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  اشاره

ـ و بهکاهش وقوع فساد ي پیشگیري وابزارهانیمؤثرتریکی از  1حاکمیت شرکتی در  ژهی

ي حاکمیت شرکتی، تالش کافی براي فهم نقـش  ها تیمزرغم به. بخش شرکتی است

ي هـا  سـک یرو عامل پیشگیري و مـدیریت   ها سوءاستفادهمانعی در مقابل  عنوان بهآن 

ـ سـازمان شـفافیت   . صورت نگرفتـه اسـت   ها شرکتفساد در  ي هـا  سـتم یس، الملـل  نیب

تقویـت   راهدرهـا  شـرکت ي هـا  تالشعنصر اساسی  عنوان بهحاکمیت شرکتی قوي را 

چنـان کـه شـواهد    . و اقدامات صحیح و نیز مقابله با فساد قلمداد کرده اسـت  ها مشوق

ي حاکمیـت شـرکتی اقـدامات مختلـف     هـا  ستمیسبدون استقرار  دهدیمتجربی نشان 

و نیـز   هـا  شـرکت رشـد   ،آن تبـع  بهاندکی برخوردار خواهد بود و  تأثیرمبارزه با فساد از 

 در دنیاي امروز.، تضعیف خواهد شدکنندیمدر آن فعالیت  ها شرکتکه این کشورهایی

و جـذب   یـی زا عنـوان رکـن اقتصـادي جامعـه در ایجـاد ثـروت و اشـتغال        بهها شرکت

اقتصـاد هـر کشـور وابسـته بـه تحـرك و کـارایی        ، شـوند یشـناخته مـ  ي گذار هیسرما

امـا ایـن   . ببرند شیپ هاي خود را به ها باید آزاد باشند تا شرکت آن. هاي آن است شرکت

  .گویی اثربخش اعمال شودپاسخ  تیآزادي باید در چارچوب مسئول

اجتماعی توسـط   يها تیایفاي مسئولاطالعات و تیحقوق سهامداران، شفاف تیرعا

عواملی است که بـیش از گذشـته موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت؛      نیتر مهمها از شرکت

را علیـه فسـاد و    2هـایی پادمـان  توانـد یمـ بنابراین استقرار حاکمیـت شـرکتی صـحیح    

                                                          
1 - Corporate Governance
2 - safeguards



ي بنیـادین اقتصـاد بـازاري در    هـا  ارزشبه تـرویج   حال نیدرعسوءمدیریت ایجاد نماید 

  .جوامع مختلف بپردازد

، حسابرسـان  رانیمجموعه روابطـی اسـت بـین سـهامداران، مـد      ،حاکمیت شرکتی

و ءسـهامداران جـز  منظـور رعایـت حقـوق     شرکت که متضمن برقراري نظام کنترلی به

. احتمـالی اسـت   يها اجراي درست مصوبات مجمع و همچنین جلوگیري از سوءاستفاده

از  يا گویی و مسئولیت اجتماعی استوار اسـت مجموعـه  که بر پایه نظام پاسخاصل این 

گیرد که باید توسط ارکـان شـرکت صـورت پـذیرد تـا      یرا دربرم ها تیوظایف و مسئول

  .یت شودگویی و شفافموجب پاسخ

هـا  شـرکت اسـتقرار یابـد    تـر  محکـم ها شرکتهرچه قدر نظام حاکمیت شرکتی در 

سیسـتم حاکمیـت    .نیز بهتر خواهد بود ها شرکتو عملکرد  گوتر پاسخ، مدیران تر شفاف

ها،  عوامل داخلی ازجمله ساختار مالکیت شرکت شماريکشور با  شرکتی موجود در یک

ساختار . شودهاي دولتی و فرهنگ، معین می سیاست قانونی، ستمیوضعیت اقتصادي، س

ترین عوامل سیستم حاکمیت کنندهو تعیین نیتریقانونی از اصل يها مالکیت و چارچوب

صول بنیادي حاکمیت شرکتی بر آن است که جـو شـفافیت، راسـتی و    ا .شرکتی هستند

  .گویی را در مدیریت سازمان تقویت نمایدپاسخ

و یا حـداقل تبعـات منفـی آن را     کندیماز فساد پیشگیري  ،حاکمیت شرکتی خوب

اجتماعی دارد کـه   شده رفتهیپذریشه در اصول  ،حاکمیت شرکتی خوب. سازدیممحدود 

 درمجمـوع به نص صریح قوانین است کـه  مشوق رفتار صادقانه و مسئوالنه و پایبندي

  .شودیمي در مقابل فساد محسوب تزیآنتهمه این اقدامات 

  



ها و تفکیـک نـاچیز مالکیـت از مـدیریت و اقتصـاد       دلیل ساختار مالکیت شرکت هب

دولتی در کشور ما، اصول حاکمیت شرکتی در نظر بسیاري از مدیران اقتصادي اهمیـت  

سـازي   و هنوز اقدامی جدي براي پیادهرتی ندارد ها نیز ضرو چندانی نداشته و رعایت آن

این امر در کشور ما یک دانـش  .صورت نپذیرفته استها  و استقرار آن در اقتصاد بنگاه

آنبه سبب عـدم پیـاده شـدن     کشور ماهاي شرکتنوپا است که بسیاري از مشکالت 

  . باشد می

ي سالمت اداري و مبارزه با فساد امیدوار است با انتشار ها پژوهشمرکز مطالعات و 

مهم معطـوف نمایـد تـا در    و کارشناسان سازمان را به این نوشتار حاضر توجه بازرسان

  .داشته باشند مدنظرفوق را  مسألهي نظارتی و بازرسی خود زیر برنامه
  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش

  



  مقدمه

هاي جهان تبدیل شده  اي براي شرکت کننده نگران مسألهگذشته فساد به هاي دههطی

این امر با سقوط چند شرکت مهم در آمریکا و اروپا به نحو ملموسی نمایان شـده  . است

چراکه فساد به  ،این اتفاقات همه توجهات را به موضوع حاکمیت شرکتی معطوف کرد و

شـود و   د نمیتوسعه، سیستم سیاسی خاص یا شرایطی اقتصادي محدو کشورهاي درحال

  . تواند در هر مکان و هرزمانی اتفاق افتد می

هاي اخیر شرکتی در آمریکا و اروپا ثابت کرد که هـیچ کشـوري مصـون از     رسوایی

رغمبه.استآنبودنفراگیرمیزاندرها حکومتمیاناساسیتفاوتامافساد نیست

ازسوءاستفاده«.نداردوجودفساد،موردردجهانیقبولموردتعریفعنوان،اینقدمت

ازالملل بینشفافیتکه سازماناستتعریفی»خصوصیمنافعدرجهتمحولهقدرت

نـام  »شدیدبیماري«عنوان بهغالباًفسادازدیگر،طرفاز. استدادهارائهعنواناین

ودیگـر سازمانبهسازمانیازرحمانه بییکلشبهکهخطرناکیبیماريشود، میبرده

بـرده تحلیلراموجودنهادهايتمامکهآنجاتاکند میسرایتدیگرنهادبهنهادياز

بدونجرمیفسادها مدتتاحال بااین.شودحاکمسیاسیسیستمبه فروپاشیمنجرو

هـایی قربـانی بـدون جرمـی فسادغالباً،،هک فتگتوان میگرچه.شد میتلقیقربانی

  .استمشخص

با افزایش سطح مبادالت اقتصادي و اجتماعی میان کشـورهاي   ،طی چند دهه اخیر

هاي شگرف در عرصه ارتباطات و فناوري اطالعات و همراه با  مختلف در پرتو پیشرفت

هاي داخلی و چندملیتی در عرصه تجارت جهانی باعث گردیـده   آفرینی شرکت آن نقش

مکان و ابعاد فراملـی  نقلاي به نقطه دیگر جهان  تا معضل فساد نیز به سهولت از نقطه

از سوي دیگر کشورهاي مختلف براي مبـارزه بـا فسـاد و    . اي پیدا کند و حتی فرامنطقه

هـاي   انـد کـه یکـی از ایـن شـیوه      کنترل آن به ابتکارات و شگردهاي جدید روي آورده

  .هاي مختلف بوده است کنترل فساد، استقرار حاکمیت شرکتی در بخش
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نظـام  . هـا اسـت   هدایت و کنتـرل شـرکت   يسازوکارهاحاکمیت شرکتی مجموعه 

هـا اعـم از    نفعـان مختلـف شـرکت   هاي ذي حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت

هاي حقیقی و حقوقی را  مدیران، کارکنان، سهامداران، اعتباردهندگان و سایر شخصیت

ـ  گذارند، مشخص مـی  هاي شرکت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر می که از فعالیت ایـن  . دکن

گیـري در شـرکت اعـم از     هاي تصـمیم  تعیین فرآیند ياربییها هینظام که قوانین و رو

، تعیین ابزارهاي رسیدن بـه اهـداف و طراحـی سیسـتم کنترلـی را معـین       يگذار هدف

 شان هیاطمینان از بازگشت سرما برايمنابع مالی  کنندگان نیکه تأم ییها کند، با راه می

حمایت و صیانت از حقوق و  ياتساراین نظام در. تنگاتنگی دارد بندند، ارتباط کار میبه

و سهامداران در بانک و کاهش تضاد منافع بین مـدیران و   گذاران هیمنافع تمامی سرما

حاکمیت شرکتی ضمن ارائه چـارچوب قـانونی و مقرراتـی    . نماید حرکت می انسهامدار

و  رعاملی، مـد رهیمد هیأتهاي میان سهامداران، اعضاي براي تعیین روابط و مسئولیت

هـا و   نفعان دیگر، تضمین عملکرد رقـابتی الزم بـراي صـحت و سـالمت فعالیـت     ذي

نفعان و ارائه معیارها و سازوکارهاي نظارت حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذي

