قالب بازنگری قوانین و مقررات موجود و گاه تنقیح بخشی از تحوالت انجام است، 2محور-و اصل 0محور-مسائل قاعده

که استانداردهای حکمرانی شرکتی را  انجام شده است اصولی یقوانینی هماهنگ با اصول حکمرانی شرکتی و بخش دیگر با اشاعه
در بانکداری  حکمرانی شرکتیهای مدل گزارش،در این  رواز این .کندمیرا در این زمینه هدایت و ترغیب  هابانکلیت تعریف و فعا

  است. شدهو آلمان تحلیل و بررسی  ،، پاکستان، فرانسهی عربیمتحدهکشورهای مختلف از جمله مالزی، امارات مرکزی 

 در نظام بانکی مالزی حکمرانی شرکتی 2
نظام  نخست اینکه نظام حقوقی مالزی .در مالزی توجه به چند نکته ضروری است حکمرانی شرکتی چهارچوببرای درک 

 (حکمرانی شرکتیقواعد  ،از جمله)قواعد حقوقی  یلزوماً منبع اصلی و اولیه بدان معناست که قوانین و مقررات این 1الست.کامن
. بوددنبال قوانین و مقررات رسمی نباید در تمام موارد به بنابراین،د. شوها یافت میو رویه ر عملکردهاقواعد د این و بسیاری از نیست

را در خود  حکمرانی شرکتییابند احکام اصلی های بانکی یا بورس تبلور میهایی که در دستورالعملها و رویهدیگر، گاه عرف عبارتبه
مثال،  برای. است نقش داشته حکمرانی شرکتی، عوامل تاریخی در مانند بسیاری کشورها ی دیگر اینکه در مالزی نیزاند. نکتهجای داده

نقش داشت و این امر  مالزیدر  حکمرانی شرکتیوقوع پیوست در ایجاد و تحول مفهوم هب 0444بحران مالی شرق آسیا که در سال 
ها و شرکت حکمرانی شرکتی چهارچوببه اختصار به گزارشاین است.  شده نوشته که در این زمینه شوددیده می آثاری تقریباً در تمام

 پردازد.میدر مالزی  هابانک

                                                           
1 rule-based 
2 principle- based 

هسای مسیالدی توسسط دادگاه 0166ی قضایی هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که پسس از سسال ی قضایی و سابقهکه به نظام رویه common lawنظام  3
ال پایسه و اسساس حقسوق معنی حقسوق مشسترک اسست. کسامندانسان انگلیسسی تسا قسرن هفسدهم( بسهگفتاری حقوق انگلستان ایجاد شد و در زبان فرانسوی قضایی )زبان

ی آمریکا، مسالزی، سسنگاپور، بسنگالدش، نامند. ایاالت متحدهال میهای انگلستان و ولز، آن را کامنی بخشبودن این نظام برای همهدلیل مشترکانگلستان است و به
 کنند.شور دیگر نیز از این نظام تبعیت میپاکستان، و چند ک
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 و بحران مالی شرق آسیا حکمرانی شرکتی2.۴
از تایلند این بحران در مالزی و سایر کشورهای شرق آسیا داشته است.  حکمرانی شرکتینقش مهمی در  0444 سال بحران مالی
این  ،سرایت کرد. در کواالالمپورنیز سپس به جاهای دیگر کشیده شد و به مالزی  ند( وپس گرفتخود را  هایسرمایهمردم )شروع شد 

های گوناگونی وجود دیدگاه ،های بحراندر مورد علتد. دادرصد کاهش  42 ،0448 اوتتا  0444را از ژوئن  بحران شاخص سهام
د. بانک جهانی حتیاطی دلیل اصلی بروز بحران بودهی دولتی فقدان رقابت و مقررات امی واهاسیاستدارد. برخی بر این باورند که 

دهی بیش از و ناکارآمد در نظام بانکی و وام انجام داد به این نتیجه رسید که مدیریت ریسک ناصحیح 2111ای که در سال در مطالعه
توان انکار کرد اما این نکته را نمی، است علت بحران مطرح شده های مختلفی در موردبود. دیدگاه 0444حد دلیل بحران مالی سال 

طور جدی در دستور پس از بحران مالی، یکی از اقداماتی که به . بنابراینهای بروز بحران بودضعیف یکی از علت حکمرانی شرکتیکه 
( هابانکدر نظام مالی این کشور )از جمله خصوص ها و بهدر شرکت حکمرانی شرکتیکار مقامات مالزی قرار گرفت تدوین و ارتقای 

گزارش  ؛2102 ،6مالزی کمیسیون امنیتگزارش ؛ 2114 ،5احمد و 4العابدینزین ؛2101 ،1، و اسماعیل2، عبدالصمد1یل)زولکاف بود
 .(2111 ،7بانک جهانیشرکتی  رانیحکم

 در مالزی حکمرانی شرکتیمفهوم و مبانی حقوقی  2.2

 در مالزی شرکتیحکمرانی مفهوم  -الف
 وکارکسب کهفرایندها و ساختارهایی »تعریف شده است:  چنین حکمرانی شرکتی ،2112مالزی در سال  حکمرانی شرکتیدر گزارش 

و در عین  کندمیمنافع در بلندمدت هدایت  کردنبیشینهیی آن با هدف گوپاسخسوی ارتقای موفقیت شرکت و و امور شرکت را به
 (.2114 ،العابدین و احمدزین ؛2101 و دیگران، زولکافلی) «نمایدمیان را نیز حفظ نفعذیحال، منافع سایر 

 در مالزی حکمرانی شرکتیاسناد مربوط به  -ب
)گزارش  است 0461ها مصوب سال در مالزی قانون شرکت حکمرانی شرکتیین قانون ترمهمست. النظام حقوقی مالزی نظام کامن

حکمرانی تشکیل شد. اولین دستورالعمل  8حکمرانی شرکتیمالی  یکمیته ،0448در سال  .(2111شرکتی بانک جهانی،  رانیحکم
حکمرانی دستورالعمل  با نام این دستورالعمل .(2102)گزارش کمیسیون امنیت مالزی،  منتشر شد 2111در مالزی در سال  شرکتی
، مدیرههیئت که عبارت بود از داشتچهار موضوع اصلی  و (2114العابدین و احمد، )زین شدکمیته تدوین توسط این  9مالزی شرکتی

 .ییگوپاسخ ان، ودارسهامحقوق و مزایای مدیران، حقوق و تکالیف 
کمیسیون اوراق بهادار مالزی  رااست. این سند  10بازار سرمایه جامع ی، برنامهدر مالزی حکمرانی شرکتی موضوعسند دیگری در  

که آیا دستورالعمل  کنندها باید اعالم اجرایی شده است. یکی از الزامات این سند این است که شرکت 2110و از سال  کردهتدوین 
 .(2101، و دیگران )زولکافلی دهندتا چه حدی این کار را انجام می در صورت اجرا،یا خیر و  کنندمیرا اجرا  حکمرانی شرکتی

ان با تأکید دارسهامحفاظت از حقوق  و اندارسهامحصول اطمینان از برخورد منصفانه با  -0 :ست ازا ف تدوین این سند عبارتاهدا
یی گوپاسخ -3موقع اطالعات مربوط به عملکرد و مالکیت شرکت؛ شفافیت، از طریق افشای به -2ان خرد؛ دارسهامخاص بر حقوق 

                                                           
1 Zulkafli 
2 Abdul Samad 
3 Ismail 
4 Zainal Abidin 
5 Ahmad 
6 Securiy Commission of Malaysia 

 http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg_malaysia.pdfبرای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به:  4
8 Finance Committee on Corporate Governance 
9 Malaysian Code on Corporate Governance 
10 Capital Market Masterplan 
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سند  .حکمرانی شرکتیتقویت آموزش و آگاهی از موازین  -1 و تقویت اجرای موازین نظارتی؛ -9شرکت؛  یرهمدیهیئتو استقالل 
. این سند کردمنتشر  2110در مارس بانک مرکزی مالزی  است که 1بخش مالی جامع یدر مالزی برنامه حکمرانی شرکتی در دیگر

کمیسیون اوراق  ،2102پرداخت. در سال  حکمرانی شرکتیعناصر برخی برای ارتقای سالمت و کارایی بخش مالی تدوین شد و به 
 .را منتشر کرد 2102 حکمرانی شرکتیبهادار مالزی دستورالعمل 

 در مالزی حکمرانی شرکتینهادهای مربوط به  -پ
 ایمجموعهتشکیل شد. این کمیته که توسط وزارت اقتصاد شکل گرفت  0448در مالزی در سال  حکمرانی شرکتیمالی  ی عالیکمیته

یکی از اقدامات این کمیته  خصوصی را در خود گرد آورده بود.و نهادهای بخش  ،هابانکاز نهادهای مالی نظارتی بخش مالی، 
ات مختلف نظارتی مالی مؤسساست که نهادها و  غیرمالی یهمؤسسه یک مؤسسود. این ب 2مالزی ی شرکتیی حکمرانمؤسسه تأسیس

. بوددر مالزی  حکمرانی شرکتیآگاهی از موازین و عملکردهای  گسترشه مؤسساین  تأسیسدر مالزی در آن عضویت دارند. هدف از 
 .(2101 و دیگران، زولکافلی) را نیز در مالزی ایجاد کرده است حکمرانی شرکتیه یک مرکز آموزشی مؤسساین 

 ی مالزیهابانکدر  حکمرانی شرکتیقواعد  2.۹

  هابانکمالکیت  -الف
درخصوص مقررات متعددی  ،بخش مالی مالزی جامع یمالزی در برنامه حکمرانی شرکتی چهارچوبدر  هابانکمالکیت  موضوعدر 

ی مالزی در گذشته موانعی هابانکدر  هامالکیت خارجی موضوعوجود دارد. در  هابانک یبارهها درمالکیت افراد و اعضای خانواده
در حال درصد سهام بانک باشند.  011ا اجازه داده شد که مالک هدر نهایت در مالزی به خارجی 2111اما در سال  ،اشتدوجود 

