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 چکيده
 وسیله به شرکت یک اقتصادي سازي وضعیت آشکار و بیان میزان به ريگزارشگ کیفیت

 دارد اشاره و صادقانه صحیح شیوه به مالی دوره طول در آن عملکرد و مالی گزارشات

 قوانین، از استفاده با که است و کنترل هدایت ابزارهاي مجموعه شرکتی حاکمیت.

 هدفهاي به موجب دستیابی سیستمها و فرهنگها فرایندها، مقررات، ساختارها،

یکی از مهم ترین وظایفی  می شود. ذینفعان حقوق رعایت و عدالت شفافیت، پاسخگویی،

که حاکمیت شرکتی می تواند بر عهده گیرد، اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرآیند 

حاکمیت شرکتی ضعیف منبع اصلی رفتار متقلبانه در متن شرکت  کزارشگري مالی است.

 از شود، نمایندگی مشکل باعث کاهش و باشد ثرترمو شرکتی حاکمیت چه هرهاست. 

بنابراین استقرار حاکمیت شرکتی بود.  خواهد بهتر شرکت سهامدار عملکرد یک دیدگاه

می باشد. استقرار  قوي یکی از موثرترین ابزار براي ممانعت و کاهش این گونه رفتارها

ساختارهاي مناسب حاکمیت شرکتی می تواند کاهش تضاد منافع مالکان و مدیران ، 

 تعامل مناسب بین آنها و بهبود کیفیت گزارشگري مالی را در پی داشته باشد.

 تأ، هی، پایداري سازمان، گزارشگري مالیحاکمیت شرکتی :يديکل واژگان

 ، کمیته حسابرسیمدیره
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 خليفه فاطمه

 اسالمی واحد بوشهر آزاد دانشگاه حسابداري ارشد دانش آموخته کارشناسی

 

 نام نویسنده مسئول:
 فاطمه خليفه 

بررسی نقش حاکميت شرکتی در بهبود گزارشگري مالی 

 و پایداري سازمان ها
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 مقدمه
 مدیریت از مالکیت تفکیک و سهامی هاي شرکت ظهور صنعتی، میالدي،انقالب قرن هجدهم در جهان تحوالت ترین مهم از یکی شک بی

با پیدایش تئوري نمایندگی و جدایی ناگزیر مالکیت از مدیریت، ضرورت توجه به مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی بر پیشگیري از تقلب و  . بود

عوامل بازدارنده از خطر وقوع آن با هدف گزارشگري مالی مطلوب شرکت ها مطابق با شاخص هاي حاکمیت شرکتی و سیاست هاي کلی اقتصادي 

ازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگیري از اقدامات ، فعالیت ها و زمینه هاي فسادزا در بازار سرمایه و ... را فراهم نموده کشور یعنی شفاف س

م گیري یاست. یکی از اهداف گزارشگري مالی، ارائه اطالعاتی است که براي سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصم

 مدیران شده بوسیله منتشر اطالعات به توجه با گذاران سرمایه .[1]ط به سرمایه گذاري و اعتباردهی و سایر تصمیم ها ، سودمند باشدهاي مربو

که  طوري به باشد می اتکا قابل اطالعات درست، گیري تصمیم الزمه همچنین کنند می گیري یشان تصمیم گذاریها سرمایه امورات به نسبت

  نمایندگی مشکل نام مشهوري به مشکل به منجر که منافع تضاد طرفی گردد. از می اتخاذ بهتري تصمیمات باشد تر اتکا قابل اطالعات هرچه

 سالهاي اخیر در فوق مشکالت حل براي که مهمترین راهکارهایی از یکی . باشد می اتکا قابل اطالعات اصلی انتشار ازموانع یکی است شده

بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی  .باشد می  شرکتی حاکمیت است شده سایرین محققان و دولت، ذینفعان، قانونگذاران، توجه مورد