هـاي خـود را    ها راجع به فعالیـت  گویی آنهاي مدیران و الزام پاسخ و کنترل بر فعالیت

نظـام حاکمیـت شـرکتی مجموعـه      گفـت کـه  تـوان   درمجمـوع مـی  . آورد فراهم مـی 

ها با رعایـت   ها و هنجارهاي فرهنگی است که شرکت ها، ساختارها، فرآیند دستورالعمل

نفعـان و رعایـت   گویی در مقابـل ذي آن به اهداف شفافیت در فرآیندهاي کاري، پاسخ

  .دست خواهند یافت ها آنحقوق 

هاي فراوانی در استقرار نظام حاکمیـت شـرکتی ازطریـق     هاي اخیر پیشرفت در سال

یافتـه و   هـا در کشـورهاي توسـعه    نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شـرکت  ،گذاري قانون

گذاران و سهامداران آگاهی بیشـتري در مـورد    سرمایه. توسعه صورت گرفته است درحال
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اند و نسبت به پیگیري اسـتقرار ایـن نظـام در     میت حاکمیت شرکتی یافتهضرورت و اه

برخـی تحقیقـات تجربـی حکایـت از رابطـه مثبـت نظـام        . اند مند شده ها عالقه شرکت

در یک بیـان کلـی حاکمیـت شـرکتی سیسـتم      . ها دارد حاکمیت شرکتی و بازده شرکت

نفعـان را کنتـرل و   ذيکنترل و هدایت شرکت است، سیستمی که ارتباط بین شرکت و 

رد دستیابی به اهـداف شـرکت و در سـطح    حاکمیت شرکتی در سطح خُ. کند هدایت می

  .کند کالن تخصیص بهینه منابع را دنبال می

درصـد از   34هاي خاورمیانـه و   درصد از شرکت 52،بانک جهانیبر اساس گزارش 

 .انـد  کـرده ذکـر   وکـار  کسـب ی بـراي مـانع  عنـوان  بهفساد را  مسألههاي جهان  شرکت

فسـاد همـه   . اي بر اقتصاد ملی داشـته باشـد   کننده تواند تأثیر ویران هاي فساد می هزینه

ها در این مورد هیچ اهمیتی  دهد و شکل و اندازه شرکت ها را تحت تأثیر قرار می شرکت

داران را که زنـدگی   معاش سهامها و در کنار آن وسیله امرار تواند شرکت فساد می. ندارد

  .ها منوط به موفقیت شرکت است، نابود سازد آن

هـا ممکـن    در برخـی مـوارد شـرکت   . اي وجود ندارد حل ساده در مواجهه با فساد راه

 مسـأله . شـوند  است منشأ فساد باشند و در شرایط دیگر تنها یک قربانی محسـوب مـی  

بـراي   هاي متعددي را حل ها مجبورند راه و هم دولتها اساسی این است که هم شرکت

منظور ایجاد  وکار به اصالح فضاي کسببرخی براي. مقابله با این معضل توسعه بخشند

هـا   مثالً در برخی کشورها، شرکت. کنند جمعی مبادرت می شفافیت بیشتر به اقدام دسته

هـاي   ها و خط و مشی رویهشود در فرایندها، از طریق امضاي پیمانی با دولت متعهد می

هـا، طـی    شـرکت بـا امضـاي ایـن پیمـان،    . رستکاري تبعیت نمایدهاي خود از د شرکت

کنند که به اقدامات آلـوده بـه فسـاد مبـادرت نورزنـد و از       جانبه اعالم می اي یک بیانیه

وکار و معامله با شرکاي تجاري و دولت پشـتیبانی   اصول مبارزه با فساد به هنگام کسب

  .کنند
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لت به توسعه استانداردهاي اخالقـی و  ها در جریان تعامالت خود با دو برخی شرکت

هاي درستکاري کـه در بخـش    کنند، همانند امضاي میثاق هاي مناسب مبادرت می رویه

هاي بخش خصوصی براي مقابله با فسـاد طبیعتـاً    حل در این میان راه. صنعت رواج دارد

منظـور   هـایی بـه   هـا باهـدف جسـتجوي راه    بسـیاري از شـرکت  . خارجی باشدتواند نمی

که ناخواسته به ایجاد فضاي فسادانگیز یاري نرسـانند نگـاه خـود را بـه     طمینان از اینا

  .اند درون معطوف کرده

هاي کلیدي براي مقابله بـا معضـل فسـاد از طریـق تـدابیر داخلـی،        حل راهیکی از

تنها ابـزاري   حکمرانی شرکتی نه. هاست استقرار حکمرانی شرکتی قوي در درون شرکت

بخشد، بلکه دسترسی به سرمایه را بهبود می ،شود میوري  افزایش بهرهاست که موجب 

محسـوب   نیزنماید و ابزار مؤثري در مبارزه با فساد  را تضمین می 1قابلیت تداوم شرکت

  .خواهد شد

کند و یا حداقل تبعات منفـی آن را محـدود    حکمرانی شرکتی از فساد پیشگیري می

شده اجتماعی است کـه رفتـار    بر اصول پذیرفته حکمرانی شرکتی خوب مبتنی. سازد می

کند و به نص صریح و روح قـوانین پایبنـد اسـت کـه      صادقانه و مسئوالنه را ترویج می

  .آید شمار میتزي در مقابل فساد به درمجموع همه این موارد آنتی

  

  

                                                          
1 - sustainability



    گزارش پژوهشی/ 14  

  هاي تاریخی حکمرانی شرکتی ریشه

بــزرگ آمریکــایی بــه حــزب هــاي نامشــروع و پنهــانی هفــده شــرکت  افشـاي کمــک 

هـا و افشـاي اطالعـات     هاي داخلی شرکت موضوع کنترل 1973خواه در سال  جمهوري

  .اي و نهادهاي نظارتی قرار داد مالی را از منظر جدیدي در کانون توجه مجامع حرفه

هـاي   اي را در مـورد کنتـرل   انجمن حسابداران رسمی آمریکـا، اسـتانداردهاي ویـژه   

 1991به دنبال آن کنگـره آمریکـا در سـال    . ران مستقل وضع نمودداخلی براي حسابدا

هاي سهامی عام ملزم به ارائه گـزارش   موجب آن شرکت قانونی را تصویب رساند که به

موضوع حاکمیـت شـرکتی    .هاي داخلی گردیدند در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل

هایی است که در کشـورهاي   ررسیاي که امروز مطرح است حاصل مطالعات و ب گونه به

گـزارش  . گـردد  میالدي برمـی  1990مختلف انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 

 2»دي«در جنرال موتورز آمریکا، گـزارش  مدیره هیأتمقررات  در انگلستان،1»کادبري«

  .در کانادا از آن جمله است

س و چنـد شـرکت   هاي انرون، ورلد کام، سیکو، زیـراک  مالی در شرکت هاي رسوایی

دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی بـراي  

سناتور آمریکایی پل ساربنز و  برعهدهمسئولیت این کمیته . مقابله با فساد و تقلب نماید

ها با همکاري سازمان حسابرسـی دولتـی،    آن. کسلی گذاشته شداُنماینده کنگره میشل 

را تـدوین   اي الیحـه انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بـورس اوراق بهـادار   

این قانون موجب پیدایش مرجـع  . شهرت یافت 3»اُکسلی -ساربنز«نمودند که به قانون 

در . سـهامی عـام گردیـد    هـاي  شـرکتی حسـابداري   هیأتمقتدري به نام نسبتاًتی نظار

نظیـر، شـبکه جهـانی حاکمیـت شـرکتی، اتـاق        هـایی  سـازمان اخیر نهادها و  هاي سال

                                                          
1 -cadbury
2 - Dey
3 - Sarbanes-Oxley Act
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بانک جهـانی، سـازمان همکـاري و توسـعه اقتصـادي و فدراسـیون        الملل بینبازرگانی 

ظیـر اسـتاندارد و پـورز در تـرویج و     ن بندي رتبهمؤسساتحسابداران و برخی  المللی بین

اگرچـه برخـی از   . انـد  داشـته وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شـرکتی فعالیـت   

مثل الزامات قـانون  (جنبه اجباري یافته است  اشارهموردو استانداردهاي  ها دستورالعمل

داوطلبانـه  ها کماکان جنبه اختیـاري و   از آن اي عمدهاما اجراي بخش ) کسلیاُ-ساربنز

  .دارد

  

  تعریف حاکمیت شرکتی

الزم است بـه فراینـد    براي دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی

دهـد کـه   متعدد و معتبر نشـان مـی   بررسی متون.طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم

     Gubenareاز واژه التـین  حاکمیـت شـرکتی   مفهـوم عبـارت   نیتـر یمیاولین و قـد 

ـ گرفته شده است که معموالً درمورد هدایت کشـتی  معناي هدایت کردنبه ـ ارای ندن

رود و داللت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیـت شـرکتی بیشـتر بـر     کار میبه هبارا

از وجـود دارد؛  مختلفی از حاکمیت شـرکتی  يها فیتعر. راهبري تمرکز دارد تا کنترل

ـ ها گرفتـه تـا تعر   آن امدارانها و سه محدود و متمرکز بر شرکت يها فیتعر  يهـا  فی

ها در قبال گروه کثیري از سهامداران، افـراد یـا    گویی شرکتپاسخ رندهیجامع و دربرگ

  .نفعانذي

هـیچ تعریفـی موردتوافـق درمـورد     حکایـت از آن دارد کـه    بررسی ادبیات موجـود 

اي وجود ندارد و مطابق با کشـوري کـه در نظـر     حاکمیت شرکتی در سطح جامعه حرفه

حتی در کشـورهاي  . خورد هاي چشمگیري در این تعریف به چشم می گیریم، تفاوت می

اي همانند کشورهاي آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد، کـار   یافته توسعه

هـاي   تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی شامل طیفـی اسـت کـه دیـدگاه    . نیست آسانی
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در . گیرنـد  تر در سـوي دیگـر طیـف قـرار مـی      هاي گسترده سو و دیدگاه محدود در یک