و هر شخص درصد  21است که هر شخص حقوقی حداکثر در مالزی به این صورت  هابانکی برای دارسهاممحدودیت حاضر، 
 .(2101 و دیگران، زولکافلی) در تملک داشته باشدتواند میدرصد سهام بانک را  01ی حداکثر حقیق

  مدیرههیئت -ب
در مقررات بورس مالزی قید شده وجود ندارد.  مدیرههیئتتعداد اعضای  ، محدودیتی درمالزی یمدیرههیئت مربوط بهدر مقررات 

های عمومی هایی که شرکتو در شرکت داردمدیر وجود  01حداکثر  ،پذیرفته شده استهایی که سهام آنها در بورس که برای شرکت
مالزی قید شده است که یک شخص  حکمرانی شرکتیمدیر باید وجود داشته باشد. همچنین در دستورالعمل  01حداکثر  ،نیستند

در  ،ی مالزیهابانکدر  مدیرههیئت موردد. در یک شرکت )از جمله بانک( باش یمدیرههیئترئیس  و مدیرعامل زمانهمتواند نمی
باید مدیران مستقل باشند.  مدیرههیئتم اعضای سویکمنتشر شده قید شده است که حداقل  2110مقررات بورس مالزی که در سال 

حکمرانی دستورالعمل  بنا بر .باشدشرکت  یان عمدهدارسهاماز مدیران اجرایی و  مستقل مقصود از مدیر مستقل مدیری است که
تعداد  .دگردباید منتشر سال پایان جلسات در این و تعداد  تشکیل شودمنظم و مداوم باید  مدیرههیئتجلسات  ،مالزی شرکتی

آنها کمتر  یمدیرههیئتکه شوند ناکارآمد ارزیابی میهایی اما شرکت ،در دستورالعمل معین نشده است مدیرههیئتجلسات اعضای 
تواند مدیر می ، اینسال باشد. پس از آن 4ها نباید بیش از د. مدت تصدی مدیر مستقل در شرکتنداشته باش در سال جلسه چهاراز 

در جلسات مجمع  به حضور اندارسهام تشویق مدیرههیئت فمستقل به فعالیت خود ادامه دهد. یکی دیگر از وظایصورت مدیر غیرهب
  .(2102)گزارش کمیسیون امنیت مالزی،  ستهاگیریو مشارکت آنان در رأی

  مدیرههیئتهای کمیته -پ
ها د. این کمیتهنتشکیل ده تهکمی تعدادی هابانکی مدیرههیئتاست  کردهمقرر  خود هایک مرکزی مالزی در دستورالعملبان

انتخاب  یریسک و کمیته یعالوه بر این، کمیتهها. ها و بدهیدارایی یو کمیته ،اعتباری یحسابرسی، کمیته یکمیته :ند ازاعبارت
باید همگی از مدیران غیرموظف باشند.  مدیرههیئتانتخاب نامزدهای  ی. اعضای کمیتهتشکیل شودنیز باید  مدیرههیئتنامزدهای 
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مالزی مورد توجه قرار  2102سال  حکمرانی شرکتیدستورالعمل  6 یحسابرسی داخلی و مدیریت ریسک در بندهای ماده یکمیته
کنترل و صداقت حسابرسان خارجی نیز باید وجود داشته  یها و نیز کمیتهها و پرداختیپاداش یکمیته ،عالوه بر این .است گرفته
 .(2102)گزارش کمیسیون امنیت مالزی،  باشد

  مدیرههیئتها به اعضای ها و پرداختپاداش -ت
موظف این کمیته از اعضای غیر. کندتعیین را  مدیرههیئتپرداختی و پاداش اعضای باید  1های پرداختکمیتهطور که گفته شد، همان
شود. میزان حقوق ا معین میهی پاداشکمیتهتوسط  مدیرههیئت غیرموظفبه اعضای  شود. میزان پرداختیمیتشکیل  مدیرههیئت

 .(2101، و دیگران زولکافلی) قید شود مدیرههیئتی ساالنه( باید در گزارش غیرموظف)اعم از موظف و  مدیرههیئتاعضای 

 شفافیت و افشای اطالعات  -ث
دهی باید مطابق استانداردهای گزارش ی شرکتترازنامهو  ،در مالزی، درآمدها، جریان نقدینگی حکمرانی شرکتیبر اساس ضوابط 

 حکمرانی شرکتیدستورالعمل  1 یشماره یاین امر در توصیه. منتشر شود 1استانداردهای حسابداری مالزی هیئتو نیز موازین  2مالی
 4های مطلوبند بر اساس رویهاموظف است نیزهایی که سهام آنها در بورس مالزی شرکت .است شدهمالزی نیز تأکید  2102سال 

 ،حکمرانی شرکتیدر مورد  2102در دستورالعمل سال . کنند رسانیعاطال )که منتشر شده است( در مورد وضعیت و عملیات خود
 .کندی فناوری اطالعات استفاده باید برای ارتقای شفافیت و افشای اطالعات از دستاوردها مدیرههیئتاشاره شده است 

 در نظام بانکی آلمان حکمرانی شرکتی ۹
نگاران این ارتباط نزدیک را از عوامل مهم موفقیت نهضت . برخی تاریخاندبودهها آلمان همواره در ارتباط نزدیک با شرکت در هابانک

. شوندهای صنعتی گیری بنگاهوارد نظام حکمرانی و تصمیمدر سطح راهبری  هابانک. این ارتباط سبب شد دانندمیشدن آلمان صنعتی
 طوربه 0441 یدنبال داشت که در دههههای صنعتی بو واحد هابانکای از ارتباطات را در سطح راهبری چنین الگویی ایجاد شبکه

آن است که یکی از  (شودشناخته می 5عنوان بانکداری ارتباطی اکه ب)ین ایراد به این الگو ترمهمگسترده مورد انتقاد قرار گرفت. 
از مشارکت بانک  میزان زیادیبه اخیر یدهه . دراندازداز کار می ‐از طرف بازار فشار رقابتی  ‐ های مهم کارامدی سازمانی رااهرم

 ها کاسته شده است. در راهبری بنگاه
دارند. تفاوت  ی تعاونی فعالیتهابانکو  ،زاندای پسهابانکی تجاری، هابانکسه گروه بانک شامل  ،آلماننظام بانکی در 

کشور است و  یهمه ی تجاریهابانکفعالیت  یگسترهآنهاست.  و نظام حقوقی حاکم بر ی فعالیتحوزهدر  هابانکاین  یعمده
به انداز ی پسهابانک ازآنجاکه .است 7انداز حقوق عمومیی پسهابانکمبنای عمل  اما کنند،فعالیت می 6تحت حقوق خصوصی

خاص فعالیت  ایدر منطقه ی تعاونی معموالًهابانک. محدودند ای یا محلیبه حدود منطقه ،ندتعلق دار 8هایا فرمانداری هاشهرداری
فارغ از میزان سهمی که در  ‐گذار و هر سپرده استحکمرانی آنها هم بر اساس اصول تعاون  .ندامتعلقگذاران خود دارند و به سپرده

تجاری ی هابانکهدف  .ندااز نظر اهداف هم با هم متفاوت هابانک. این داردی أر حق ها تنها یکگیریدر تصمیم ‐ بانک دارد
ی هابانکعالوه بر در نظام بانکی آلمان . کننداهداف دیگری را دنبال  توانندمی یانداز و تعاونی پسهابانکاما دن سود است، کربیشینه

 خاص دیگر فعالیت دارند.  چند بانک و ، 1اعتبار مسکن تأمینهای انجمن ،9ی مسکنهابانک، بردهنام
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قانون  نخستینشود. تقسیم می 2ناظر هیئتو  مدیرههیئتها بین الیه است که در آن مسئولیتظام حکمرانی در آلمان نظامی دون
اختیارات  و تصویب رسیدبه 0448بود که در سال  1هابرای تقویت حکمرانی شرکتی در این کشور قانون کنترل و شفافیت در سازمان

. عالوه بر کردرا الزامی  4هشدار سریع و مدیریت ریسک هاینظام کارگیریهبها شرکتنظارت را گسترش داد. این قانون در  هیئت
ردن کعطف دیگر در فراهم ینقطه شد،پاداش مدیران تصویب  موردخصوص در به 2119 و 2113ی هاسالکه در  یقوانین

سازی مقررات حقوقی الزم برای تقویت و بهبود حکمرانی شرکتی تصویب قانون صداقت و یکپارچگی شرکتی و نوین چهارچوب
  .کندمیهای مدیران را تشریح تعهدات و مسئولیت 6های بورسیکه با اصالحاتی در قانون شرکت است 2111در سال  5فسخ قراردادها

 2112. این کمیته در سال کردهای بورسی ای را مأمور تنظیم مقررات مربوط به شرکتدولت آلمان کمیته ،2110در سال 
مانند مقررات انگلستان در این زمینه  واستانداردها و اصول حکمرانی شرکتی را انتشار داد. رعایت مفاد این سند الزام قانونی ندارد 

شود و رعایت کشورها استفاده می بعضیهای مقرراتی در است. این روش در برخی زمینه 7دهیتوضیحپیروی یا  یمبتنی بر قاعده
توضیحات خود را در  نکننددر مطابقت با این اصول عمل  که اگر نمایدمیآنها را ملزم  کند، امانمیها الزامی استانداردها را برای بنگاه

بر این باور است که مقررات مقام ناظر  ،دیگر در این رویکرد عبارتبهباشند.  گوپاسخو  کنندصورت علنی برای همه فاش هاین زمینه ب
با این شرکت یا بانک با مشاهده و آگاهی  کنندگانتعاملان و نفعذینیست. فرض بر آن است که  8جور برای همهمورد نظر از جنس یک

های ارزیابی بر اساسکنند. جالب آنکه مجازات می 9با تحریم بازاری را آن از وضعیت سازمان از نظر حکمرانی شرکتی خود
 .کنندمیدر بورس این اصول را رعایت  شدههای پذیرفتهدرصد شرکت 81حدود  ،گرفتهصورت

