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مقدمه 
واژه حاکمیت )راهبری( شرکتی در دهه 1980میالدی مطرح شد و هدف آن بازاندیشی 
در روابط سهامداران، هیئت مدیره و ذینفعان بود. در واقع، حاکمیت شرکتی روابط میان 
مجموعه ای از افراد و نهادها را هدف قرار می دهد که در جهتگیری و اثربخشی سازمانها 
تأثی��ر به س��زایی دارد؛ از جمله س��هامداران، هیئت مدیره، مدیری��ت اجرایی، کارکنان، 
مش��تریان، تأمین کنندگان مال��ی و نهادهای قانونی و دولتی. ه��دف از اعمال حاکمیت 
ش��رکتی، رعایت و اعمال اصولی اس��ت که توازن مناس��بی بین آزادی عمل مدیریت و 
پاس��خگویی و رعایت منافع ذینفعان مختلف از جمله رعایت حقوق س��هامداران، رفتار 
عادالنه با س��هامداران، شفافیت، مسئولیتهای هیئت مدیره و جنبه های اخالقی برقرار 

می کند.
بررس��ی ها نش��ان می ده��د راز جاودانگی و کامیابی ش��رکتهای معروف و خوش��نام در 
برخ��ورداری آنها از رعایت اصول حاکمیت ش��رکتی و برخ��ورداری از اعضای هیئت مدیره 
کارامد نهفته است. البته حاکمیت شرکتی اصولی تلقی می شود که در کشورهای مختلف به 
اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی با یکدیگر تا حدی متفاوت است؛ اما 
اثربخشی شرکتها و رونق بازارهای مالی و پولی کشورها و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی 

کشورها به کیفیت رعایت این اصول بستگی دارد.
حاکمیت ش��رکتی دربرگیرن��ده مجموعه روابط بین هیئت مدی��ره، مدیران اجرایی، 
س��هامداران و باقی ذینفعان س��ازمان و مجموعه ای از قواعد ناظر بر ش��رکت اس��ت. 
به عبارت دیگر، حاکمیت ش��رکتی مناس��ب عبارت اس��ت از قواع��د و رویه های حاکم 
بر روابط بین اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی و س��هامداران ش��رکتها و همچنین 
ذینفعان��ی نظیر کارکنان و اعتباردهندگان، که از طری��ق جلب اطمینان بازار، کمک به 
س��المت بازار و کارایی اقتصادی، ثبات مالی و رش��د اقتصادی را به ارمغان می آورد. 
حاکمیت ش��رکتی مطلوب و کارامد، موفقیت کسب وکار را تضمین نمی کند، اما یکی از 

عواملی است که می تواند در موفقیت بلندمدت کسب وکار به آن کمک کند.
از منظ��ری دیگر، حاکمیت ش��رکتی مجموعه ای از س��ازوکارهای هدایت  و کنترل 
است؛ به طوری که نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیتهای ذینفعان مختلف 

اعم از هیئت مدیره، سهامداران، مدیران و کارکنان را مشخص می کند. 

دکتر فرهنگ کاشف  بهرامی 	

حاکمیت شرکتی و نقش رئیس هیئت مدیره و

ارتباط آن با عدم تقارن اطالعاتی و حسابرسی داخلی
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حاکمیت شرکتی و نقش رئیس هیئت مدیره و

ارتباط آن با عدم تقارن اطالعاتی و حسابرسی داخلی

هیئت مدیره
ش��رکتهای بزرگ همواره به وس��یله دو نهاد اصلی اداره می شوند: 

الف( هیئت مدیره، و ب( هیئت اجرایی.
هیئت مدیره وظیفه سیاس��ت گذاری، نظارت و هدایت ش��رکت را 
به عهده دارد و هیئت اجرایی، عملیات جاری و توس��عه کسب وکار 
شرکت را انجام می دهد. امروزه بر جدایی این دو نهاد تأکید اساسی 
شده است. هیئت مدیره یک شرکت، عامل اصلی موفقیتهای آن 
ش��رکت به حساب می آید. از این لحاظ، شرکتها برای دستیابی به 
موفقیت الزم است تا از س��اختار هیئت مدیره ای اثرگذار برخوردار 
باشند. اعضای هیئت مدیره از طرف سهامداران انتخاب می شوند 
و بای��د آنه��ا را نمایندگ��ی کنن��د. در صورتی که ش��رکت ذینفعان 
متعددی دارد، تضاد منافع می توان��د کارایی هیئت مدیره را تقلیل 

داده و زمینه فساد را فراهم آورد.
اصول حاکمیت شرکتی، ساختاری را برای هیئت مدیره شرکتهای 
ب��زرگ و س��هامی عام پیش��نهاد می کند ک��ه س��المت، کارامدی و 

پاسخگویی آنها به همه ذینفعان را تأمین کند.
در این س��اختار، اصلی ترین نقش به عه��ده رئیس هیئت مدیره 
شرکت است.رئیس هیئت مدیره، نقطه مرکزی در کسب موفقیتهای 
شرکت به حساب می آید و از این نظر باید از باالترین استانداردهای 

درستکاری، مدیریت، اخالق و دانایی، برخوردار باشد.