شود کـه    هاي محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می دیدگاه

عنـوان   ري حسـابداري بـه  این الگوي قدیمی حاکمیـت شـرکتی اسـت و در قالـب تئـو     

صورت یـک   توان به سوي طیف، حاکمیت شرکتی را می در آن. شود نمایندگی مطرح می

، بلکه بین یـک  )سهامداران(ها  ها و مالکان آن تنها بین شرکت شبکه از روابط دید که نه

نفعان ازجمله کارکنـان، مشـتریان، فروشـندگان، دارنـدگان     شرکت و عده زیادي از ذي

  .شود دیده می »نفعانتئوري ذي«چنین دیدگاهی در قالب . وجود دارد... ضه و اوراق قر

  :ند از اعبارت تعاریف دیگري از مفهوم حاکمیت شرکتی

  .شوند ها هدایت و کنترل می سیستمی که با آن شرکت.1

که مدیر شـرکت مطـابق بـا منـافع      فرآیند نظارت و کنترل براي تضمین این.2

  .کند سهامداران عمل می

هاي آنان و روشی که سهامداران به کمک آن  بطه بین سهامداران و شرکترا.3

گیـري در مجـامع    مثالً با رأي(کنند  مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می

  )ها عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت

هایی که عملیـات موفـق سـازمان را     ها و سیستم ساختارها، فرآیندها، فرهنگ.4

  .کنند فراهم می

کنـد و یـا    وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می ابزاري که هر جامعه به.5

گیري و عملکرد  هاي مختلف در تعیین جهت عبارت است از روابط میان گروه

مـدیره،   هیـأت سهامداران، مدیرعامل و : اند از هاي اصلی عبارت گروه. شرکت

  .دگان و اجتماعها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهن سایر گروه

هـا   کننـد شـرکت   تعیین می هایی که مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش.6

  .شوند چگونه و به نفع چه کسانی اداره می
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حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت .7

ها بـه   گویی آنبنگاه اقتصادي، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخ

  .نفعان شرکت استمام ذيت

ـ و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مـرور د  ها فیبررسی تعر نظـران،   صـاحب  يهـا  دگاهی

  :از آن دارد که تیحکا

و هـدف نهـایی حاکمیـت شـرکتی     است ايحاکمیت شرکتی یک مفهوم چندرشته

  :هاست دستیابی به چهار مورد زیر در شرکت

  .نفعانحقوق ذي، رعایت )انصاف(گویی، شفافیت، عدالت پاسخ

  

و کامـل  جـامع  بالنسـبه  توان تعریف ها می و تحلیل آن ادشدهیيها فیبا مرور تعر

  :زیر را ارائه کرد

هایی ها و سیستم فرایندها، فرهنگساختارها،مقررات،حاکمیت شرکتی قوانین،«

عدالت و رعایت حقوق ،تیگویی، شفافپاسخ يها است که موجب دستیابی به هدف

  ».شودنفعان میذي

  

)استقالل و گویی، شفافیت، عدالتپاسخ(ارکان حاکمیت شرکتی 
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  ها و ابتکارات جهانی براي استانداردسازي حاکمیت شرکتی  تالش

ها بوده است،    محرك مهم و برجسته تغییر در اصول حاکمیت شرکتی، فروپاشی شرکت

طـی  . انـد  المللی نبوده همگرایی بینهاي ایجاد فشار براي  ها تنها محرك اما این محرك

در ارتقـاي همکـاري و ایجـاد       المللی نقـش مهمـی    بین يها دهه اخیر تعدادي از آژانس

.اند هاي حاکمیت شرکتی مناسب داشته سیستم

هـاي    المللی براي ایجـاد گـروه   اولین نهاد بین 1سازمان توسعه و همکاري اقتصادي

ـ   المللی به کاري بین جهـانی   شـده  رفتـه یک مجموعـه اسـتانداردهاي پذ  منظور تـدوین ی

عضـو ایـن   کشـور   29کاري مزبـور متشـکل از نماینـدگان     گروه. حاکمیت شرکتی بود

المللی پول، بانک تجـارت و   ، کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک جهانی، صندوق بینسازمان

کـارگیري آتـی    هگذاران بود تا از پذیرش و ب المللی، انجمن کارکنان و سرمایه تصفیه بین

.این اصول اطمینان حاصل شود

هـا در     سازمان توسعه و همکاري اقتصادي چارچوبی را براي کمک به شرکتاصول

تهیه و ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی مطابق با محیط قانونی، سازمانی و مقرراتـی  

اي دقیـق   هدنبال صدور نسـخ شده غیر تعهدآور بوده و به اصول ارائه. کند خود فراهم می

هـاي گونـاگون     براي قوانین ملی نیستند بلکه قصد آن شناسایی اهداف و پیشنهاد روش

 گـذاران  اسـت یس. عنوان نکات مرجـع کـاربرد دارنـد    این اصول به. هاست دستیابی به آن

هـاي قـانونی و نظـارتی مالکیـت شـرکتی       توانند از این اصول در تـدوین چـارچوب   می

اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعـاالن بـازار در    متناسب با شرایط اقتصادي،

این اصول ماهیت تکاملی دارند و بایـد  . هاي خاص خود از آن استفاده کنند تدوین رویه

.رندیبا توجه به تغییرات مهم در شرایط مورد بازبینی قرار گ

                                                          
1 - OECD
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است بایـد  که همواره درحال تغییر ها براي حفظ توان رقابتی خود در دنیایی   شرکت

هاي مالکیت شرکتی خود بپردازند که نیازهاي جدید  به نوآوري و تطبیق رویه يا گونه به

مهمـی   تیها مسئول همچنین دولت. هاي تازه استفاده کنند را برآورده سازند و از فرصت

پـذیري   بازارهـا را از انعطـاف   کـه ينحو دارند به در ایجاد چارچوب نظارتی مؤثر برعهده

نفعـان برخـوردار   کارکرد مؤثر و واکنش به انتظارات سـهامداران و دیگـر ذي   الزم براي

درمـورد   يگذار هاي قانون بازار باید با توجه به منافع و هزینه انیها و متصد دولت. سازند

گیـري   هاي مالکیت شرکتی تصـمیم  این اصول در تدوین چارچوب يریکارگ چگونگی به

.کنند

سـازمان توسـعه و همکـاري    معایب اصول نیتر یکی از مهم به شرحی که گذشت،

عنوان مرجعـی   تواند به اقتصادي ضعف در قدرت الزام آن است و اصول مربوطه تنها می

هاي حاکمیت شرکتی خود را ایجـاد یـا اصـالح     خواهند سیستم براي کشورهایی که می

آورتري را درمـورد اصـول    امبیانیه الز1المللی حاکمیت شرکتی شبکه بین. رود کار کنند به

المللـی حاکمیـت    شبکه بـین .المللی در سطح غیردولتی ایجاد کرد حاکمیت شرکتی بین

المللی ماننـد   گذاران کلیدي بین سازمان جهانی است که متشکل از سرمایه یک شرکتی

، اصـول این سـازمان اصول. هاي مالی است ها و واسطه   گذاران حقیقی و شرکت سرمایه

عنـوان زیربنـاي اصـلی پذیرفتـه اسـت و       توسـعه و همکـاري اقتصـادي را بـه     سازمان

اما . عملی آن اصول فراهم کرده است يریکارگ رهنمودهاي دیگري نیز درمورد نحوه به

این اصول در کشورهایی کـه حاکمیـت شـرکتی     يریکارگ به شواهد کافی درمورد نحوه

.هاي سازمانی ضعیف است، ارائه نشده است ها داراي چارچوب آن

                                                          

1 - International Corporate Governance Network's
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یـک  ١المنـافع حاکمیـت شـرکتی    انجمـن مشـترك  المللی دیگـر،   در یک ابتکار بین

سـازمان  ایجاد کرد که شبیه اصـول  1999در سال  را مجموعه اصول حاکمیت شرکتی

هـاي   ها کمک به توسـعه و ایجـاد اسـتراتژي    هدف آن.ودتوسعه و همکاري اقتصادي ب

در چنـد سـال اخیـر ایـن     . ملی بـراي ارتقـاي حاکمیـت شـرکتی مناسـب بـوده اسـت       

هـاي حاکمیـت شـرکتی در تعـدادي از      رهنمودهاي حاکمیت شرکتی بر تحول سیسـتم 

انجمـن  اصـول برخـی طبـق نظـر   . توسعه آفریقا متمرکز بـوده اسـت   کشورهاي درحال

توسـعه و نوظهـور بسـیار     المنافع حاکمیـت شـرکتی بـراي کشـورهاي درحـال      مشترك

عنوان  سازمان توسعه و همکاري اقتصادي است، چراکه این اصول بهتر از اصول مناسب

هـاي حاکمیـت شـرکتی     یک نقطه آغازین محکم و واضح براي بسط و ارتقاي سیسـتم 

راهکـار بـراي    نیعنوان بهتر توان به کنند؛ اما درهرحال این اصول را هنوز نمی عمل می

 نـه یدلیل کمبود تحقیقات درزم ارزیابی این ابتکارات به.توسعه دانست اقتصادهاي درحال

 ییقـا یآفر يدر کشـورها  ژهیو توسعه، به شرکتی در کشورهاي درحالهاي حاکمیت شیوه

.پذیر نیست مدت امکان در کوتاه

هاي متعددي را باهـدف ایجـاد یـک     پروژههمچنین کمیسیون اروپایی اتحادیه اروپا 

تاکنون هیچ تالشـی جهـت ایجـاد    . درك مشترك از حاکمیت شرکتی انجام داده است

هاي عضو ملـزم    هاي حاکمیت شرکتی که همه ایالت مقررات واحدي براي بهترین رویه

به پذیرش و انطباق با آن باشند، صورت نگرفته است و این امر بـدان دلیـل اسـت کـه     

.سازي باید پس از ایجاد نیاز براي آن صورت گیرد دیه اروپا اعتقاد دارد که هماهنگاتحا