  در آلمان پس از بحران مالی اخیر حکمرانی شرکتیاصول و قوانین  تغییرات ۹.۴
د. بخشی از شو مقررات اعمال  ،قوانین ،اصول در تغییراتی ،برای بهبود و ارتقای حکمرانی شرکتی پس از بحران مالی اخیردر آلمان 

جبران  یمتمرکز بود. تحوالتی که در حوزه مدیرههیئتمهم جبران خدمات مدیریت و وظایف نظارتی  یاین تحوالت بر دو حوزه
قوانین ناظر  یاصول حکمرانی شرکتی و دیگری در حوزه یدر زمینهیکی شود که تقسیم میخدمات انجام گرفت به دو بخش جداگانه 

  .است ر حکمرانی شرکتیب
 مدت بهی افزایش سود کوتاههاگیریتصمیممدیران در  یرای کاهش انگیزهبدر اصول حکمرانی شرکتی اصول حکمرانی شرکتی: 

 جبران خدماتکه طوریبهاست؛  توصیه شده مدیرههیئتعنوان هدف اصلی نفعان بهی ذی، خلق ارزش بلندمدت برای همههر قیمت
 یحوزهکارکنان برای  انجام شود.چندساله  هایارزیابی یو بر پایه متناسب باشد در صنعتبا متوسط پرداخت برای تخصص  باید

که در مدیریت آن دخالت دارند و بخش متغیر آن روندهای باشد متناسب با سطح ریسکی باید جبران خدمات  ،مدیریت ریسک فعال
 آورد.  حساببهنیز  عمومی منفی در صنعت را

حقوق مدیران با عملکرد  است شدهمقرر دن حقوق مدیران کربرای معقول 2114: در قانون سال ناظر بر حکمرانی شرکتیقوانین 
بر مبنای  نیز بخش متغیر حقوق مدیران و متناسب باشد ،صنعتی که در آن فعالیت دارندحقوق در شخص ایشان و میزان معمول 

توانند سال از تخصیص سهام مدیریتی می چهارپس از  فقطمدیران  ،بر اساس این قانون .شودتعیین  (سالهنه یک)ساله ارزیابی چند
مجمع عمومی  های سهامی،در شرکت .افشا کنند را حقوق و مزایای خوداند مدیران موظف ،افزایش شفافیت برای. بفروشندآن را 
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حقوق و مزایای مدیران  یتصمیم درباره ،بر اساس این قانون .کندی غیرالزامی صادر أتواند در مورد تعیین حقوق مدیران رمی
 خاص.  ییک کمیته یبرعهدهنه  است؛نظارتی هیئت کل  یبرعهده

 یحسابرسی را برای همه ی. این قانون وجود کمیتهاست 2114 قانون حسابداری در سال یتحول قانونی دیگر تصویب اصالحیه
شده و از مشکالت معلوم گزارش کاملیبار حداقل سالی یک سازدمیرا ملزم  مدیرههیئت کند ومیات بازار سرمایه الزامی مؤسس

 .1(2101کوهلر، ) به هیئت نظارتی عرضه کنند اندشده حل نشدهمشکالتی که با اقدامات انجام

 آلمان  حکمرانی شرکتی در هایچالش ۹.2
و حضور نمایندگان وجهی خاص این کشور دلیل وجود ساختار سهبه ساختار کنترل و حکمرانی مطلوب بهدهی نقش بازار در شکل

ان دارسهاممورد نظر  هایی غیر از آنچهاهداف و انگیزهدولتی  یاهمقامرا ممکن است زی ،تضعیف شده است آنس أردولت در 
دانش و  معموالً ،یابندحضور می هابانکی مدیرههیئتدر  دولت از طرفکه  ها،مقامه این اینکر است داشته باشند. مشکل دیگ

اول بر  یدرجه و در داد های مختلفی را در دستور کار قراردولت آلمان طرح ،شرکتی ارتقای حکمرانی. برای ندارندکافی  یتجربه
به قیمت ند تواندیگر نمی انمتمرکز شد. با این کار مدیر هابانکگری در فعالیت ایبهبود مدیریت ریسک و تقویت حرفه

ها بر اساس بازده بلندمدت و نه خصوص آنکه این پاداشبهبه سود بیشتر و دریافت پاداش آن امیدوار باشند.  بیشترپذیری ریسک
ای بانک در های حرفهر فعالیتنظارت ب برایتخصص الزم دارای تجربه و انا و بابانک تعریف شده و به حضور افراد توی ساالنه
 . شده استمنوط  مدیرههیئت

اصول حکمرانی شرکتی به  یمحدودبودن رعایت قوانین موجود جهت ارتقا ،بهبود حکمرانی در آلمانمشکالت دیگر از 
برای  حتیاز نظر حقوقی،  ،است د اصول حکمرانی شرکتی معرفی شدهراستانداآنچه  .شده در بورس استهای پذیرفتهشرکت
اقدامات آنها  یدر این زمینه و قابلیت مقایسه هابانکهای بورسی الزامی نیست. این باعث شده است که شفافیت عملکرد شرکت
 .اندکه در جریان بحران مالی اخیر بدترین وضعیت را داشته استر تشیی بیهابانکبر فعالیت  ابهام ینباشد. جالب آنکه سایه ممکن

ی یانتقادهااین موارد  یمجموعه نه از سوی مدیران. ،است بوده اندارسهاماز طرف  عمدتاً بیشترفشار بر بانک برای پذیرش ریسک 
  است.وارد کرده حکمرانی شرکتی  یدر زمینهمقامات ناظر  بهجدی 

 در نظام بانکی پاکستان حکمرانی شرکتی ۱
ها و بازارگرایی، آزادسازی نرخشامل که  انجام دادای در نظام بانکی بانکی پاکستان اصالحات گسترده ، نظام0441ی در ابتدای دهه

بانک بزرگ  پنجکه پیش از آن حالی؛ دربود هابانکپذیری و گسترش رقابت ،ی خارجیهابانکورود به  یاجازه ،سازیخصوصی
نظام بانکی متحول شد و  ،در پی اصالحات که از همان زمان آغاز گردید .متعلق به دولت بودند (نقش غالب)در تجاری کشور 

ی نظام هاداراییاز  درصد 81که در مجموع بیش از  کنندمیفعالیت  بانک تجاری خصوصی در این کشور 21 به اکنون نزدیکهم
 ند. ااین صنعت فعال ربانک خارجی د 00بانک اسالمی و  پنج، اند. عالوه بر اینخود اختصاص دادهه را ب بانکی

 یتحت نظر وزارت اقتصاد برنامهو نظارتی بورس اوراق بهادار این کشور  یهمراه کمیته، بانک مرکزی پاکستان به2111در سال 
مقام ناظر بر بورس این  ،2112در نخستین اقدام در سال  .اجرا کردتغییرات ساختاری فراگیر در حکمرانی در نظام مالی این کشور را 

 . این نهادکردشده در بازار بورس الزامی پذیرفتههای را برای شرکت اصول و قواعد حکمرانی شرکتی را انتشار داد و رعایت آن 2کشور
بازار سرمایه، انتشار سهام،  مربوط به مسئولیت تنظیم مقررات‐  شدقانون نظارت بورس ایجاد  یو بر پایه 0444که در سال  ‐

دارد.  برعهدهو ادغام را  ،مالکیتهای انتقالونقل ،رسیدگی به تخلفات؛ گذاریهای سرمایهصندوقو داری، های تسویه و خزانهاتاق
های شرکتو  ،گذاریی سرمایههابانکهای بیمه، اعم از شرکت غیربانکینظارت بر نهادهای مالی  ،همچنین بر اساس قانون تجارت

 این نهاد است.  یبرعهدهمالی مسکن نیز  تأمین

                                                           
1 Köhler 
2 securities and exchange commission of Pakistan (SECP) 
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بورس  توسطه شداز اصول حکمرانی شرکتی منتشر کردیی را که خارج از بورس بودند ملزم هابانک یهمه 1بانک مرکزی پاکستان 
ها این شرکتکرد.  وادار ای را به رعایت اصول حکمرانی شرکتیهای بیمهشرکت یکلیه نیز . مقام ناظر بورسکننداین کشور تبعیت 

 تازگی،بهد. رعایت حکمرانی شرکتی مشاهده ش یها نیز ارتقااین شرکتدر ولی پس از چندی  ،دادندنشان میمقاومت جدی ابتدا 
های اعتبارسنجی مشتریان نیز اند. شرکتدهکرتسهیالت شرط رعایت اصول حکمرانی شرکتی را وارد  یعرضهبرای  هابانکبرخی 
 اند. بومی خود را برای ارزیابی وضعیت مشتریان از نظر رعایت اصول حکمرانی شرکتی توسعه داده شناسیروش

با هدف آموزش مدیران و  تازگی وبه‐ است  1که یک بنیاد مشارکتی خصوصی دولتی‐  2ی شرکتی پاکستانی حکمرانمؤسسه
گاهی راه  ابتدایاست. این نهاد در  شدهایجاد  وابسته به بانک جهانی 4المللی خدمات مالیبا همکاری شرکت بین در این زمینه بخشیآ
حکمرانی  یبرای توسعه و ارتقا یدانش و انگیزش بیشترکند میتالش  طور جدیبهو است داده  انجامای ولی اقدامات ارزنده است،

پیشبرد حکمرانی شرکتی در پیش گرفته است و با  برایتری رویکرد جدی تدریجبه. مقام نظارتی بورس پاکستان نیز ایجاد کندشرکتی 
کنند ارتقای حکمرانی شرکتی عمل نمی جهتکه در  یی پرداخته استبرای آنها توجه به اختیارات قانونی به اعمال مجازات و جریمه

 یدر زمینهکه  یی راهابرخی شرکتاین مقام حتی . شودها در این زمینه کمتر ات واقعی شرکتهای قانونی و اقدامتا شکاف بین الزام
 .(2103، 7جادون و ،6طریق ،5مدا)عبدالح با اخراج از بورس اوراق بهادار پاسخ داده است اندکردهشرکتی اهمال  ارتقای حکمرانی

 در نظام بانکی فرانسه حکمرانی شرکتی ۵
این کشور  دیدگاه ،عالوه بر آن پرداخت حکمرانی شرکتیبه ی شمالی، دیرتر آمریکافرانسه مانند دیگر کشورهای اروپایی، در مقایسه با 