از شرکتهاي بزرگ که زیان هاي کالنی به ویژه براي سهامداران داشته است مشخص نمود ناشی از ضعف سیستمهاي حاکمیت شرکتی آنان بوده 

شرکتی و بحران هاي مالی ریشه در سوابق ادبی تئوري سازمانی دارد، که از آن چنین استنباط می شود رابطه تئوریک بین حاکمیت  .[2]است 

ت مدیره می کنند که روند نزولی دارند و یا با بحران مالی مواجه هستند. أکه ، سازمانها اغلب زمانی اقدام به تغییر حاکمیت شرکتی و ساختار هی

.بهبود ساختار [3]ش عمده اي در حاکمیت شرکتی به ویژه در نظارت بر عملکرد مدیریت سطوح باال داردت مدیره نقأباور بر این است که هی

ت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی ، از طریق همسو نمودن منافع مدیران و سهامداران ، به سرمایه گذاران کمک نموده أهی

سقوط چشمگیر شرکت هاي غول آسا مانند ورلد کام  .[4]ی فرایند گزارشگري مالی را تقویت می نماید و قابلیت اتکاي اطالعات مالی ، و همگرای

ات ع، انرون و گلوبال کراسینگ نیز به علت وقوع تقلب در صورتهاي مالی بوده است و این موارد تقلب ، اعتماد نسبت به بازارهاي مالی ، اطال

راسر جهان از بین برده است. شکست این شرکت ها، در ذهن سهامداران مختلف نسبت به اعتبار حرفه ي حسابداري را در سمالی و همچنین 

 یگزارش هاي مالی و قابلیت اطمینان آنها شک و تردید ایجاد کرده است . بنابراین می توان استدالل کرد که مکانیزم هاي فعلی حاکمیت شرکت

ثیر مثبتی در کاهش بروز چنین أساختار حاکمیت شرکتی قوي می تواند ت استدالل می شود که ،.بنابراین [5]به اندازه ي کافی بازدارنده نیستند

اثر بخشی ساختار حاکمیت شرکتی ، احتمال گزارشگري مالی متقلبانه را کاهش می دهد و در افزایش اعتبار گزارشگري  تقلب هایی داشته باشد.

 .[6]مالی اهمیت دارد

 

.1 حاکميت شرکتی       

کند و بر مدیره را تعریف میي بین سهامداران، مدیریت و اعضاي هیئتهاست که رابطهاي از قوانین و روشحاکمیت شرکتی مجموعه

رکت ناشی ي شگذارد. حاکمیت شرکتی در سطح ابتدایی با مسائلی مواجه است که از تفکیک مالکیت و ادارهچگونگی عملکرد شرکت تأثیر می

اي از اي شفاف بین مدیران و سهامداران برقرار کند. حاکمیت شرکتی، شامل مجموعهمفهوم فراتر از آن است که فقط رابطهشود، اما این می

کند که از طریق آن، اهداف شرکت، برآن، ساختاري ارائه مینفعان دیگر است. عالوهروابط بین مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و ذي

گیرد: راهبري از ها به دو طریق صورت میکنترل و راهبري شرکت  .شوداهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می ابزار دستیابی به آن،

 .آن. در هر کدام از این دو حالت، موارد مهمی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود« بیرون»شرکت و کنترل از « درون»

 

.  راهبري از درون شرکت 1-1  

    :براي یک راهبري مؤثر باید موارد زیر بررسی شوند  شود.شرکت انجام می« درون»مدیره مدیران و هیئتاین کار توسط 

 مدیره(کنند )شامل مدیرعامل و هیئتمشی شرکت را تعیین می تعیین ساختار وظایف افرادي که خط -

 هالیل ریسکوتحي مهم از طریق تجزیهنشدهبینینیاز به نظارت بر اتفاقات پیش -

 نیاز به کنترل عملکرد )کنترل داخلی( -

 