  

  

                                                          
1 - Commonwealth Association for Corporate Governance
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  اصول حاکمیت شرکتی

 2004اصول حاکمیت شرکتی که توسط سازمان همکـاري توسـعه اقتصـادي در سـال     

  :زیر است به شرحانتشار یافت 

  :دهی از وجود مبانی براي یک چارچوب حاکمیت اثربخشاطمینان ـ1

بازار سرمایه را ارتقا دهد و همگـام بـا    کارآییچارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و 

و سـایر   گـذاران  قـانون مقامـات نظـارتی،    هـاي  مسئولیتعالوه بهمقررات قانونی باشد، 

  .صالح قانونی را به یکدیگر وابسته سازدمقامات ذي

  :حقوق سهامداران و کارکردهاي کلیدي مالکیت ـ2

اکمیت شرکتی باید از حقوق سهامداران حفاظت نموده و اعمال این حقوق را ح سازوکار

  .تسهیل نماید

  :همسانی رفتار با سهامداران ـ3

حاکمیت شرکتی باید اطمینان حاصل کند که رفتار همسان با کلیه سهامداران،  سازوکار

سهامداران همچنین کلیه . آید میعملبهسهامداران اقلیت و سهامداران خارجی  ازجمله

  .باید موقعیت درخواست غرامت از شرکت هنگام تخطی به حقوقشان را داشته باشند

  :نقش سایر ذینفعان در حاکمیت شرکتی ـ4

نفعان را که توسط قوانین یا قراردادهـاي  حاکمیت شرکتی باید حقوق سایر ذي سازوکار

نفعـان را در راسـتاي   شناسایی کند و همکاري فعال بین شرکت و ذي شده تعیینمتقابل 

  .خلق ارزش، اشتغال، حفاظت از وضعیت مالی مناسب واحد ایجاد نماید

  :ـ افشا و شفافیت 5

اهمیت و صحیح تمامی موارد با موقع بهحاکمیت شرکتی باید نسبت به افشاي  سازوکار

  .وضعیت مالی، عملکرد و هدایت شرکت اطمینان دهد ازجملهمربوط به شرکت 
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  :مدیره یأتهمسئولیت  ـ6

اسـتراتژي شـرکت، نظـارت     در جهـت چارچوب حاکمیت شرکتی باید نسبت به حرکت 

مـدیره در مقابـل شـرکت و سـهامداران      هیأتگویی بر مدیریت، پاسخ مدیره هیأتمؤثر 

  .اطمینان دهد

این اصـول بـر   . شود اصول فوق نمادي از یک حاکمیت شرکتی خوب محسوب می

یی، اثربخشی، درسـتکاري، منصـفانه   اگویی، کارپاسخمحور مفاهیم بنیادي همچـون  

ساختار حاکمیت شـرکتی بایـد اطمینـان    . استوار استو عدالت پذیري مسئولیتبودن، 

کنند به جهت استفاده کارآمد و اثربخش این  که منافع شرکت را مدیریت میدهد کسانی

شـرکتی بایـد اعتمـاد    ساختار حاکمیت . باشند میگو و پاسخ شده واقعمنابع مورد نظارت 

جامعه و سهامداران را ارتقا دهد و اعتماد الزم درباره امور شـرکت را ازطریـق افـزایش    

  .شفافیت فرایند گزارشگري مالی و حسابرسی فراهم سازد

  :دهدهاي مورد توجه حاکمیت شرکتی را نشان مینمودار زیر حوزه

  

  

هیأت مدیره

کنترل و مدیریت  

عملکرد

ارزش هاي و 

استانداردهاي اخالقی

الزامات قانونی و  

مقرراتی

فرهنگ شرکتی

افشا و شفافیت

مدیریت خطر

مسئولیت اجتماعی  

شرکتی
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  هاي حاکمیت شرکتیسیستم انواع

منحصر به خـود   سیستم حاکمیت شرکتیياراددهند که هر کشور نشان می هایبررس

سیسـتم  .شـرکتی وجـود دارد   سیسـتم حاکمیـت  اندازه کشـورهاي دنیـا،   بهزیرا ؛ تسا

کشور با تعدادي عوامل داخلی ازجمله ساختار مالکیـت   حاکمیت شرکتی موجود در یک

ولتـی و فرهنـگ، معـین    هـاي د  اسـت یقانونی، س ستمیها، وضعیت اقتصادي، س شرکت

ترین عوامل کنندهو تعیین نیتریقانونی از اصل يها ساختار مالکیت و چارچوب. شودمی

  .سیستم حاکمیت شرکتی هستند

 تیداخـل، وضـع   همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به

بـر  نهادي فرامرزيگذاري اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه

  .سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند

گرفتـه کـه بـا     هاي حاکمیت شرکتی صـورت بندي سیستمبراي طبقه ییها تالش

ها که از پذیرش بیشـتري   تالش از بهترین یکی، حال نیباا. مشکالتی همراه بوده است

و  یسـازمان  هـاي درون بندي معروف به سیسـتم نظران برخوردار است، طبقه نزد صاحب

توصـیف   را براي ییها سازمانی تالش سازمانی و برون عبارت درون. سازمانی است برون

ـ  از گیرنـد و در بعضـی   ایـن دو گـروه قـرار مـی     نیدو نوع سیستم حاکمیت شرکتی، ب

است  ییها از تفاوت یشرکتی، ناش دوگانگی حاکمیت نیا. اند ها مشترك آن يهایژگیو

، کشورها تالش دارند تـا  همه نیباا. وجود دارند هاي قانونیها و سیستم که بین فرهنگ

هاي حاکمیت شـرکتی در سـطح   دهند و امکان دارد که سیستم ها را کاهش این تفاوت

  .شوندبه هم نزدیک  جهانی
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  سازمانی حاکمیت شرکتی درون

 يبنـد هـاي فهرسـت   شرکت است که در آن یستمیسازمانی، س حاکمیت شرکتی درون

ـ ا. تعداد کمی از سـهامداران اصـلی هسـتند    شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل  نی

ـ بن(اعضاي خـانواده مؤسـس    سهامداران ممکن است ـ ) گـذار  انی گـروه کـوچکی از    ای

   بـه .هـاي دیگـر یـا دولـت باشـند      اعتباردهنـده، شـرکت   يهـا  ند بانـک مان سهامداران

هـا و سـهامداران    شـرکت  سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میـان  هاي درونسیستم

  .شودمی اي نیز گفتهرابطه يهاستمیها، س عمده آن

واسـطه روابـط نزدیـک میـان      سـازمانی بـه   هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون

ولی مشـکالت جـدي دیگـري    و مدیران، مشکل نمایندگی کمتري وجود داردمالکان 

در بسـیاري از  ) مـدیریت (تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل  واسطه سطح به.آیدپیش می

  .شوداز قدرت سوءاستفاده می)هاي مؤسسمثالً به دلیل مالکیت خانواده(کشورها 

. کمی وجود دارد تیشفاف. شوند توانند از عملیات شرکت آگاهسهامداران اقلیت نمی

شفاف است و  ریمعامالت مالی، مبهم و غ. رسدو وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می

ها شـمرده  در این سیستم ها انیهایی از سوءجرمالی، نمونه افزایش سوءاستفاده از منابع

  .شوندمی

تمرکز افراطی مالکیت و  ي، ساختارهایشرق يایدرواقع، در بسیاري از کشورهاي آس

 1997نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحـران آسـیایی در سـال    

حاکمیـت شـرکتی در    يسـتمها یبحـران آسـیایی، س   در زمـان . اند موردانتقاد قرارگرفته

سـازمانی قـرار    سازمانی بیشتر در گروه درون مدل برون يجا شرقی به کشورهاي آسیایی

بحـران بـه    از سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگـام  تر فیقانونی ضعتیحما. داشتند

بعـدي نشـان    يهـا یبررسـ . بپردازنـد  اختالس و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت

اند تا سیسـتمهاي حاکمیـت   ، تالش کردهیشرق يایدهد که چگونه چند کشور از آسمی

  .از زمان بحران آسیایی اصالح کنندها  شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت
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  :سازمانی درونسازوکارهاي 

  :اند از عبارتکوتاه ی نگاه دراین سازوکارها 
  

  طرفینام و ب مدیره توانمند، خوش هیأتانتخاب و استقرار : مدیره هیأت.1

بـین مـدیریت اجرایـی و اسـتقرار      هـا  تیتقسیم مسئول: مدیریت اجرایی.2

  مناسب يافزارها نرم

مدیره از مدیران مسـتقل و   هیأتيها تهیایجاد کم: غیر اجراییمدیریت .3

  .)…شامل کمیته حسابرسی، حقوق و (غیر اجرایی 

  داخلی مناسب يها طراحی، تدوین و استقرار کنترل: هاي داخلی کنترل.4

  و اخالق سازمانی يا تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه: اخالق سازمانی.5
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  سازمانی برونحاکمیت شرکتی 

در ایـن  . درشرکتی اشاره دا مالی و حاکمیت نیتأم يها ستمیسازمانی به س عبارت برون

شـوند و تحـت مالکیـت    کنتـرل مـی   هـاي بـزرگ توسـط مـدیران     ها، شـرکت سیستم

ـ ا. سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارنـد  سهامداران برون وضـعیت منجـر بـه     نی

سـازمانی،   هـاي بـرون  گرچـه در سیسـتم  ا.شودیم) مدیریت(مالکیت از کنترل  جدایی

طـور غیرمسـتقیم نیـز تحـت      شوند، اما بـه می توسط مدیران کنترل ماًیها مستق شرکت

مـالی و همچنـین    ياعضـاي مـذکور، نهادهـا   .سازمانی قرار دارند برون کنترل اعضاي