داشت. تمرکز ان دارسهامبود که بر  8کشوریهشت  متمایز است. فرانسه در گروه ی آمریکانسبت به ایاالت متحده حکمرانی شرکتیدر 
ی از اواخر دهه (.04، ص. 2112، 9روبنشتاین) شفافیت کمتری از خود نشان داده است ،ادامه دارد و از این لحاظاین سنت هنوز 

شدت از بود که بهگذاران خارجی حضور سرمایه دلیلکه این خود به شدچشمگیر در این کشور  حکمرانی شرکتی، ظهور 0441
 گذاری خارجی برداشته شد. ، محدودیت سرمایه0441در سال کردند. بال میشفافیت استق

بینی شده اصالحات قانونی پیش ،. در این گزارشعرضه شد 11«حاکمیت خوب»برای نخستین بار قواعد  ،210در گزارش وینو
مقررات جدید »نام تصویب قانونی به نهایت به در این گزارش .جدا شد مدیرههیئتفعالیت مدیرعامل از رئیس  ،است. برای مثال

نظام پاداش باید  بنا بر این قانون،. بازداشت مدیرههیئترا از فعالیت در ریاست  مدیرعاملکه  شدمنجر  2110در سال  12«اقتصادی
 شد. اضافهبه آن  حکمرانی شرکتیو اعالم گردد. مقررات جدید اقتصادی چند بار بازبینی و هر بار مسائل جدید باشد شفاف 

طور همانبینی شده است و پیش ،حکمرانی شرکتی، رعایت غیراجباری قواعد L225-37 یقانون تجارت فرانسه مادهامروزه در 
 حکمرانی شرکتیباید برای عدم رعایت برخی قواعد  نکنداما اگر شرکتی آن را اجرا  ؛الزام و ضمانت اجرایی ندارد ،دانیممی که

 یبرای مطالعهبنابراین . است، این بانک مرکزی است که متولی اجرای آن هابانکر د حکمرانی شرکتیتوضیح دهد. راجع به قواعد 

                                                           
1 State Bank of Pakistan (SBP) 
2 Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) 
3 a public-private partnership 
4 International Finance Corporation (IFC) 
5 Abdul Hameed 
6 Tariq 
7 Jadoon 
8 G8 
9 Rubinstein 
10 viénot II 
11 bonne gouvernance 
12 nouvelles régulations economiques 
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نام ای بهاز طریق نهاد ویژه حکمرانی شرکتیاجرای  ینحوه سپس،بهتر است نخست جایگاه بانک مرکزی فرانسه و  ،حکمرانی شرکتی
 بررسی شود. 1اختیار نظارت احتیاطی

 2)بانک فرانسه(جایگاه بانک مرکزی فرانسه  ۵.۴
 .(2114، 4بزبت و 1پاژت) شودی فرانسه نیز تعبیر میهابانکبانک فرانسه همان بانک مرکزی کشور فرانسه است که از آن به بانک 

ابتدایی بانک فرانسه نوشته شد. در سال  ی، اساسنامه0811 یفوریه 03گردد. در میک فرانسه به اوایل قرن نوزدهم بربان تأسیس
کنون،  در نظر گرفته شد. از این تاریخ تا 5کلرئیس بانک فرانسهگردید و برای  جایگزیناساسنامه جدید  باابتدایی  یاساسنامه ،0816

 یمجموعه وظایف و نقش بانک فرانسه در ،و اقتصادی خاص آن دستخوش تغییرات فراوان شده است. امروزه ،قوانین مالی، پولی
مقرر  2101-0294توسط قانون  2101شده در اکتبر نگامبه ،L141-1ی تعیین شده است. ماده 6قوانین پولی و مالی این کشور

بینی اروپا پیش یپیمان اتحادیه 8 یماده باکه  آیدمیشمار ی مرکزی نظام اروپایی بههابانکبانک فرانسه یکی از اعضای »دارد که: می
این  مطابق« کند.اروپا شرکت می یشده در پیمان اتحادیهبینیسن اهداف پیشبرای اجرای اح شده است. بانک فرانسه در این خصوص

 عهده دارد.خود در نظام اروپایی به یوظیفه چهارچوبپرداخت را در  هاینظامماده، بانک فرانسه کارکرد صحیح و امنیت 
داشتن این زمینه و ثابت نگه ثبات اصلی در ، بانک فرانسه ضامناستی اروپاتحادیه عضو فرانسه ازآنجاکه، این موارد عالوه بر

ی منطقهانداختن سیاست پولی انحصاری در جریانبرای به 0448ژوئن  0در  7بانک مرکزی اروپا .است ی یورومنطقهها در قیمت
تشکیل را  8مرکزیی هابانکنظام اروپایی  ی اروپا و بانک مرکزی اروپااتحادیهی مرکزی کشورهای عضو هابانکتشکیل شد.  یورو

 ازو  بودبا بانک مرکزی اروپا در تعامل  این بانکن سیاست پولی در فرانسه را از دست داد. ی، بانک فرانسه انحصار تبیداد. از آن زمان
نظام »گیرد. صورت می 9ی مرکزی ملیهابانکهای کلرئیسشورای  چهارچوب. این تعامل در کردپیروی میی اروپایی هاسیاست
را دارد. نظام پولی اروپایی از بانک مرکزی اروپا،  ی اروپااتحادیهتعیین و اجرای سیاست پولی  یی مرکزی وظیفههابانکاروپایی 

 10«.شودجزء آن است تشکیل می کهبانک فرانسه  و ی مرکزی ملی،هابانک
گیری باید با هماهنگی بلکه این تصمیمگیرد، می فرانسه تصمیمی پولی هاسیاستاین تنها بانک فرانسه نیست که برای  ،امروزه

ی بانک مرکزی اروپا همیشه در جهت منافع هاگیریتصمیمالبته،  .شود انجام ‐ که همان بانک مرکزی اروپاست ‐ ایمنطقه سازمانی
آن حرکت کند، هماهنگ پولی اروپا  تنها برای اینکه با اهدافیک کشور عضو باشد و  ضرربهبسا ملی یک کشور خاص نیست و چه

نفع کشورهای بههای بانک فرانسه که گیری. مردم فرانسه از برخی تصمیمسازد مواجهبا مشکل  اقتصادی و پولی کشور را از نظر
 ند.اناراحت اروپایی است،

 از: است عهده دارد که عبارتبانک فرانسه وظایف ملی نیز به عالوه بر وظایف اروپایی،
 های آن؛های مالی استانداردها و حداقلاز نظر فعالیت هابانکو  ،های بیمهمالی، شرکت مؤسسات اعتباری و نظارت بر -0
 گران اقتصادی؛میان کنشبرقراری تعادل  -2

(، مدیریت 11)در حالت اعسار دهی مقتضی برای اشخاص حقیقی بدهکارگری مالی و اقتصادی، بازنگری و ترتیبمیانجی 
 و... از این وظایف است. ،مالی افراداطالعات 

                                                           
1 autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 
2 Banque de France (www. Banque-france.fr) 
3 Pauget 
4 Betbeze 
5 gouverneur 
6 code monétaire et financier 
7 European Central Bank 

 شود.تعبیر می système Européen des banques centrales (SEBC)این نظام اروپایی در زبان فرانسه به  8
9 gouverneurs des banques centrales nationales 
10 Le système européen de banques centrales et la banque centrale européenne. Site : Bnauqe de France. 
11 surendettement 
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 ؛ثبات مالی کشور ضمانت -3
و مؤسسات  هابانککه  مهم. کنترل این شودانجام می 1این امر از طریق نهادهای خاص احتیاطی )مقام نظارت احتیاطی(

مؤسسات مالی تراز ای مدارک حسابداری و از طریق بررسی دورهرا رعایت کنند استانداردها و قواعد احتیاطی حداقل مالی 
 و کیفری در نظر گرفته شده است. ،. در صورت عدم رعایت مقررات، ضمانت اجراهای انضباطی، مدنیستو کنترل آنها

 ؛2پرداختابزارهای  امنیت ضمانت -9
 ابزارهایاس، بلکه نسنتی مانند اسک ابزارهای فقطنه، پرداختابزارهای نظارت، بانک فرانسه به کارکرد صحیح  یدر وظیفه

کند که این امر آن الکترونیکی نظارت دارد. بانک فرانسه ساالنه میلیاردها اسکناس چاپ می و پول ،نوین مانند چک، کارت
نسه کنترل پرداخت، بانک فرا ابزارامنیت  یهای اسکناس یورو قرار داده است. در اجرای وظیفهکنندهترین چاپبزرگاز را 

 راهبردی در اقتصاد کشور است. یعهده دارد؛ این امر یک وظیفهذخایر ارزی کشور را به
 .ثبات پولی ضمانت -1

 هایسازمانکه این مهم از طریق  کنداجرا میاست مالی بانک مرکزی اروپا را در این زمینه بانک فرانسه تصمیمات سی
زمان با کند و همهای ارزی بانک مرکزی اروپا را مدیریت میقسمتی از ذخیره همچنین، .شودانجام میداخلی بانک فرانسه 

 دارد.برمی گامنیز سیاست پولی فرانسه  جهتدر  1انتشار و مدیریت پول امانتی

 از نظر بانک مرکزی در نظام بانکی فرانسه حکمرانی شرکتیساختار  ۵.2
در موارد زیر مشخص  ،با توجه به آنچه راجع به ساختار آن گفته شد ،حکمرانی شرکتیهای بانک فرانسه در فعالیت چهارچوب

ی وظیفههماهنگی با نظام مالی اروپایی. بانک فرانسه  و ؛کنترل، نظارت و تعیین مقررات ؛ثبات مالی ؛ی پولیگذارسیاست: شودمی
تواند برای که می مخاطراتی دهد؛میانجام  مالی بینی مخاطراتتشخیص و پیش منظوربهبا نظارت دقیق بازارهای مالی تثبیت مالی را 