 کنترل از بيرون شرکت. 2-1
 .ي حقوقی )قانونی( در آن تعریف شده استهاي عملکرد، انطباق و اساسنامهداشتن از چارچوبی که دستورالعملآگاهی-

 .هاي اجتماعی و تصمیمات اخالقیها در جهان از طریق مسئولیتداشتن دیدگاهی گسترده از موقعیت شرکت -
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 اهداف حاکميت شرکتی. 2
. گذاران را برعهده دارددلیل اساسی استفاده از حاکمیت شرکتی، نظارت بر بخشی از شرکت است که کنترلِ دارایی سهامداران و سرمایه

 :کند کهمیاین کار تضمین 

 .مدیره توزیع شودطور مناسب بین اعضاي هیئتي قدرت بهموازنه -

 .طور عادالنه پاداش یا امتیاز تعلق گیردبه مدیران اجرایی به -

 .ها را بپذیرندمدیره مسئولیت نظارت بر مدیران اجرایی و مدیریت ریسکهیئت -

 .ت تأثیر عملکرد آنها نباشدمستقل باشند و شرکت تح  ناظران بیرونی -

 .از افشاگران فسادهاي مالی رسیدگی شود و حمایت  مسئولیت اجتماعی شرکت وکار،کسببه مسائلی مانند رعایت اخالق -

ان نفعان و سهامدارمدیره در برابر ارزش ذيها، ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیئتاما هدف اصلی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد شرکت

 است. 
 

 مزایاي حاکميت شرکتی. 3

 داردها مزایایی که براي شرکت . 3-1

ها داشته باشد و سطح شفافیت سازمانی تواند مزایایی هم براي صاحبان و هم براي مدیران شرکتموافقت با اصول حاکمیت شرکتی می

 :توان به موارد زیر اشاره کردرا افزایش دهد. از مزایاي دیگر آن می

 .بهبود دسترسی به بازارهاي سرمایه و بازارهاي مالی -

 .شدت رقابتی )از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک(ن در محیط بهماندکمک به باقی -

نسل دیگر، همچنین کاهش بههاي خانوادگی از یک نسلدردسر ثروت و دارایییافتن از انتقال بیو اطمینان  کردن سیاست خروجفراهم -

 .ت(گذاران بسیار مهم اسها )براي سرمایهاحتمال وقوع تعارض بر سر عایدي

وري شرکت افزایش یابد ها بهتر انجام شود، بهرهشود کنترل داخلی شرکتهاي کارآمد حاکمیت شرکتی سبب میهمچنین اتخاذ روش -

هاي ناشی از وام یا بدهی گذاران )در سطح ملی و خارج از کشور( و نیز کاهش هزینهها، توانایی جذب سرمایهو راه را براي امکان رشد شرکت

 .هموار کندها شرکت

که  بیننددنبال سرمایه و منابع جدید هستند، اغلب در مواقع بحرانی خود را مجبور میوکارهایی که بهدیگر، بسیاري از کسبازسوي -

 گذاران خود را درشان را مجدد و براین اساس تشکیل بدهند. هنگامی که بنیانرا بپذیرند و ساختار شرکت« حاکمیت شرکتی»طور جدي به

 .گذاري و گسترش عملکرد شرکت خواهند داشتبینند اطمینان بیشتري براي سرمایهمی گذار و شرکاي بالقوهقش سرمایهن
 

 مزایایی که براي سهامداران دارد . 3-2

 :توان اشاره کردبراي مزایاي حاکمیت شرکتی کارآمد براي سهامداران، به موارد زیر می

 ي منافع شرکتمنظور پیگیري اهدافی در راستامدیره بهاي مدیریت و هیئتهاي مناسب برکردن انگیزه فراهم -

 هیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیرانتس -

 شانبه سهامداران در مورد سرمایهتضمین امنیت بیشتر  -

اصالحات قانونی یا قوانین ي کافی از تصمیمات مربوط به مسائل اساسی شرکت )مانند اندازهدادن به سهامداران از اینکه بهاطمینان -