گـذاران نهـادي بـزرگ کـه     در امریکا و بریتانیا، سـرمایه . سهامداران خصوصی هستند

  1.ها دارند چشمگیري بر مدیران شرکت ریهستند، تأث سازمانی ه سیستم برونمشخص

  

  :اند از سازمانی عبارت برونسازوکارهاي 

  .تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب: نظارت قانونی.1

  .برقراري نظام حقوقی مناسب: نظام حقوقی.2

  .گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن: کارایی بازار سرمایه.3

از قبیـل   ییها تیایجاد انگیزه در سهامداران به فعال: نظارت سهامداران عمده.4

  .خرید سهام کنترلی

                                                          
رسد حاکمیت شرکتی در ایـران بیشـتر بـه    هاي حاکمیت شرکتی به نظر میسیستم يهایژگیبا عنایت به و-1

آن، مورد گسـترش  در شده انجام يها با توجه به وجود بازار سرمایه و تالش. است تر کینزد سازمانی سیستم درون

 هـاي سـوم و چهـارم   در برنامـه . سازمانی در ایران مطرح است و موضـوعیت دارد  حاکمیت شرکتی درون ستمیس

 اهـداف رسد درصورت دستیابی به به نظر می نیبنابرا. اي شده استسازي عنایت ویژهتوسعه کشور، به خصوصی

شرکتی در کشـور مـا بـا توجـه بـه       تحاکمی ستمیها، س نفعان شرکتو افزایش سهامداران و ذي سازيخصوصی

  .تغییر جهت دهد سازمانی اند، به سمت سیستم برون زده سازي دستخصوصی تجربه سایر کشورها که به
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  .گذاري نهادي تشویق و گسترش سرمایه: نقش سهامداران نهادي.5

ـ  : نظارت سهامداران اقلیت.6 ت و مجـاز بـودن   احترام به حقوق سـهامداران اقلی

  .نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت

  .با توجه به نقش برجسته نظارتی آن :الزامی کردن حسابرسی مستقل.7

ایجــاد تســهیالت بــراي فعالیــت مؤسســات : يبنــد فعالیــت مؤسســات رتبــه.8

  .يبند رتبه
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  حاکمیت شرکتی یسازمان سازمانی و برون هاي درونمشخصات سیستم) 1ل وجد

یسازمان برونسازمانی درون

ها تحت مالکیت سهامداران  شرکت

سازمانی که همچنین بر مدیران نیز  درون

.کنترل دارند

  هاي بزرگ تحت کنترل شرکت

مدیران اما تحت مالکیت سهامداران 

.هستند یسازمان برون

ی با مشخصات عدم تفکیک یهاسیستم

 کهيطور به) مدیریت(مالکیت و کنترل 

.شودندرت دیده می مشکالت نمایندگی به

سیستم داراي مشخصه تفکیک مالکیت و 

که موجب مشکالت نمایندگی ) مدیریت(کنترل 

.شودمی تیبااهم

   ندرت دیده  عملکرد تصاحب خصمانه به

.شودمی

عنوان یک سازوکار  تصاحب خصمانه به

.انضباطی براي مدیر شرکت وجود دارد

روه کوچک از سهامداران تمرکز مالکیت در گ

)اعضاي مؤسس، شرکت مادر، مالکیت دولتی(
.مالکیت پراکنده است

گروه کوچک از سهامداران  ازحد شیکنترل ب

سازمانی درون
کنترل توسط گروه کثیري از سهامداران

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به 

سهامداران اکثریت

 عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به

سهامداران اکثریت

گذار در قانون شرکتحمایت قوي از سرمایهگذار در قانون شرکتحمایت ضعیف از سرمایه

  امکان سوءاستفاده از قدرت توسط 

سهامداران اکثریت
دموکراسی بین سهامداران برقراري مکانا

اکثریت سهامداران تمایل دارد که در 

خود  اند،گذاري کردهسرمایههایی که شرکت

.حق اظهارنظر داشته باشند

 يجا هامداران با مشخصه راهبرد خروج بهس

راهبرد اظهارنظر

ـ فرآینـدها و فعال سـازمانی، بـر   سـازمانی و بـرون   درون هايسازوکارهریک از   يهـا  تی

نظـام   يهـا  گویی و دستیابی به سایر هدفها نظارت دارند و موجب ارتقاي پاسخ شرکت

  .شوند راهبري شرکتی می
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  گوییپاسخ

گفته شد، هدف نهایی  طور کههمان. گویی جوهره وجودي حاکمیت شرکتی استپاسخ

، عدالت و رعایـت حقـوق   تیگویی، شفافمورد پاسخ چهارحاکمیت شرکتی دستیابی به 

بـا  . حاکمیت شرکتی است يها هدف تیب ، شاهییگوپاسخ. ها است نفعان در شرکتذي

    شـفافیت، عـدالت و رعایـت حقـوق     (گـر یهـدف د ها، سـه   مناسب شرکتگویی پاسخ

بـه  » .آمد نود هم پـیش ماسـت  صدکه چو «،گرید عبارت به. شودحاصل می) نفعانذي

را جـوهره حاکمیـت شـرکتی    گـویی  پاسـخ نظـران،   همین دلیل تعداد زیادي از صاحب

  .دانندمناسب می

اقتصادي ایـران   یافتن پاسخ دقیق درباره میزان اعتقاد و پایبندي مدیران واحدهاي

انجام تحقیق جدي و گسترده است و بررسی دقیـق متغیرهـاي    ازمندی، نگوییپاسخبه 

 همـه  نیبـاا . گر در این مورد ضروري استو سایر متغیرهاي مداخله يفرهنگی، اقتصاد

هـا و تفکیـک نـاچیز     با بررسی اجمالی وضعیت بازار سرمایه، سـاختار مالکیـت شـرکت   

ــت  ــدیریت و نزدیکــی سیســتم حاکمی ــت از م ــه سیســتم   مالکی ــران ب ــرکتی در ای ش

نـزد برخـی از مـدیران واحـدهاي اقتصـادي      گویی پاسخرسد سازمانی، به نظر می درون

ـ اصـوالً در ا . نداشته و از اهمیت الزم برخوردار نیست ضرورتی هـاي  سیسـتم  گونـه  نی

محتـوایی مالکیـت از مـدیریت و تـأثیر      دلیل تحقق نیافتن تفکیکحاکمیت شرکتی به

دور نبـودن فیزیکـی و ذهنـی    .در سطح پایینی است گوییپاسخسایر عوامل محیطی، 

گـویی  پاسخجهیکند و درنتسهامدار عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می

فقط الزام قانونی، موجب رعایت  جهیدرنت.اي نیستمثابه وظیفه مدنظر مدیران حرفهبه

 ازیـ اطالعـات موردن  هیالزام قانونی به حسابرسی، ته. قانونی است دود الزامحوآن در حد

با عنایت به موارد .در ایران استگویی پاسخاز موارد الزام قانونی به بورس اوراق بهادار

حسـابداران   راًیـ سازمان حسابرسی و اخضروري است که  این نکته يادآوری، گفته شیپ
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گـویی  پاسـخ حسابداران رسمی ایران، نقـش اساسـی در گسـترش     رسمی عضو جامعه

  .اندها در ایران داشته مدیران شرکت

  

  

  ها رعایت حاکمیت شرکتی در شرکتعواقب عدم 

آگـاهی   کننـده  منعکسبه موضوع فساد شرکتی صورت گرفته  اًي که اخیرا ندهیفزاتوجه 

فساد موضوع مهمی . است شدنیجهاندر عصر  ژهیو بهرو به رشد از تبعات مخرب فساد 

یی هایژگیوها داراي ساختار و  به این دلیل که شرکت ژهیو بهدر حاکمیت شرکتی است 

و  رهیمـد  هیـأت اعضـاي  در بسـتر شـرکتی   . باعث ایجاد فساد گردد تواندیمهستند که 

 1تعارض منافع و ایجاد عدم تقـارن اطالعـاتی  . توجه قرار دارند مرکزمدیران شرکت در 

عنوان  به رهیمد هیأتنقش . کند ها فراهم می مبنایی را براي پدیدار شدن فساد در شرکت

متصدیان نظارت و کنترل بر عملیات اجرایی شـرکت و نیـز اسـتقالل مـدیران اهمیـت      

  .زیادي دارد

                                                          
1 - information asymmetry
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دالیل متعددي را براي پدید آمدن فسـاد شـرکتی عنـوان نمـود امـا       توانیمگرچه 

شـواهد  . هاست اصلی رفتارهاي فسادآلود در درون شرکت منشأحاکمیت شرکتی ضعیف 

کت شـر ي دو هـا ییرسوالیوتحل هیتجزاین فرضیه برگرفته از  براي حمایت از ازیموردن

ي اخیر است ها سالدر -ي دچار فساد شرکتی شده بودند ا سابقهیبکه به نحو  –عمده 

هـا را نمایـان    یی در سیسـتم حاکمیـت شـرکتی، شـرکت    هـا یینارسـا که نشانگر وجود 

  .ساختیم

ي هـا  تیفعالپیشگیري و کاهش  نهیدرزمابزارهانیمؤثرتریکی از حاکمیت شرکتی

دیدگاه مـذکور از طریـق اقـدامات    . هاست ها و نیز بین شرکت در درون شرکت فسادآلود

ـ  نیبي ها ونیکنوانسمتقابل تنظیمی همانند  ي شـنهادها یپی و همچنـین از طریـق   الملل

  .شودیمي حاکمیت شرکتی مورد پشتیبانی واقع ها دستورالعملموجود در اصول و 

تر شدن معامالت واحـدهاي تجـاري و تخصصـی شـدن      به بزرگ و پیچیدهبا توجه 

هـاي شـرکت کاسـته شـده،      سهامداران بـر فعالیـت   مدیریت در دنیاي کنونی از کنترل