بینی همین منظور پیش به کنندمیکه در بطن بانک فرانسه فعالیت  5و ریسک 4های نظارتساز باشد. کمیتهنظام اقتصادی مشکل
 ند.ابانک فرانسه حکمرانی شرکتیاز ارکان مهم  هاکمیتهاین  6ند.اشده
 این را وارد بانک فرانسه کرده است. این دوگانگی برای تضمین استقالل 7یگیرتصمیم ییک نظام دوگانه 0443اوت  9قانون  

و تضمین  -ی مرکزیهابانکنظام اروپایی  چهارچوبدر  - ی اروپایی بانکهاسیاستبا  آنهای در عین حال تطبیق فعالیتو بانک 
 است.  حکمرانی شرکتیحسن اجرای سازوکار ارکان 

 :شودتوضیح داده میین آنها ترمهمدر ادامه که  چنین نام بردتوان حیاتی بانک فرانسه را می هایسازمانکل،  طوربه
 ،ی پولیگذارسیاستشورای  -0
 ،شورای عمومی -2
 ،کلرئیسو جانشین  کلرئیس -3
 ، وشعب بانک فرانسه -9
 .کارکنان -1

                                                           
1 autorité de contrôle prudentiel 
2 moyens de payement 

 کننده کارکرد دارد.اش بیشتر است و بر اساس اعتماد استفادهابزاری مالی است که ارزش اسمی آن از ارزش اولیه (fiduciai monnaie)پول امانتی  1
4 comité d’audit 
5 comité de risque 

 .france.fr/Euro-anquebwwwبرای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به:  6
7 dualité d’organes collégiaux 
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 ی پولیگذارسیاستشورای  -الف
ریاست بانک را  کلرئیساعضای منصوب.  یاضافهاست بهکه قانون مشخص کرده  است ی متشکل از اعضاییگذارسیاستشورای 

 شدنی نیست(که تمدید)سال  4مدت به 1قانون مشخص کرده است. شش عضو را نیز شورای وزرارا برعهده دارد و جانشینان وی 
شود. این افراد با توجه به می عرضهو شورای اقتصادی و اجتماعی  ،ملیکند. فهرست پیشنهادی رؤسای سنا، مجلس انتخاب می
بار م اعضای شورا هر سه سال یکسویک. شوندمی و اقتصادی سنجیده ،ی، مالیی پولحوزهای خود در حرفه یتجربه صالحیت و

و  داردی یاستقالل شورا اهمیت بسزا. نشودی کلی شورا دستخوش تغییرات عمده هاسیاستدهد این روش اجازه می .شوندعوض می
جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در تصمیمات شورا، اعضا نباید  منظوربه. توجه دارند خدمت و پس از آن به این امر طیاعضا 

که از طریق ن از هرگونه فعالیت . همچنیداشته باشند المنفعه(عمومی، حتی رایگان و عامیا خصوصی )ای گونه فعالیت دیگر حرفههیچ
توانند در دانشگاها تدریس یا در ند. اعضا میو ...(، برحذر )مانند نمایندگی شورای شهر، مجلس،شود انجام میی کسب رأ

 .کنندفعالیت  یالمللهای بینسازمان
کرد. این شورا بود که ، این شورا نقش اساسی ایفا میسیاست پولی یدر زمینه 0443اوت  9شورا توسط قانون  تأسیسدر زمان 

 ی. پس از ورود به سومین مرحله از اتحادیهکردمی، تعیین هابانکپولی حداقلی  ی، برای مثال ذخیرهرا ی کلی پولی فرانسههاسیاست
ست ی را از دگذارسیاست، بانک فرانسه این صالحیت 0444 یژانویه 0پیمان اروپا( یعنی از  006-3و  011اقتصادی و پولی )مواد 

اجرای آن نظارت  است و بر ی پولحوزهی اروپایی در هاسیاست 2ملی یکنندهاکنون تنها تقویت ی پولیگذارسیاستداد. شورای 
یک فعالیت  فقطاما  ؛کندمیتعیین ی پولی را گذارسیاستقانون پولی و مالی فرانسه شورای  092-2 یماده ،کند. در این زمینهمی

 گیرد.میی مرکزی اروپایی در نظر هاسیاست یدهی و اجراجهت ضعیف را در راستای پیمان اروپایی برای

 3شورای عمومی -ب
سال  ششمدت ه است که بهیک نماینده از کارمندان بانک فرانس ی پولی وگذارسیاستشورای عمومی متشکل از اعضای شورای 

 طوربه. یابددر جلسات شورای عمومی حضور  که کندمیمعرفی  راو جانشین وی  4یک ناظر مالیوزیر اقتصاد نیز شود. انتخاب می
 .کندمیو در قبال برخی تصمیمات مقاومت  دهدپیشنهاد میداری است. وی به شورای عمومی خزانه رئیسناظر مالی همان  ،سنتی

با زیرا  به آن اشاره شد؛ای است که پیش از این ی است و این گویای نظام دوگانهدولت در بانک مرکز یاهنظر یکنندهناظر منعکس
دولت را بازگو کند.  آرایتواند ی اروپایی باشد، شورای عمومی میهاسیاست جهتی پولی باید در گذارسیاستشورای  اینکه

قانون  L142-6 یاساس ماده . برکندطور فعال در این حوزه اقدام هتواند بنمی ،نیست پولی گذارسیاستشورای عمومی ازآنجاکه 
های بانک فرانسه مسائل مدیریت فعالیت یدر حوزههای اروپایی است جدای آنچه مربوط به سیاستپولی و مالی، شورای عمومی 

 اکند. شورهاست و بر آن نظارت میو حساب ،ترازنامه بانک، ی کارکنانبودجه یگیرنده. شورای عمومی تصمیمکندگیری میتصمیم
بین بانک مرکزی و را شده های منعقداین شوراست که پیمان کند.میتعیین  های بانک فرانسهبرای نظارت بر حساب حسابرسان را

بینی پیش ها راشورا شرایط عمومی این پیمان عالوه بر این،کند. المللی یا دولتی تأیید میدیگر مؤسسات بانکی و پولی خارجی یا بین
کنند. در  تأسیس های مشورتی را برای امور جاریتوانند در بطن خود کمیتهی پولی و شورای عمومی میگذارسیاست. شورای نمایدمی

هاست. مأموریت ین این کمیتهترمهم، از کندمیمدت سه سال تعیین شورای عمومی به راکه اعضای آن  5شورای مشورتی ،این زمینه
 دادن به بانک مرکزی نسبت به موقعیت بانک و دورنمای آن است. مشورتی آگاهیشورای 

                                                           
1 conseil des ministres 
2 relais national 
3 conseil général 
4 censeur 
5 cosneil consultatif 
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 او 2هایو جانشین ۴کلرئیس -پ
را شورای  کلرئیسرا مشخص کرده است.  اوو جانشینان  کلرئیس یقانون پولی و مالی فرانسه وظیفه L142-8و  L142-5 مواد
قائل شده  سال 61 . قانون برای فعالیت محدودیت سنیشودمیبار تمدید یک فقط . این دورهکندمیمدت شش سال تعیین به وزرا

 کلرئیسدهند که شوند و اقداماتی انجام میاب میصدو جانشین داشته باشد که این دو نیز با همان شرایط انت تواندمی کلرئیساست. 
نیز  شدهمحول شده است. ریاست دو شورای گفته کلرئیسبه  صورت متمرکزاست. ریاست بانک مرکزی بهبه آنها محول کرده 

نام به قراردادهای بانک مرکزی را کلرئیسهمین منظور، اشخاص ثالث است. به بانک فرانسه در برابر ی. وی نمایندهستی اوعهدهبه
 ،های بانکعالیتگزارشی از ف کل ساالنهرئیس کند.رؤسای شعب بانک مرکزی را نیز خود او تعیین می کند.امضا می خود

های بانک و گزارش حسابرسان را حسابگزارش صورت دهد ورئیس مجلس میو  جمهوررئیسانداز آن به و چشم ،ی پولیهاسیاست
 ت کند.ائبخواهند گزارشی از اقدامات خود را در صحن مجلس قر کلرئیستوانند از . دو مجلس ملی و سنا میکندبررسی می
 پردازند. می حکمرانی شرکتیل ئبه مسا های اختصاصیکمیسیون

 بانکی از نظر مقام ناظر یو مقرراتی در حوزه ،حقوقی، قانونی اصالحات ۵.۹
ی فرانسه هابانکدر  حکمرانی شرکتیطریق نظام مطلوب  که ازثبات مالی از وظایف بانک فرانسه است  تأمین طور که گفته شد،همان
و  هابانکبانک فعالیت داخل مقام یا اختیار نظارت احتیاطی در  نامنهادی به تأسیسبانک فرانسه با  ،این خصوصد. در شومیاجرا 

دهد. مقام نظارت پولی زیر نظر قرار می-المللی مقررات احتیاطی مالیمؤسسات مالی را نسبت به مراعات و تطبیق ملی و بین
المللی پولی بین-گذاری و مسائل دیگر مالیهای سرمایهراجع به حداقل را ها و مقررات خاصاحتیاطی صالحیت صدور دستورالعمل

با  46-2101 ینامهآیینبا  2101 ینظارت احتیاطی در ژانویه نهاد .(مانند مبارزه با پولشویی) یابدمیکه انعکاس داخلی داراست 
کردن ل گرفت. قانون مدرنگذاری شکهای سرمایهات اعتباری و شرکتمؤسس یها و کمیتهادغام شورای بانک، مقام نظارت بیمه

 وقت داد. وزیری اجرایی آن این اجازه را به نخستنامهبود و آیین کردهبینی پیشاین امر را  2118اقتصاد در سال 
و  ،اعتباری-ات مالیمؤسسی شمالی، نظارت بر آمریکا حکمرانی شرکتینظام  تأثیراین نهاد تحت  تأسیس یهدف اولیه

انتخاب  هابانکحسن کارکرد نظارت بانک مرکزی بر  کنترل که همگی برای داردعضو  04. مقام نظارت احتیاطی ستهابانک
بینی شده است. این مقام از لحاظ قانونی اختیار بانکی فرانسه پیش-شوند. اقدامات نظارتی مقام نظارت احتیاطی در قانون پولیمی

تواند از راه دور یا نزدیک و از درون هر نهاد نظارت احتیاطی می فعالیت .داردات خاطی را مؤسسو  هابانکصدور مجازات برای 
-این معناست که رعایت مقررات مالیست. نظارت به هابانکاعتباری و -ات مالیمؤسس یمداوم و بر همه این نظارتبانک باشد. 