 .ها و نظایر آن( آگاه خواهند شدمربوط به ادغام، فروش دارایی
 

 مزایایی که براي اقتصاد ملی دارد ..3-3

ها کنند. این پژوهشاند، حاکمیت شرکتی را تأیید میهاي اخیر انجام شدهي شواهد تجربی و همچنین تحقیقاتی که در سالهمه -

گذاران سازمانی جهان حاضرند براي سهام یک شرکت با حاکمیت شرکتی خوب پول زیادي پرداخت کنند، اما در سرمایه 4۸% اند بیش ازدریافته

 .گذاري نکنندي مالی خوب(، سرمایهکند )با وجود سابقهشرکتی که از لحاظ حاکمیت شرکتی ضعیف عمل می

ها بازي کند. اگر در یک کشور اعتبار الزم براي اجراي اي ارزش شرکتتواند نقش مهمی در ارتقموافقت با اصول حاکمیت شرکتی می -

ماد گذاران شفافیت و اعتانگاري شود یا به سرمایهدهی سهلهاي حاکمیت شرکتی وجود نداشته باشد، در حسابرسی و استانداردهاي گزارششیوه

ج از کشور جریان خواهد یافت. بنابراین عواقب این وضعیت، تمام گذاران داخلی یا خارجی( در جایی خارکافی داده نشود، سرمایه )سرمایه

 .ها و تشکیالت اقتصادي کشور را درگیر خواهد کردشرکت
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 شرکتی حاکميتتقلب و . 4
افزایش رو به رشد تقلب شرکت ها نشان دهنده بی اثر بودن مکانیسم هاي پیشگیرانه از تقلب است که توسط سازمان ها استفاده می 

بسیاري از تخلفات اخیر شرکت هاي بزرگ ، شکست ساختار حاکمیت شرکتی علت اصلی بیان شده است، که خود یکی از ابزارهاي  شود. در

ثیر مثبتی در کاهش أ. بنابراین استدالل می شود که ، ساختار حاکمیت شرکتی قوي می تواند ت[5]پیشگیري از گزارشگري مالی متقلبانه است

 .[7]داشته باشدب هایی بروز چنین تقل

افزایش توجه به مسئله تقلب در سال هاي اخیر نشان دهنده رشد سطح آگاهی افراد از اثرات زیان بار تقلب به خصوص در جریان جهانی 

ن یشدن اقتصاد و تجارت است. مشخصه هاي ساختاري شرکت می تواند زمینه ارتکاب تقلب را افزایش دهد. تضاد منافع و عدم تقارن اطالعاتی ب

د. در تقلب را باز کن مالکیت و مدیریت زمینه ساز فساد مالی است. به عالوه تخصیص وظایف و مسئولیت ها به مدیران می تواند دروازه ارتکاب

 هنگامی که مدیریت ، قدرت اجراییت   مدیره به عنوان ناظر و کنترل کننده عملکرد مدیران اجرایی کامال واضح است.أچنین شرایطی ، نقش هی

تقل سو اختیارات نامحدود و در نتیجه این امکان را داشته باشد که تصمیمات سرمایه گذاري ، عملیتی و اعطاي پاداش را به تنهایی و به صورت م

 اتخاذ نماید،نشان دهنده وجود ضعف در ساختارهاي حاکمیت شرکتی است.

حسابرسی را به عنوان عوامل اصلی حاکمیت شرکتی در نظر بگیریم ت مدیره ، وظیفه دوگانه مدیر عامل و ترکیب کمیته أاگر ترکیب هی

 با تشریح آنها به خوبی مشخص می شود که نظام حاکمیت شرکتی موثر می تواند احتمال ارتکاب تقلب را تا حد زیادي کاهش دهد.
 