طبق . شود ها گذارده می بر دوش مدیران شرکت ها تیاي از مسئول بنابراین قسمت عمده

نماینـدگی از آنـان بایـد منـابع      ها و مدیران، به قوانین موجود، سهامداران مالک شرکت

حـال  . صورتی تخصیص دهند که باالترین عایدي نصیب سهامداران شـود شرکت را به

هاي مالی اخیر، حقـایق حـاکی از آن    هاي تجاري و افشا شدن فساد با توجه به شکست

انـد تـا منـافع     دنبال منـافع خـود بـوده   به ها، برخی از مدیران بیشتر  است که در شرکت

هـا روي   ها و کنترل نظارت ينفعان، براي حل این مشکل، قدرتمندساز ران و ذيسهامدا

مابین مالکان، مـدیران و   روابط منطقی فی فیو بازتعر رهیمد هیأتعملکرد سهامداران و 

هـا باعـث خواهـد شـد مقـررات       ایـن نظـارت  . ناظران بهترین روش کنترلی خواهد بود

شـده   طمینان میان سهامداران و مدیران مطـرح و اضافی که به دلیل نبود ا ریوپا گ دست

هـاي صـحیح    هـا و نظـارت   هدف اصلی حاکمیت شـرکتی، تعیـین کنتـرل   . کاهش یابد
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هـا   و مدیران اجرایی است؛ بنابراین، چنانچه در شرکت رهیمد هیأتمابین سهامداران،  فی

چارچوبی منطقـی بـراي ایجـاد     ،به موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشود

  .دنفعان فراهم نخواهد ش شرکت و ذي رانیگمیعتماد بلندمدت میان تصما

  

  همیت حاکمیت شرکتی در اقتصادهاي در حال گذارا

الوقوع برخی از ایـن   توسعه اقتصادهاي بازار در اروپاي مرکزي و شرقی و دستیابی قریب

کشورها به عضویت اتحادیه اروپا این دیدگاه را تقویت کرده است که حاکمیت شـرکتی  

داراي اهمیتی اساسی براي فرآیند تحول و گذار، بازسازي اقتصادي و رشـد کشـورهاي   

که حاکمیت شرکتی مؤثر یا از طریق یـک چـارچوب    معتقدندبرخی . سوسیالیستی است

ایـن  . شود یا از طریـق مالکیـت متمرکـز    قانونی پیشرفته و بازار سرمایه فعال ایجاد می

مـالی خـارجی، بـه     نیبیشتر بر اثربخشی و تأثیر نهادهاي قانونی و تـأم  دیبا تأکتحلیل

عامل بنیـادي در  حاکمیت شرکتی اثربخش یک . گذار بسط داده شددرحال اقتصادهاي 

این سیسـتم بـا تطبیـق دادن و تنظـیم     . فرآیند بازسازي اقتصادهاي در حال گذار است

هـا را   طلبانـه و متقلبانـه عملکـرد شـرکت     کردن تضاد منافع و کاهش رفتارهاي فرصت

کنندگان در بازار سرمایه را ارتقا  بخشد، کیفیت اطالعات موجود براي مشارکت بهبود می

تمـام اقتصـادهاي درحـال گـذار،     . کنـد  به سرمایه خارجی را تسهیل می داده و دستیابی

اند و به سمت انطبـاق بـا    هاي زیادي در بسط چارچوب حاکمیت شرکتی داشته پیشرفت

  .اند صورت اختیاري یا اجباري حرکت کرده بهسازمان توسعه و همکارياصول
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  رعایت اصول حاکمیت شرکتی مجاري

تدوین قوانین قدرتمنـد، منطقـی و    لهیوس شرکتی در وهله اول بهرعایت اصول حاکمیت 

و مدیران در اجراي آن وابسته  رهیمد هیأتپایدار، بازارهاي مالی مناسب و شفاف و عزم 

هـاي مـالی و    اصوالً تاریخ گذشته بیانگر این موضوع است که بروز شکست. خواهد بود

و تنظـیم قـوانین و مقـررات    کشف تقلبات بزرگ در کشورهاي مختلف باعـث تـدوین   

موجبـات پیـدایش مراجـع     يگـذار  افزایش قانون. ها شده است شرکت هیعل هرانیسختگ

. نظارتی، تـدوین و تنظـیم اسـتانداردهاي جدیـد حسـابداري و حسابرسـی شـده اسـت        

بینـی   سال زنـدانی پـیش   20کسلی، براي تخلفات متقلبانه تا اُ-موجب قانون ساربینز به

نظارت  هیأتنام هنون موجبات پیدایش مرجع نظارتی قدرتمندي بشده، همچنین این قا

براي نظارت بـر حرفـه حسـابداري و حسابرسـی را     هاي سهامی عام حسابداري شرکت

، تهیـه اسـتانداردهاي جدیـد حسابرسـی، تعیـین اصـول       هیـأت وظیفه این . فراهم کرد

انتشار آیین رفتـار   ، تدوین استانداردهاي کنترل کیفیت حسابرسان وازیحسابداري موردن

دهد ایـن قـانون    کسلی نشان میاُ -نگاهی اجمالی به متن قانون ساربینز. اي است حرفه

 تـرین  در بحث حاکمیت شرکتی است کـه برخـی از مهـم    یتوجه داراي گستردگی قابل

  :اند از هاي آن عبارت بخش

  بخش 9هاي سهامی عام داراي  اصول نظارت بر حسابداري شرکت-1

  بخش مجزا 9حسابرسان داراي مبحث استقالل -2

  جزء 8و مدیران داراي  رهیمد هیأتها،  شرکت تیمسئول-3

  جزء 9مقررات مرتبط با افشاي اطالعات در -4

  و مدیران در چهار جزء رهیمد هیأتتضاد منافع  لیوتحل هیتجز-5

  جزء 5نظارت بر اوراق بهادار در  هیأتاختیارات-6

  جزء 5اصول گزارشگري شفاف در -7
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  جزء 7گویی در قبال تخلفات و تقلبات در پاسخ تیمسئول-8

  جزء 6در ) شوند م شریک مییها که در جرا آن(دیسف قهیتشریح مجازات کارکنان -9

  ها و مدیران مزایاي مالیاتی شرکت-10

  گویی در برابر آنها و پاسخ تقلبات شرکت-11

حـاکمیتی شـده و   شود ابتدا قوانین باعث تقویت سیسـتم   طور که مالحظه می همان     

عنـوان اهـرم نظـارتی بـراي نظـارت بـر        استانداردهاي حسابداري و حسابرسی نیـز بـه  

  .اند شده در اعمال ضمانت اجرایی مؤثر واقع ینوع بازارهاي مالی، خود به

تدوین قوانین و استانداردها لزوماً تنها عامـل رعایـت اصـول حاکمیـت      بیترت نیا به

  .شرکتی نخواهند بود

  اجرایی کردن حاکمیت شرکتیمشکالتی 

ازجملـه قـانون    شـده  نیخوانی الزم با قوانین تدوها باید هم نظام حاکمیت شرکت-الف

سـاختاري بـا قـانون     شده فارغ از مغـایرت  اصول حاکمیت مطرح. تجارت را داشته باشد

ـ تجارت، درنها . نامـه اسـت و ضـمانت اجرایـی الزم را نخواهـد داشـت       یـک آیـین   تی

ضروري است تمهیدات الزم براي قانونمند کردن اصول حاکمیت شرکتی و  بیترت نیا به

  .تدوین راهکارهاي اجرایی آن اتخاذ شود

بـود ابتـدا    االجرا کردن آن ضـروري   نامه و الزم رسد قبل از تدوین آیین به نظر می -ب

ـ نامه در ایـران، دق  هاي تحت پوشش این آیین ساختار مدیریتی و مالکیتی شرکت  تـر  قی

تـر و بـا توجـه بـه      توانست بومی می نامه نییاز این منظر این آ. شد طالعه و بررسی میم

  .هاي ایرانی تدوین شود غالب در شرکت یسازمان فرهنگ

صـورت   ضوابط اجرایی و مجازات عدم رعایت الزامات اصول حاکمیت شـرکتی بـه   -ج

  .واضح و روشن تبیین و ابالغ نشده است
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هـا و تفکیـک نـاچیز     سرمایه، سـاختار مالکیـت شـرکت    در این میان، وضعیت بازار

گـویی و  مالکیت از مدیریت و غلبه اقتصاد دولتی در ایران، باعث شـده اسـت تـا پاسـخ    

رعایت اصول حاکمیت شرکتی نزد بسـیاري از مـدیران واحـدهاي اقتصـادي ضـرورتی      

و  دوشـ نلکـه چنـین فرهنگـی تعـدی    یتا زمان. نداشته و از اولویت الزم برخوردار نباشد

نفع اصلی از ایـن موضـوع مهـم، پذیرفتـه و      عنوان ذي حاکمیت شرکتی توسط دولت به

درحـال  . تر خواهد بود هاي ما نیز توجه به این اصل کمرنگ عمالً در شرکت ،ددرگناجرا 

پتروشیمی که بیشتر مالکیت در اختیـار دولـت    صنایع نفتی و  ها،  ها، بیمه حاضر در بانک

در ساختار کنونی، به . ورت کامل به اجرا گذارده نشده استص است، حاکمیت شرکتی به

هـا همـواره    هـا و کنتـرل   دلیل فقدان شفافیت در گزارشگري و فرمایشی بودن نظـارت 

  .کنند ها را تهدید می مختلف، وضعیت مالی شرکت مخاطرات

در بازار سـرمایه  » ییگوپاسخي و ساز شفاف«هدف اصلی قانون حاکمیت شرکتی 

و شفافیت توجهی نشود و یا اساساً ی یگوپاسخلذا چنانچه در کشوري به موضوع . است

. ها کارساز نخواهد بود نامه حاکمیتی شرکتینیموضوع حکمرانی خوب مطرح نباشد، آ

هـا   هـا و مـدیران آن   حاکمیت شرکتی برخورد جدي با تخلفات شـرکت  سازوکارچون 

لذا چنانچه بخواهیم بـا ایـن   . وجود نداردکه در این مورد در ایران سابقه خاصی  است