ات تحت نظارت همراه با مؤسساطالعات مالی ی عرضهنظارت مداوم و از راه دور مستلزم  1.شودبانکی جاری بررسی و تحلیل می
ک و دقیق بر مسائل مالی احتیاطی بان یبه این معناست که مطالعه 4ن این نهادهاست. نظارت از راه نزدیکوالئیی مسگوپاسخ

ات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مؤسسبانک و  یتابعه 5های هلدینگحتی شرکت شود.در نظر گرفته میمالی  یهمؤسس
کند. نظارت واحد تابع اقدام می 7سازوکار نظارتی واحد چهارچوبدر و  6های اروپایی نظارتیدستورالعملبر مبنای بانک مرکزی 

نظارت نزدیک فراتر از نظارت داخلی یا همان  ،است. بنابراینی اروپاتحادیهتطبیق مقررات مالی در کل  یدر زمینهمقررات اروپایی 
 کند.باالتر از آن عمل میدر سطحی حسابرسی داخل بانک است و 

                                                           
1 gouverneur 
2 sous-gouverneurs 

 bancaire.html-controle-prudentiel/le-france.fr/controle-http://acpr.banque برای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به: 1
4 contrôle sur place 
5 holding 
6 règlement européen du conseil n° 1024/2013 
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 ی عربیمتحدهدر نظام بانکی امارات  حکمرانی شرکتی ۶
ی منطقه دهه از لحاظ مالی به موقعیت خوبی در سطح کشورهای ی است که توانسته در چندتأسیستازه کشوری عربی متحدهامارات 

ها . یکی از این چالشمواجه استهایی ها با چالشهنوز در برخی حوزه زیادی داشته،این کشور پیشرفت مالی با اینکه دست یابد.  1نامِ
شده  جهانی در آن اجرا نگاماندک از حالت سنتی خود خارج شده و قواعد مدرن بهصنعت بانکداری این کشور است که اندک یمسئله

 شود.میبرخورد با آن هر دو بررسی  سازوکارو ها چالش راین،بناباست. 
چندان است. این کشورها دو در حکمرانی شرکتی، اهمیت شوندمحسوب میها منبع مالی شرکتمنا  یدر منطقه هابانککه  از آنجا

بانک  حکمرانی شرکتیهای بر اساس دستورالعمل ‐2شودنیز شناخته می« حوکمة»که با نام  ‐ در امارات حکمرانی شرکتی سازوکار
مورد اخیر همان  .است جهانی هایاصول بانکداری معتبر و استاندارد جهتدر  که بنا شده ایاصول یکپارچه ومرکزی امارات 

ویژگی شناخت ی امارات، هابانکدر  حکمرانی شرکتیبازل است. پیش از بررسی چهارچوب اصول  یهای کمیتهدستورالعمل
شوند. این ان اداره میدارسهامکه توسط اند های سرمایهی امارات شرکتهابانک. رسدنظر میضروری بهی امارات هابانکساختاری 

ها در بازارهای غیرمالی نیز فعالیت گیرند. این خانوادهدست میکه کنترل یک بانک را به اندهای اماراتیان اغلب خانوادهدارسهام
ی بخش دولتی با این هابانک. استدهنده هشدار حکمرانی شرکتیامارات از لحاظ  غیرمالیهای مالی و تسلط کنترلی در بازار. دارند
 اما آنها نیز مشکالت خود را دارند.  ،مواجه نیستند مسئله

بار است. این زیان حکمرانی شرکتیند که از نظر مواجهبا مشکل تعارض منافع  1شوندیی که با مالکیت خانوادگی اداره میهابانک
یا حتی بین  کنندمیگیری ان خرد تصمیمدارسهامرا در اختیار دارند و برای دیگر  هابانکزمانی است که اعضای خانواده حداکثر سهام 

د و ناده اداره شوتوسط اعضای یک خانو هاآن یهای تابعهو شرکت هابانکخود اختالفات مدیریتی دارند. حالت دیگر زمانی است که 
های تابعه، هر چند که به شرکت هابانکدهی که همه منافع واحد دارند. وام استفاده کنند هابانکمالی خود از  تأمینها برای شرکت

ی امارات هابانکمالکیت و کنترل در  یمسئلهدر اینجاست که  .است ممکنمنابع  درصد 41 حدود ان خرد موافق نباشند، تادارسهام
مرور خود را نشان داد و همین مسائل باعث شد نظام و مشکالت به نبود هممی اماراتی هابانکامری که در ابتدا برای  یابد؛میاهمیت 

 (.2102، 4)الموسوی ی امارات شکل گیردهابانکبرای  حکمرانی شرکتی
قوی است که با بررسی  حکمرانی شرکتیشود و نیازمند راهکارهای امارات به این موارد ختم نمی حکمرانی شرکتیمسائل 

 ،همین دلیل . بهرا اجرایی کند حکمرانی شرکتیتواند نظام مطلوب مشکالت مدیریتی وابسته به مسائل فرهنگی این کشور، می
نخست اینکه جایگاه شود. میکردی عملی در سه بخش بررسی با روی ی عربیمتحدهدر امارات  حکمرانی شرکتیاصول  یمطالعه

در  ؛ وهای اجرایی صادر کرده استعنوان نهاد ناظر چه دستورالعملاینکه بانک مرکزی به ؛ دوماین کشور کجاست در بانک مرکزی
 کند.الحاتی را برای آینده پیشنهاد میچه اص حکمرانی شرکتینظام اینکه نهایت 

 حکمرانی شرکتیجایگاه بانک مرکزی از نظر  ۶.۴
 ی. وظیفهدادتشکیل  0443 هدر مِرا  5«پول هیئت» 2 یی شمارهقانون اتحادیه ،0440در سال  ی عربیمتحدهامارات  تأسیسپس از 

سال  01 یشماره یقانون اتحادیه ،پس از آن د.امارات ش تأسیسهای محلی پیش از انتشار پول ملی بود که جایگزین پول هیئتاین 
قانون به این . شدمنجر  6ی عربیمتحدهبانک مرکزی امارات  به تشکیل و سازمان بانکداری ،راجع به بانک مرکزی، نظام پولی 0481

 عهدهداد. بانک مرکزی وظایف زیر را بهرا  ی عربیمتحدهپولی و بانکی امارات  هاینظامها و نظارت بر سازمان یبانک مرکزی اجازه
 دارد: 

                                                           
 ی خاورمیانه و شمال آفریقا.ی نفت در منطقهی تولیدکنندهکشورهای عمدهاصطالحی است برای نامیدن  )(Middle East and North Africaمِنا  0
 http://www.hawkamah.orgبرای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به:  2
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4 Al Moosawi  
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 ؛انتشار اسکناس -0
 ؛به ارز خارجی  پول ملی تبدیلبخشی از اطمینانثبات ارزی و حفظ  -2
 ؛های اعتباری برای دستیابی به رشد متوازن اقتصاد ملیسیاستاعمال  -3
 نظام بانکی؛وری بانکداری و نظارت بر بهره یدهی و توسعهسازمان -9
 دولت؛ی پولی و مالی به مشاوره یعرضه -1
 فظ ذخایر طال و ارزهای دیگر دولت؛ح -6
 ؛ ودر کشور« هابانکبانک » عنوان اقدام به -4
 ای.المللی و منطقهو سایر نهادهای مالی بین ،بانک جهانی ،المللی پولعنوان عامل مالی دولت در صندوق بیناقدام به -8

 دستیابی به اهداف بانک مرکزی ۶.۴.۴
و بانکی با سیاست کلی دولت در جهت کمک به  ،ی پولی، اعتباریهاسیاستهدف اساسی بانک مرکزی رسیدن به هماهنگی میان 

 :دهدرا انجام می اقدامات زیر برای رسیدن به این هدف اقتصاد ملی و ثبات پولی کشور است. بانک مرکزی
 ؛ی پولی دولتهاسیاستانتشار اسکناس همگام با •  
 ؛و اطمینان تبدیل پول ملی به ارز خارجی ،یت از ارز، حفظ ثبات آن در داخل و خارجحما•  
 ؛ وهای اعتباری برای کمک به دستیابی به رشد متوازن اقتصاد ملیسیاستاعمال •  
 بانکی. نظامدهی و ترویج بانکداری و نظارت بر اثربخشی سازمان•  

 ساختار بانک مرکزی ۶.۴.2
انک مرکزی، این نهاد در راجع به ساختار ب 0443آوریل  04 مورخ ی عربیمتحدهمرکزی امارات  ی بانکمدیرههیئت یمصوبه مطابق

بانک مرکزی در شهرهای  یو یک دفتر مدیریت ریسک دارد. پنج شعبه ،پنج شعبه، هفت گروه، هفت بخش، هفت واحد حال حاضر
ها، از میان گروه و العین است. ،الخیمه، فجیرهأسشهرهای دبی، شارجه، ر (ظبیدر ابو)که عالوه بر دفتر مرکزی  استکشور  یعمده

ات بانکی با صدور استانداردهای مؤسسو  هابانکنظارت بر  این گروهنقش  .ای دارداهمیت ویژه 1گروه نظارت بانکی و ارزیابی
 است. دیگر و صدور مجوزهای بانکی  ،بانکی، نظارت تطبیقی

 یکه توسط قانون اتحادیه مدیرههیئت. ترکیب استمتشکل از هفت عضو  شود کهای اداره میمدیرههیئتمرکزی توسط  بانک
و چهار  (راز وزیرندتهم ایآنها دارای رتبه یهمه) کلرئیسو  ،شامل رئیس، نایب رئیس بینی شده استپیش ی عربیمتحدهامارات 