 در حاکميت شرکتی  ت مدیرهأنقش هي. 4-1
روزي به شمار می روند که اغلب از آن ها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی ت مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت در شرکت هاي امأهی

ت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند ، در حالی أشرکت و مسوول نظارت و سیاست گذاري در شرکت ها یاد می شود. اعضاي هی

اي دولتی ، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان که در برخی سیستم هاي حاکمیتی نوین ، مجموعه نظرات کارکنان ، نهاده

ت مدیره ها غالبا گروهی از افرادند که حق نظارت ، کنترل ، سیاست گذاري هاي کالن و حاکمیت بر یک شرکت خاص را أثیر گذار است . هیأت

مت شرکتی را در حوزه هاي متنوعی همچون عملکرد مالی در اختیار دارند.این مجموعه از افراد ) در قالب یک تیم کاري اثربخش( باید سال

 مدیره یاته مناسب شرکت ، قانونی بودن فعالیت ها ، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف رهبري شرکت ، تضمین کنند.

 .شود ذیهغت خوب و باشد شاداب و سالم همواره باید پس،  میشود محسوب آن قلب شرکت،

  شود برگزار منظم صورت به باید مدیره هیات جلسات- 

  باشد برقرار مطلوبی ايقو توازن باید مدیره، هیات در-

  شود مسلط آن در گیري تصمیم فرآیند و مدیره هیات جلسات بر خاص، شخص که شود داده اجازه نباید -

 کنند توجه دیگر اعضاي پیشنهادهاي به بلندنظري، با باید مدیره هیات اعضاي-

 باشد داشته قرار باالیی سطح در باید مدیره، هیات اعضاي بین در متقابل اطمینان -

 باشند امانتداري و راستی درستکاري،از  واالیی درجه و اخالقی عالی صفات داراي باید مدیره هیات اعضاي -

اعضاي غیرموظف با احتمال بیشتري ، به منظور حمایت از منافع سهامداران ، فعالیت هاي مدیریت را ارزیابی و کنترل می کنند بنابراین 

انونی ودن تخصص ، استقالل و قدرت قبدین ترتیب ،هیات مدیره شرکت با دارا بباعث کاهش هزینه هاي نمایندگی و پیشگیري از تقلب می شوند.

 الزم ، یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می آید.

 

   . وظيفه دوگانه مدیر عامل4-2
ت مدیره هم باشد نمی تواند وظایف نظارتی خود را بدون در نظر گرفتن منافع شخصی خود أاگر مدیر عامل به طور همزمان رییس هی

 راین زمانی که این دو وظیفه بر عهده یک نفر قرار دارد احتمال ارتکاب افزایش می یابد. انجام دهد ، بناب

   

      ترکيب کميته حسابرسی. 4-3
کمیته حسابرسی مسئول نظارت بر فرآیند گزارشگري مالی است و کفایت سیستم هاي کنترل مالی را مورد آزمون قرار می دهد. بنابراین 

ابزاري براي کاهش هزینه هاي نمایندگی است. استقالل باالي کمیته حسابرسی احتمال تقلب را کاهش می دهد. این استقالل کمیته حسابرسی 

 باال به معناي نسبت باالي مدیران غیرموظف در این کمیته است

ت أمناسب و شفاف و عزم هیي مالی رعایت اصول حاکمیت شرکتی در وهله اول به وسیله تدوین قوانین قدرتمند، منطقی و پایدار، بازارها

ر هاي مالی و کشف تقلبات بزرگ دمدیره و مدیران در اجراي آن وابسته خواهد بود. اصوال تاریخ گذشته بیانگر این موضوع است که بروز شکست
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 قانونگذاري موجبات پیدایش مراجعها شده است. افزایش کشورهاي مختلف باعث تدوین و تنظیم قوانین و مقررات سختگیرانه بر علیه شرکت

 .نظارتی، تدوین و تنظیم استانداردهاي جدید حسابداري و حسابرسی شده است

 