ي که یک دولت کـه  طور همان .بردیی نمیجا بهنامه هم سیاسی برخورد کنیم راه آیین

گوي عملکرد گوي اعمال خود به شهروندان باشد، یک شرکت هم باید پاسخباید پاسخ

مـین  ی عمـوم مـردم باشـد و بـر ه    طورکل بهخود به سهامداران، مشتریان، کارکنان و 

دار هسـتند، بایـد   را عهدهی یگوپاسخها مسئولیت مستقیم  اساس چون مدیران شرکت

  .فراهم نمایند موقع بهخواه پاسخاطالعات خاصی را براي 
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  رانیدر احاکمیت شرکتی

شـد و در قـانون    سیبورس اوراق بهادار تأسـ  1340در ایران نیز هرچند از اوایل دهه 

و  سیدر موارد مرتبط با نحوه تأس 1347در الیحه اصالحی اسفندماه ژهیو تجارت و به

موضـوع حاکمیـت شـرکتی بـا مفهـوم       یمطرح شده بود، ول ها تاحدودي اداره شرکت

ـ ا. آن، در چند سال اخیر مطرح شده است کنونی و در  80موضـوع در اوایـل دهـه    نی

 يهـا  ر مرکـز پـژوهش  هاي مسئوالن وقت سازمان بـورس اوراق بهـادار و د  مصاحبه

شد و در وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی    مجلس شوراي اسالمی مطرح و بررسی می

  .شرکتی پرداخته بود اي به موضوع حاکمیتکمیته

بازار سرمایه، موتور محـرك  «بار در اجالس ملی نیموضوع حاکمیت شرکتی نخست

در  1383آذرماه  8و  7که توسط دانشگاه عالمه طباطبایی در » توسعه اقتصادي ایران

و نقـش آن در  حاکمیـت شـرکتی  «در مقالـه  ،گردیـد برگزار  رازي يها شیمرکز هما

درس توسـعه  حسابداري در  ازآن در مقطع دکتري ارائه شد و پس» بازار سرمایه توسعه

موضـوع در دو  آن، متعاقـب  .شـود تـدریس مـی   عقاید و افکار حسابداري و حسابرسی

و حسابرسـی   نظام حاکمیت شرکتی«و » روگزارشگري مالی و تحوالت پیش«سمینار 

در مرکـز   1384آبـان و اول آذرمـاه    30و  1383مـاه  دي 9و  8به ترتیـب در » داخلی

آن در  بـه دنبـال   .بداران خبره ایران ارائه شـد حسا رازي به همت انجمن يها شیهما

مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سـازمان بـورس اوراق بهـادار     1383اواخر سال 

رسـانی  اطـالع  نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاهبه انتشار ویرایش اول آیین دست

و تبصـره تنظـیم   مـاده و د  22در  نامـه این آیین.بورس اوراق بهادار در دسترس است

گـویی  اطالعات و پاسخ يمدیره، سهامداران، افشا هیأتفی، وظاتعاریفشده و شامل 

نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با آیین نیا. است و حسابرسی

) ايرابطـه (سـازمانی  درون نگرش به قانون تجارت حاضر تنظـیم شـده و بـا سیسـتم    

اي اسـت کـه   نامه یادآور تالش ارزنـده انتشار این آیین.زگار استشرکتی سا تیحاکم
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توانـد در توسـعه بـازار سـرمایه نقـش      مـی بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن،

کـافی و   رسـد کـه در اصـالحیه قـانون تجـارت، توجـه      به نظـر مـی  . ایفا کند يمؤثر

  .اي به موضوع حاکمیت شرکتی نشده استبایسته

حاکمیـت   نـه یایـران درزم  يدار هایی کـه در نظـام بنگـاه    توجه به چالشبا همچنین 

هـاي اتـاق    اجتمـاعی بنگـاه   تیشرکتی وجود دارد، کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئول

 يایران پیشنهادهایی را در این زمینه مطرح کرده تا مقـدمات اصـالح نظـام بنگاهـدار    

:ایران آغاز شود که شامل این موارد است

ــان ســال   ســازمان بــورس-1 ــا پای ــک مرکــزي موظــف هســتند ت  1395و بان

دستورالعمل حاکمیت شرکتی را در بازار سـهام و اوراق بهـادار و بـازار پـولی     

الزم را بـراي اجرایـی کـردن آن بـا      يکشور به تصویب رسانده و سازوکارها

هـاي غیردولتـی    وگو و اتاق بازرگانی ایـران و سـازمان   همکاري شوراي گفت

.ینه فراهم کنندفعال در این زم

هاي بورس باید نظام حاکمیت شرکتی خود را بازسـازي کـرده و    کلیه شرکت-2

کـه در   يا گونه مطابق با بهترین عملکردهاي حاکمیت شرکتی عمل کنند، به

.گو باشندنفعان خود پاسخ مقابل سهامداران و ذي

 هـاي  وزارت اقتصاد موظف است تا پایان سال ساختار و نظام راهبري شرکت-3

دولتی را مطابق با بهتـرین عملکردهـاي حاکمیـت شـرکتی تطبیـق دهـد و       

هاي دولتی باید به طریقی باشد که اعضـا بتواننـد    شرکت مدیره هیأتترکیب 

گیري مستقلی داشته باشند و اقـداماتی مـؤثر را در اجـراي     قضاوت و تصمیم

اي کـه قـادر بـه     مـدیران غیرموظـف و شایسـته   . اهداف شرکت انجام دهند

داشـته  مـدیره حضـور   هیـأت گیري مستقل هستند به تعداد کـافی در   تصمیم
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این افراد باید از مهارت و شایستگی کافی برخـوردار بـوده و از بخـش    . باشند

.خصوصی انتخاب شوند

وکار، بانـک   قانون بهبود مستمر محیط کسب 11منظور تحقق بند ت ماده  به-4

اقتصـاد بـا همکـاري شـوراي      مرکزي، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت

انـد در راسـتاي ارتقـاي فرهنـگ      وگوي دولت و بخش خصوصی موظف گفت

هـاي   نظام راهبري بنگـاه  نهیهایی را درزم وکار، طرح اقتصادي و اخالق کسب

هـاي   اجتمـاعی و اخالقـی بنگـاه    تیو مسـئول ) حاکمیـت شـرکتی  (ياقتصاد

.اقتصادي تدوین کرده و به مجلس ارائه دهند

هاي دولتـی بایـد سـاختاري شـفاف و واضـح       مدیره در شرکت هیأتب انتصا-5

هـا و تجربـه    هاي مختلـف، شایسـتگی   داشته باشد و بر مبناي ارزیابی مهارت

هـا بایـد توسـط ارزیـابی      هـا و شایسـتگی   این صالحیت. شکل گیرد ازیموردن

هاي بلندمـدت شـرکت مطـابق هسـتند،      مدیره که با استراتژي هیأتنیازهاي 

.وندمشخص ش

هـا بایـد تـالش کننـد در چـارچوب       هـاي اقتصـادي و سـازمان    تمامی بنگاه-6

محیطی، اجتماعی و اخالقی عمـل کننـد کـه     اقتصادي، زیست يها تیمسئول

المللی توسعه و بسط یافته  ازطریق استانداردهاي قانونی، داوطلبانه، ملی و بین

.است

زمینه تدوین استاندارد  ربط باید هاي ذي سازمان استاندارد با همکاري سازمان-7

عنـوان یـک اسـتاندارد داوطلبانـه فـراهم آورد تـا        وکار مسئوالنه را بـه  کسب

. هـاي کلیـدي کشـور شـوند     هاي اقتصادي نیز بازیگري در حل چـالش  بنگاه

باید بـه ایـن موضـوع توجـه شـود کـه بـدون حاکمیـت شـرکتی،           تیدرنها

ي داخلی و خـارجی،  ها و رقابت با بنگاه يسازیش خصوصگستر، شدنیجهان

  .ستبه شکست ا و محکومرممکن ـغی، لـمخت
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  حاکمیت شرکتی نامه آییننکات مهم 

ي هـا  روشاصـول حاکمیـت شـرکتی     نامه آیینسازمان بورس اوراق بهادار با تصویب 

قـرار   موردتوجـه هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را  نظارت و کنترل بر شرکت

  :به شرح ذیل است نامه آییننکات مهم این . داده است

 .که اکثریت آن باید از اعضاي غیرموظف باشـد  رهیمد هیأتترکیب اعضاي -1

هـا و   شـرکت  رهیمـد  هیأتاز ریاست  رعاملیمدکه تفکیک سمت این مضافاً

  .ها سازمان

باید از مدیران مستقل باشند و یک نفر  رهیمد هیأتنفر از اعضاي  2حداقل -2

  .باید داراي دانش و تجربه مالی باشد رهیمد هیأتاز اعضاي 

بایستی منصـوب سـهامدار عمـده در مجمـع یـا       تعیین مدیر مستقل که می-3

نماینده او نباشد، منصوب گروهی از سهامداران که در مجمع، اتحاد بیش از 

دهد نباشد، ارتباط تجـاري مسـتقیم یـا     درصد از حاضرین را تشکیل می 50

ت تابعه نداشته باشد، بـیش از سـه دوره   غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرک

مسـئولیت اجرایـی نداشـته     گونه چیهشرکت نبوده باشد و  رهیمد هیأتعضو 

  .باشد

  .الزام داشتن کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات-4

  .رهیمد هیأتالزام به برقراري یک سیستم کنترل داخلی مناسب توسط -5

  .و اقلیتتفکیک سهامداران به سهامدار عمده، سهامدار جزء -6

شـرایط   هاي مختلـف عملیـاتی،   بخش لیوتحل هیتجزارائه اطالعات از قبیل -7

  .رقابتی و رعایت اصول حاکمیتی شرکتی

  .در گزارش ساالنه رهیمد هیأتهاي  افشاي کلیه دریافت-8
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  نامه حاکمیت شرکتیآیینمزایاي 