و  شودمی نصوبعربی می یید شورای وزرای امارات متحدهاتحادیه و پس از تأ یسط یک بخشنامه. هر عضو تواستعضو دیگر 
ع عربی منی هر بانک تجاری فعال در امارات متحده یمدیرههیئتاز خدمت در  مدیرههیئتکند. اعضای چهار سال خدمت می

 ندارند.نیز وزرا را  ییا کابینه ی عربیمتحدهحق استخدام در شورای ملی فدرال امارات  و اندشده

 از نظر بانک مرکزی در نظام بانکی امارات حکمرانی شرکتیساختار  ۶.2
را برای  حکمرانی شرکتیهای (، بانک مرکزی توصیه2100سال  24 یوزیران شماره هیئت یعالوه بر مقررات قانونی )مصوبه

های وابسته به و اعضای آن، کمیته مدیرههیئتها راجع به کارکرد مدیران ارشد، این توصیه 2.کندمی عرضهی امارات هابانک
 .شودمیکه در زیر به آنها اشاره  است و غیره ،مدیرعامل، مدیرههیئت رئیس، مدیرههیئت

 مدیرههیئتاعضای  -الف
با این  .انتخاب شوند ی دولت(نمایندهاعضای خانواده یا ) اندارسهامتوسط گروهی از و باشند مستقل باید  مدیرههیئتاعضای •  

 دهند. پاسخ (عمده یاخرد  )داران سهام یبه همهباید حال، مدیران 

                                                           
1 Banking Supervision and Examination Department (BSED) 

 CGGuidlines.pdf-http://www.centralbank.ae/en/pdf/Draftبرای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به:  2



 
 

01 

 خوبی آگاه باشند.، و نتایج آن بههاسیاستهای تجاری، فعالیت ازباید  مدیرههیئتاعضای •  
، بلکه به سایر مدیرههیئتتنها به اعضای بانک نه حکمرانی شرکتیی هاسیاستباید زمانی را برای تشریح  مدیرههیئت رئیس•  

 مدیران اختصاص دهد.
، طور بالقوه وجود داردهباید اطمینان حاصل کنند که برای شناخت و مدیریت تعارض قوانینی که ب مدیرههیئتاعضای •  

 .هایی اخذ شده استسیاست
 ف خود را در مکاتبات اداری یادآوری کنند.ها و وظاییتمسئولباید  مدیرههیئتاعضای •  
 یست از صداقت و حسن شهرت، توانایی و تجربها که عبارت باشدتابع معیارهای خاصی  باید مدیرههیئتانتخاب اعضای •  

 فکری مالی.و نیز خوش ،موفق

 مدیرههیئت -ب
برای ارزیابی ریسک و مدیریت  مؤثرهای تشویق و تقویت مدیریت بانک در دو جهت اقدامات احتیاطی و نظارت مدیرههیئتنقش  

است. این اقدامات باید در جهت های متناسب و کنترل ،، مدیریت نظارتراهبردیاتخاذ تصمیمات مسئول  مدیرههیئتآن است. 
 دهی بلندمدت بانک باشد.ارتقای موفقیت و ارزش

 های وابسته کمیته -پ
توان به ها میدارند. از این کمیتهای کنند اهمیت ویژهدر بانک تقویت میرا  حکمرانی شرکتیکه  مدیرههیئتهای وابسته به کمیته
هر ریسک اشاره کرد. برای  یو کمیته ،اعتبار ینظارت و تطبیق، کمیته یانتصاب، کمیته ی، کمیتهی پاداشکمیتهمدیریت،  یکمیته
 در نظر گرفته شده است. حکمرانی شرکتیتقویت  جهتهای خاصی در ها وظیفهکمیته این یک از

و  همچنین، از راهبردهاکند. روزانه حمایت می یو اعمال مدیریت هاسیاست دررا  مدیرعاملکمیته  این مدیریت: یکمیته•  
 .شودارسال می مدیرههیئتکه برای اعضای کند حمایت مییی هاسیاست

حقوق ساالنه و مزایای  ،یابداختصاص می مدیرعاملهای اجرایی که به مدیران ارشد و راجع به پاداشاین کمیته : ی پاداشکمیته•  
 دهد.نیروی انسانی نظر می تأمینراهبردی  مسائل آن، و نیز

 د.دهانتخاب اعضای جدید است و در این خصوص نظر می و مدیرههیئتول ترکیب ئانتصاب: این کمیته مس یکمیته•  
 تأثیر ،کند. همچنینبا بانک بررسی میرا آنها  یکمیته انتخاب حسابرسان خارجی را تصویب و رابطهاین  :نظارت و تطبیق یکمیته•  

 سنجد.عادی حسابرسی داخلی و کارکردهای تطبیقی را می یاهگزارش
یید أشرایط ویژه و پس از طی مراحلی ت درشده را تعیین یمدیریتی است که اعتبارات فراتر از محدوده ایاعتبار: کمیته یکمیته•  

 کند.می
 کند.ها نظارت میحقوقی و دیگر ریسک اعتباری و هایریسک: این کمیته بر کارکرد مدیریتی، نقدینگی بانک، ریسک یکمیته•  

 مدیرههیئت رئیس -ت
که در جلسات را برعهده دارد به مدیران و اجرای تصمیماتی  رسانیاطالع یوظیفه ،هیئتریاست این  عالوه بر مدیرههیئت رئیس 

 نزدیک و همراه با اعتماد است. مدیرعاملبا  مدیرههیئترئیس  ی. رابطهرسمی اتخاذ شده است
تماعی است و با توجه به مسائل فرهنگی و اج حکمرانی شرکتیکاملی از  یبانک مرکزی نسخه ینامهمشاهده شد، توصیه طور کههمان

 اما هنوز ضمانت اجرایی ندارد. ،طور جامع تهیه شده استهب کشور امارات
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 ی از نظر مقام ناظری بانکحوزهو مقرراتی در  ،اصالحات حقوقی، قانونی ۶.۹
 ی شرکتیی حکمرانمؤسسهبا مساعدت  1اقتصادی یو توسعه ، سازمان همکاریتر به آن اشاره شدپیشهای بانک مرکزی که عالوه بر توصیه

 ات مالی اسالمی عرضهمؤسسو  هابانکدر این کشور برای  حکمرانی شرکتیبهبود  برایای را برنامه 2114در نوامبر  (حوکمة) امارات در
 .کندپیشنهاد می حکمرانی شرکتیو عناصر های مختلف راهکارهای زیر را برای گروه حکمرانی شرکتیدر این خصوص، کارگروه  2.کرد

  3ی با مالکیت خانوادگیهابانک -الف
ان کل )اعضای دارسهامالمللی برای مواجهه با مسائلی مانند تعارض منافع میان تطبیق با استانداردهای بین جهتها این بانک

های وابسته و شرکت یمسئله. نیاز دارند های قوی و سازوکارهای معتبربه چهارچوب ان(دارسهامان خرد )دیگر دارسهامخانواده( و 
کارگروه  های احتیاطی تقویت شود.کید شده است که مدیریت ریسک با توجه به اقدامأمند باشد. تدهی به آن نیز باید قاعدهوام

اتخاذ  غیرموظف یمدیرههیئتاعضای  یوسیلهههای دیگر توسط بانک، بیا خرید شرکت هابانکدهی کند تصمیم به وامپیشنهاد می
 شود تا این تصمیمات مستقل جلوه کند.

 4ی تجاری با مالکیت دولتیهابانک -ب
 دارسهامعنوان د را دارند. دولت )بهخو خاصهای ی دولتی چالشهابانکی با مالکیت دولتی نیز وجود دارد. هابانک ،در امارات

 ینفع خود تغییر دهد. دولت باید اجازهاعد بازی رقابتی را بهی خصوصی یا خانوادگی قوهابانکنباید در رقابت با  (ی دولتیهابانک
آنها را از  (عنوان رقیب بالقوهبهبا توجه به قدرتی که دارد )ی خصوصی و نیز با مالکیت خصوصی را بدهد و هابانکفعالیت مستقل به 

 ه خارج نکند.صحن

 مدیرههیئتنقش اعضای  -پ
باید  مدیرههیئتاعضای  .شودان خارجی خاص گفته مینفعذیبه آنها  تا جایی که ان نقش مهمی در نظام بانکی دارند؛گذارسپرده

 زمینه،که اعتماد این افراد حفظ شود. در این  کندمیدر این مورد کمک  حکمرانی شرکتید. نای برای این افراد قائل باشاهمیت ویژه
و مستقل است. اعضای مستقل  ،مندقاعده ،دهی منظمگذاران بدهند که نظام وامباید این اطمینان را به سپرده مدیرههیئتاعضای 

 گذاران بپردازند.توانند نقش مهمی را ایفا کنند و به جذب حداکثری سپردهمی مدیرههیئت
. گردد ییدأبانک بررسی و ت راهبرد ، بایداعضا، بهتر است لیاقت و کارایی این افراد سنجیده شود. از این لحاظبرای انتخاب 

مدیریت ریسک اشاره کرد که سیاست  یتوان به کمیتهدر این زمینه می .ش مهمی دارندنیز نق مدیرههیئت یهای وابسته به اعضاکمیته
 بنابراین،و است گره خورده  مدیرههیئت یامور با فعالیت روزانه ی اینهمه. مستمر داردنظارت بر آن و کند میریسک بانک را بررسی 

 .کندو عمل  شودوارد  مسائلباید فعاالنه در این 

 

 های داخلیکنترل -ت
های داند. گزارش کنترلرا متمرکز بر آن می حکمرانی شرکتی اهمیت کنترل داخلی فراتر از دیگر عناصر است و اساساً ،برای کارگروه

ای برای حسابرسان ئولیت ویژهمس زمینه،ند. در این امسئولباره در این مدیرههیئتشود و اعضای  عرضه مدیرعاملداخلی باید به 
 بینی شده است.نیز پیش (خارجی وداخلی )

 شفافیت و افشا  -ث
و نیز  ،بانک، نظام تقنینی تدر این صورت باید میان نظار. دارد زیادیی ویژه برای شفافیت در بانک اهمیت هاسیاستاتخاذ 