 . نقش سهامداران در حاکميت شرکتی 5
اي دنیا کشوره دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. شاید بتوان چنین گفت که به اندازهها نشان میبررسی

صادي، ها، وضعیت اقتتم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت موجود در یک کشور با عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتسیس

شود. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج سازمانی مشخص میهاي دولتی و فرهنگسیستم نظارتی و قانونی، سیاست

اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود تاثیرگذار است. اصوال روابط بین به داخل، وضعیت 

هیات مدیره، مدیرعامل و حسابرسان در قوانین هر کشور و سپس در چارچوب وظایف حاکمیت شرکتی توسط مجامع و هیات مدیره سهامداران، 

ها به قدرت ها تننامهتبیین اصول حاکمیت شرکتی توسط سهامداران یا هیات مدیره، ضمانت اجرایی این آیین شود. بنابراین، در صورتترسیم می

هاي خود به این اصول موثر واقع شوندو در توانند در اجراي اصول حاکمیت شرکتی و پایبندي سازمانقانون وابسته نخواهد بود. سهامداران می

 .جدي خود از مدیران آن را شکل دهندغیاب بسترهاي قانونی با مطالبه 
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 نتيجه گيري
حکمرانی و مدیریت خوب در یک شرکت عامل مهمی در فرآیند توسعه پایداري سازمان ها و به تبع آن جامعه است و این امر نه تنها در 

در مکانیزم هاي مشخص شده در آیین نامه خصوص شرکت هاي خصوصی ، بلکه براي کل اقتصاد جامعه موثر است. بنابراین پیشنهاد می شود 

 ،منظور بررسی کیفیت گزارشگري مالیسازوکارهاي حاکمیت می تواند به نظام راهبري شرکت ها به خصوصیات مدیران غیرموظف نیز توجه شود.

ش یت شرکتی مناسب موجب افزایحاکمبراي مثال میزان گرایش شرکت به مدیریت سود یا تقلب در صورت هاي مالی ، مورد استفاده قرار بگیرد.

 کارآیی و ارزش بازار شرکت ها می شود و به نظر می رسد به کارگیري برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران

ر این میان نقش موجب حمایت بیشتر از سهامداران خرد می شود. در پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی عوامل مهمی تاثیر گذار هستند که د

همچنین پژوهش هاي گذشته نشان می دهند که حاکمیت  هیات مدیره و کارکردهاي کمیته هاي اصلی هیات مدیره بارز و غیرقابل انکار است.

شرکتی خوب ریسک تقلب را کاهش می دهد. عالوه بر این سازوکارهاي حاکمیت شرکتی مشکالت نمایندگی را کنترل می کنند و در نتیجه 

 راهکار یک عنوان به شرکتی حاکمیت اخیر هاي سال دراطمینان حاصل می شود که مدیران در جهت منافع سهامداران فعالیت می نمایند.  این

 مطلوب شرکتی حاکمیت یک که دهد می نشان مختلف تجربی تحقیقات نتایج و است شده مطرح مالی گزارشگري کیفیت افزایش در موثر

مطالعات علمی نیز نشان می دهند که میان حاکمیت شرکتی ضعیف و کنترل نازل گزارشگري مالی،  .شود می سود کیفیت افزایش به منجر

با توجه به نتایج مزبور به نظر می رسد که باید از تحریف سود ، وجود تقلب در صورتهاي مالی، و ضعف کنترل هاي داخلی رابطه وجود دارد.

مدیران  ولیت پاسخ گویی هیات مدیره ی به منظور افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی ، ارتقاي سطح مسئوطریق اقداماتی از قبیل انجام اصالحات

تري کید بیشأشرکت به منظور اطمینان از ارائه ي صادقانه ي گزارش هاي مالی و گسترش پژوهش هاي انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی ، ت

 .[%]گزارشگري مالی صورت گیرد  در زمینه بهبود آثار حاکمیت شرکتی بر فرایند
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