ابزاري جهت نظارت بر مدیران و حتی اطـالع   گونه چیهدرحال حاضر سهامداران جزء 

در  کـه یدرحـال ي مالی کامـل ندارنـد   ها صورتو دسترسی به  رهیمد هیأتاز مصوبات 

نامـه  آیینکه مشمول (هاي بورسی  که شرکت شدهی نیب شیپنامه حاکمیت شرکتی آیین

رسانی الکترونیکـی باشـند و کلیـه    باید داراي پایگاه اطالع) شوندها می حاکمیتی شرکت

در اختیـار همـه سـهامداران بگذارنـد و در      موقـع  بـه اخبار و آمار و اطالعات مـالی را  

شرکت نیز از بین سـهامداران جـزء نیـز     رهیمد هیأتمجمع و همچنین در  سهیرئ هیأت

کـه حاکمیـت   مضـافاً بـر آن  . نماینده وجود داشته باشد تا احتمال تخلـف کمتـر شـود   

ی محدودیت براي سهامداران عمده و دسترسی سهامداران جـزء  نوع بهدرواقعشرکتی

نامـه حاکمیـت شـرکتی    آیـین مزایـاي  . اسـت به اطالعات و اعمال کنتـرل مـدیریت   

ي اطالعـات، رعایـت یکسـان حقـوق صـاحبان سـهام، برقـراري سیسـتم         ساز شفاف

  .استي داخلی و ارتقاي رابطه حسابرسان مستقل با شرکت ها کنترل

  

  راهکارهاي توسعه حاکمیت شرکتی در ایران

     رسـیده کـه اگـر در     ییهـا  دلیل فقدان نظام حاکمیـت شـرکتی بـه بحـران    قتصاد ما بها

بخـش  . از این وضعیت نجات پیـدا کـرد   توانیخصوص اقدام عاجل انجام نشود نماین

ر انجـام  د ریسیستم بانکی و تـأخ  تاقوعمهبلاطماز مشکالت اقتصادي ازجمله  يا عمده

زودبازده به دلیل فقدان نظام حاکمیت شرکتی است؛ بنـابراین الزم اسـت در    يها پروژه

. برنامه ششم توسعه اقتصادي بخش جامعی درخصوص حاکمیت شرکتی گنجانده شـود 

مشخص به مجلس اعـالم   يها تا تدوین برنامه ششم توسعه الزم است نظرات در قالب

ین برنامـه ششـم ایـن بخـش خـاص و پراهمیـت در       مرتبط با تدو يها شود تا در گروه

  .خصوص حاکمیت شرکتی در قانون برنامه ششم جاي بگیرد
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ها را مجبور کنـد کـه بـه حاکمیـت      چنانچه این مهم به قانون تبدیل شود و شرکت

و تمامی مشکالتی کـه از   شودیشرکتی تن بدهند اقتصاد ما به اقتدار مطلوب نزدیک م

  .رودیفقدان این موضوع وجود دارد از بین م

ضـرورت اجـراي حاکمیـت شـرکتی در      گذاران به تقویت اعتقاد دولت و قانون-الف

گـویی در  پاسخ تیها و افزایش فرهنگ مسئول ها و سازمان دستگاه ساختار اقتصادي 

  .بین مسئوالن و مدیران

تدوین قوانین و مقررات اصول حاکمیت شرکتی و کاهش تضاد بین قـوانین و   -ب

  .هاي اجرایی نامه آیین

هاي تخصصی اجـرا و نظـارت بـر اجـراي هدفمنـد حاکمیـت        تشکیل کارگروه -ج

  .هاي بزرگ دولتی شرکتی در سازمان

نامه انضـباطی مجـازات    نظارت بر اجراي صحیح حاکمیت شرکتی و تعیین آیین -د

  .هاي اجرایی و تقویت ضمانت تخلف
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  يریگ جهینت

چرخه . ء و فساد استارتشاحاکمیت شرکتی عنصر حیاتی در ازبین بردن چرخه معیوب 

ها به دلیل سطح باالیی از فسـاد مجبـور بـه     که شرکت شودیممعیوب هنگامی شروع 

اما مشارکت گسـترده شـرکت در اقـدامات آلـوده بـه       شوندیماقدامات آلوده به ارتشاء 

خود اقدامات  نوبه بهکه این امر  خواهد شدراك سطح باالیی از فساد ادارتشاء منجر به 

مطالعات صـورت گرفتـه دربـاره پیونـد بـین      . کند می کنترل رقابلیغآلوده به ارتشاء را 

 توانـد یمـ تی حاکی از آن اسـت کـه بهبـود حاکمیـت شـرک      ،حاکمیت شرکتی و فساد

  .فساد عمل نمایدبراي از بین بردن چرخه معیوب ارتشاء و گريتسهیلعنوان  به

 انـد  مواجـه که با سطح بـاالیی از فسـاد   در کشورهایی گذاران هیسرماسهامداران و 

هـاي داراي   شـرکت . ممکن است از بهبود حاکمیت شرکتی سود مضاعفی داشته باشند

 حال نیدرع. رشد و بهاي بیشتري در بازار برخوردارند انداز چشمحاکمیت شرکت بهتر از 

حاکمیت شرکتی خوب به کاهش اقدامات آلوده بـه ارتشـاء در سـطح شـرکتی کمـک      

  .ها شود باعث افزایش بهاي شرکت تواندیمبالقوه  طور بهکند که  می

بـه کشـورهاي داراي سـطح     توانـد یمـ بهبود حاکمیت شرکتی  ،در سطح کشوري

هـم جریـان   (هیسرماکمک نماید تا تبعات منفی ادراك فساد در جریان  باالیی از فساد

ناشـی از بهبـود حاکمیـت    1را جبران نماید و سرمایه افزوده) سرمایه مالی و هم انسانی

عنوان کاتالیزوري در خدمت بهبود بیشتر هم حاکمیت شـرکتی و هـم    شرکتی خوب به

  .قرار گیرد مورداستفادهحاکمیت در بخش عمومی 

ي کارزارهـا از طرف دیگر حاکمیت شرکتی بد ممکـن اسـت بـه تضـعیف کـارایی      

 دهـد یمـ نشـان   هـا  افتـه ی. منجـر شـود   شـدن یجهـان جهانی مبارزه با فساد در عصر 

، بـه  تـر  فیضـع ي حاکمیت شرکتی استانداردهاهاي مستقر در کشورهاي داراي  شرکت

هاي دیگر بیشتر در معـرض دخالـت در اقـدامات    هنگام صدور کاال و خدمات به کشور
                                                          

1 -additional capital



43/نقش حاکمیت شرکتی در مبارزه با فساد                                                                                               

بنـابراین بهبـود حاکمیـت شـرکتی در برخـی کشـورهاي       ؛ آلوده به ارتشاء قـرار دارنـد  

  .ي جهانی مبارزه با فساد قرار گیردکارزارهاي ها تیاولورأسعمده باید در  صادرکننده

تر شدن معامالت واحـدهاي تجـاري و تخصصـی شـدن      با توجه به بزرگ و پیچیده

هـاي شـرکت کاسـته شـده،      سهامداران بـر فعالیـت   مدیریت در دنیاي کنونی، از کنترل

طبق . شود ها گذارده می بر دوش مدیران شرکت ها مسئولیتاي از  بنابراین قسمت عمده

ی از آنـان بایـد منـابع    مدیران، به نماینـدگ ها و  قوانین موجود، سهامداران مالک شرکت

حـال  . صورتی تخصیص دهند که باالترین عایدي نصیب سهامداران شـود شرکت را به

هاي مالی اخیر، حقـایق حـاکی از آن    هاي تجاري و افشا شدن فساد با توجه به شکست

ـ    دنبال منـافع خـود بـوده   بهها، برخی از مدیران بیشتر  است که در شرکت افع انـد تـا من

هـا روي   ها و کنترل نظارت قدرتمندسازينفعان، براي حل این مشکل،  سهامداران و ذي

مابین مالکان، مـدیران و   روابط منطقی فی بازتعریفو  مدیره هیأتعملکرد سهامداران و 

باعـث خواهـد شـد مقـررات      هـا  نظـارت ایـن  . ناظران بهترین روش کنترلی خواهد بود

 شـده  مطـرح لیل نبود اطمینان میان سهامداران و مـدیران  دو اضافی که به گیروپا دست

هـاي صـحیح    هـا و نظـارت   هدف اصلی حاکمیت شـرکتی، تعیـین کنتـرل   . کاهش یابد

هـا   بنابراین، چنانچه در شرکت ؛و مدیران اجرایی است مدیره هیأتمابین سهامداران،  فی

ي ایجـاد  به موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشود چـارچوبی منطقـی بـرا   

  .نفعان فراهم نخواهد شد شرکت و ذي گیرانتصمیماعتماد بلندمدت میان 

موجـب   ،عنوان یکی از اهداف کلیـدي و جـوهره حاکمیـت شـرکتی     گویی بهپاسخ

و شـفافیت گـزارش مـدیران در قبـال نحـوه ارائـه عملکـرد خـود بـه           پذیري مسئولیت

ودر کارآمـدي   توجهی قابلسهامداران، مشتریان، کارکنان، دولت، مقامات ناظر و نقش 

  .ایفا خواهد نمودها  شرکتسالمت 
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بنـابراین  هاسـت؛  حاکمیت شرکتی ضعیف منبع اصلی رفتار متقلبانه در متن شرکت

بـراي ممانعـت و کـاهش     هـا استقرار حاکمیت شرکتی قـوي یکـی از مـؤثرترین ابزار   

هـا در   آنچه مسلم است ضرورت برپایی این نظام در تمامی شرکت .گونه رفتار است این

  .و با هر زمینه فعالیت است هراندازه
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