                                                           
1 Organisation for Economic Cooperation and Development 

   http://www.hawkamah.org/services/policy/banksبرای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به:2
3 family-owned businesses (FOB) 
4 state-owned commercial banks (SOCB) 
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 یجنبه هاسیاستاست که این  جالب ی شفافیت و افشای اطالعات هماهنگی و مساعدت باشد.هاسیاستمقامات بورسی از نظر 
المللی وجود دارد. نباید بین شدن این اصول همگام با استانداردهایبرای اجرایی ایاراده م بانکی اماراتای دارد، اما در نظاتوصیه

ویژه اینکه نظام قانون به ؛( را در این مورد فراموش کردآمریکاو  انگلستانال )اصول کشورهای کامن ازهای امارات گذاریقانون تأثیر
 دارد.امارات  حکمرانی شرکتیدر نظام چشمگیری  تأثیر که استانگلستان های های امارات بر اساس قانون شرکتشرکت

 گیریبندی و نتیجهجمع 7
معطوف به این منظور اغلب در باالترین  یدهد اقدامات اولیهاستقرار اصول حکمرانی شرکتی نشان میدر تجارب کشورهای مختلف 

حمایت وزارت اقتصاد و مشارکت  عالوه بردر مالزی این مهم است.  شدهی و با اجماع نهادهای نظارتی انجام گیرتصمیمسطوح 
همراه بوده  مربوط از همان نخست ی عالیکمیتهنمایندگان بخش خصوصی در  با حضور هابانک و ،نهادهای نظارتی، بخش مالی

سرعت به این نهضت پیوست و هاما بانک مرکزی نیز ب ،وزارت اقتصاد و بورس انجام گرفت توسطاقدامات اولیه  ،. در پاکستاناست
کنند، در اعطای می تبعیتاز اصول حکمرانی شرکتی خود  عالوه بر اینکه هابانک. برخی ملزم کردرا به رعایت اصول  هابانک

در اولویت قرار  ندااصول حکمرانی شرکتی تابعکه  را کسانیو  نمایندمیتسهیالت مشتریان را بر اساس ریسک حکمرانی ارزیابی 
 صد برقراری ارتباطات مالی و اقتصادی،متر برای کشورهای خارجید شومیارتی داخلی مشاهده عالوه بر مقامات نظدهند. می

ی اقتصادی در و توسعه سازمان همکاری ،مثال رای. بکنندهمکاری  آن یارتقا برایحاضرند  دارد واهمیت استقرار حکمرانی شرکتی 
 است. انجام دادههایی را به این منظور تالش ی عربیمتحدهت اامار

ها آور نیست و مقامات نظارتی در اغلب کشورشرکتی از نوع مقررات و قواعد الزام رانیاصول حکم یهمه واقعیت آن است که
کار های که برخی کشورها در این زمینه بد. شیوههای ارشادی تکیه دارنها و دستورالعملبرای استقرار حکمرانی شرکتی بیشتر بر رهنمود

مناسب برای همه  شکل ممکن استی همگانی و یکخردمندانه است. در این روش با تکیه بر این اصل که قاعدهاند بسیار گرفته
 انعطاف زیادیرعایت اصول  برایها و شرکت هابانکبه د. این روش شومیتکیه  «پیروی کن یا توضیح بده» یبیشتر بر قاعده ،نباشد

د، دوم دلیل عدول تشریح وموارد عدول مشخص شاول د که شومیاما تکلیف  ،دهد. در این روش رعایت اصول الزامی نیستمی
 . شود عرضهینده آغلبه بر مشکالت و رعایت این اصول در  ینهایت برنامهدر و  گردد،

های بانکی بر رعایت حکمرانی شرکتی در نظام نظارت یی مرکزی در عرصههابانکد شومیظه حبنا بر این بررسی محدود مال
شود. میآسانی درک دار هرگونه قصور در این حوزه بهمدهای دامنهتوجه به اهمیت ریسک حکمرانی و پیا. این امر با دارندنقش فعالی 

در  خصوصبهنفعان حضور بانک مرکزی یذتوان استدالل کرد برای تعادل در منافع وکار بانکی، میبا توجه به ویژگی خاص کسب
ی در مؤثرکید بر رعایت اصول حکمرانی شرکتی ابزار أتبع آن تو به استناپذیر ی اجتنابگیرتصمیمهبری و تعریف ساختار را یحوزه
 .استر گریزناپذی شود وخصوص تلقی میاین 
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 های پژوهشیفهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارش کد عنوان
۴۹۳۱ 

 حسین میسمی، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده
بانکداری بدون ربا،  وکارکسبیی در مدل گوپاسخگذاری: ارتقای های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 IFRS همگرا با
MBRI-PP-94011 احمد بدری 

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف
 حسین میسمی MBRI-RR-94009 مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز در بانکداری 

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 ی کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیهاسیاستبر تحقق  مؤثرعوامل 
 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه
 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2۱۴۱های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه
 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 
 مریم همتی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

۴۹۳۹ 
 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلبر بهره مؤثرعوامل 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه
 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2۱۴۱ات مالی اسالمی برتر جهان در سال مؤسسبندی رتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانپویاییتحلیل 
 محمودزادهمجید عینیان، امینه  MBRI-PN-93038 مالی تأمینبررسی آمار و اطالعات حوزه 

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 کشور ی بانکیشبکهگری مالی ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه
 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 ی پولی در ایرانگذارسیاستی برای اصالح چهارچوب

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 آن در ایران سازیپیادهقواعد مالی و 
 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 ۴۹۳۹دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانکوتاهانداز چشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 ۴۹۳۹گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 
  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 سیاست پولی  چهارچوبتجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری 
 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی
 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیمدنیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی  MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده
 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هابانکهای مسموم جاری یا داراییمطالبات غیر
 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (۴۹۳۹ماه آبان )« مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (۴۹۳۹گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ) تابستان 
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی
 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (۴۹۳۹ماه گزارش ماهانه پیش بینی تورم )آبان

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (۴۹۳۹ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا
 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 
 (SEEAIRANایران)

MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابانکبررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه   MBRI-PN-93018 هادی حیدری 
 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت
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 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه
 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت
 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ارتباطی بانک مرکزی چهارچوبزسازی ضرورت با
 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی
 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیبر اساس استانداردهای بین هابانکارزیابی سرمایه 

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش
 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها
مالی اسالمی در کشورهای مختلف تأمینهای معرفی روش  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق
بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 
۴۹۳2 

 مریم همتی MBRI-9228 ارتباطی بانک مرکزی چهارچوبضرورت بازسازی 
 مریم همتی MBRI-9227 ی پولیگذارسیاستاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف 

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی تأثیر
( و ارزیابی آن به عنوان ۴۹۳۱-۴۹۶۱ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 ۴۹۳2-۴۹۳۴ی هاسالدر سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در  هابانکارزیابی عملکرد 
 اعظم احمدیان MBRI-9223 (۴۹۳۴-۴۹۳۱) هابانکتحلیل سهم از بازار 

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (۴۹۳۴-۴۹۳۱ی ایران )هابانکهای سالمت بانکی، در ارزیابی شاخص
گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسی توسعههابانکتجربه 

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 ی ایرانی(هابانکات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش مؤسسوضعیت آماری 
 لوحجت تقی MBRI-9219 بر آن در اقتصاد ایران مؤثرپایداری تورم و عوامل 

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت
 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 جبران کاهش ارزش پول مسئلههای فقهی پیرامون بررسی دیدگاه
 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه
 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده
 اعظم احمدیان MBRI-9210 (۴۹۳۱و  ۴۹۳۳ی هاسالارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه 

 حمید قنبری MBRI-9209 قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک چهارچوبنگاهی به 
 اعظم احمدیان MBRI-9208 مالی تولید تأمیندر  ی بانکیشبکههای عملکرد تحلیل شاخص

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(
ات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مؤسسحاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در 

 مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

ات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه مؤسساستانداردهای حسابداری و حسابرسی در 
 زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 ی اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیهابانکمدیریت دارایی و بدهی در 
 رسول خوانساری MBRI-9203 ی اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیهابانکمدیریت ریسک در 

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171290&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171250&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171187&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171154&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171115&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171088&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161075&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151039&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151038&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150988&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150987&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9228.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9226.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9224.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9223.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9222.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9221.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9221.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9219.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9217.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9216.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9214.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9210.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9207.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf


 
 

20 

 نویسندگان /نویسنده گزارش کد عنوان
 فرشته مالکریمی MBRI-9202 مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی تأمیناصول و مقررات شرعی در معامالت و 

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیدیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشتورم و جبران کاهش ارزش پول از 
۴۹۳۴ 

 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپژوهشپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد 
 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی
 اسفندیاریفرهاد نیلی و مرضیه  MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران
 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم
 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم
 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
۴۹۳۱ 

 بازمحمدیحسین قضاوی، حسین  MBRI-9008 (۴۹۳۱ بانکداری بدون ربا ) تابستان چهارچوبعملیات بازار باز در 
 فرهاد نیلی MBRI-9007 (۴۹۳۱ شناسی اقتصاد ریاضی)پاییزکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (۴۹۳۱ی دولتی ایران) بهار هابانکبرآورد قدرت بازاری در شبکه 
 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (۴۹۳۱های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال) تابستان جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (۴۹۳۱های بیمه سپرده) تابستان اصول اساسی اثربخشی نظام
 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (۴۹۳۱های کوچک و متوسط) بهار مالی شرکت تأمینهای سازوکار

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (۴۹۳۱بانکداری اخالقی در جهان) بهار 
 حسین قضاوی MBRI-9001 (۴۹۳۱مالیات تورمی دالر) بهار 

۴۹۳۳ 
 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه
 مهدی منجمی MBRI-8909 ی پولی و قیمت نفتهاسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار
 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور
 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  و انگلستان بر دیگر نقاط جهان آمریکااثر خارجی بحران های مالی 
 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر
 اصلقائمیحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی  MBRI-8901 مالی خرد اسالمی تأمیناقتصادی استفاده از نهاد وقف در -سنجی فقهیامکان
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