حوزه فعالیت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بای��د می��ان راهب��ری هیئت مدی��ره و ح��دود اختیاره��ا و وظایف 
مدیرعامل در اداره امور ش��رکت، مرزبندی روش��نی انجام پذیرد. 
هیچ ف��ردی نباید مانع قدرت تصمیم گی��ری صحیح هیئت مدیره 

ش��ود. رئی��س هیئت مدی��ره در درج��ه اّول مس��ئول کارام��دی 
هیئت مدی��ره می باش��د. او بای��د از اثربخش��ی و مفیدفایده بودن 
اعضای هیئت مدیره، در ابعاد سیاس��ت گذاری، نظارت و هدایت 
عملیات ش��رکت، با وج��ود دوری آنه��ا از اداره اجرایی و روزمره 
ش��رکت، مطمئن باش��د. اداره ش��رکت ب��ه عه��ده مدیرعامل و 
هیئت اجرای��ی اس��ت ک��ه در قال��ب حاکمیت هیئت مدی��ره انجام 
می شود. رئیس هیئت مدیره باید بتواند وظایف خود را به صورت 
مس��تقل انجام دهد. مسئولیت تصمیم گیری و اختیارهای رئیس 
هیئت مدی��ره و مدیرعام��ل نباید ب��ا یکدیگر ترکیب ش��ود؛ بلکه 
باید هر مس��ئولیت تنها ب��ر عهده یک نفر باش��د. در نتیجه نباید 
نقش رئی��س هیئت مدیره و مدیرعام��ل را به صورت همزمان بر 
عه��ده یک نفر ق��رار داد، چرا که این سیاس��ت برخالف مش��ی 
حاکمیت شرکتی اس��ت؛ به طوری که وظایف رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعام��ل بای��د ب��ه صورت کتبی تدوین ش��ده و ب��ه تصویب 

هیئت مدیره برس��د و س��پس به آنها تس��لیم ش��ود. 
رئی��س هیئت مدی��ره و مدیرعام��ل باید زم��ان کاف��ی را برای 
گفتگوی ش��فاف در م��ورد وظایف خ��ود اختصاص دهن��د و قبل 
از جداس��ازی وظای��ف از طریق هیئت مدیره، ب��ه توافقی دوطرفه 
درم��ورد نق��ش مرتب��ط با جای��گاه س��ازمانی خود، دس��ت یابند. 
به عبارت��ی، قبل از اب��الغ وظایف هریک از س��وی هیئت مدیره، 
خودش��ان در گفتگوهای ش��فاف و منظ��م با هم ب��ه نتایج نهایی 
وظایف تفکیک شده دسترسی حاصل نمایند. مهمترین نقشی که 
این دو نفر در ش��روع مس��ئولیت خود انجام می دهند، ریاس��ت و 
اداره هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره و اداره اجرایی شرکت 

به وسیله مدیرعامل است. 

وجود حاکمیت شرکتی خوب، کلید جذب سرمایه مالی و نیروی انسانی به وسیله شرکتها و شرکای تجاری قدرتمند در زنجیره ارزش است. کیفیت اجرای 
حاکمیت ش��رکتی، به کیفیت شفاف س��ازی اطالعاتی و عملیاتی و میزان اعتماد در روابط بین س��هامداران، هیئت مدیره، مدیران ارشد و کارمندان معطوف 
می گ��ردد ک��ه نفوذ و مس��ئولیت هر یک را درقبال ارزش پایدار بنگاه برای تمامی س��هامداران مش��خص می کند؛ به طوری که جاری ش��دن نظام حاکمیت 
شرکتی مؤثر، رسیدن به هدفها و سیاستها را امکان پذیر خواهد نمود. ازاین لحاظ هست که: نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از زیرساختهای اساسی 
کش��ور برای »بهبود فضای کس��ب وکار«، »شفافیت و س��المت فعالیتهای اقتصادی«، »پاس��خگویی مدیران و رعایت حقوق ذینفعان«، هرچه سریعتر باید 
در بنگاههای اقتصادی کش��ور مس��تقر ش��ود تا استفاده کارا و اثربخش از منابع انسانی، مالی و مادی کش��ور در راستای تحقق سند چشم انداز و دستیابی به 
عدالت و پیش��رفت اقتصادی کش��ور حاصل شود. دراین بین، س��ازمانهای مردم نهاد که به صورت خودانتظام و مستقل عمل می کنند )مانند اتاق بازرگانی، 
انجمن های حرفه ای و جامعه حس��ابداران رس��می ایران(، از پایه های اصلی اس��تقرار حاکمیت شرکتی هس��تند و از این جهت الزم است اقدامهای الزم از 
س��وی بخش��های ذیربط جهت توسعه و حمایت از س��ازمانها و نهادهای مزبور به عمل آید. بعد از این پیشگفتار به مهمترین اصل»حاکمیت شرکتی« یعنی 

ساختار کارامد  هیئت مدیره و به نقش اساسی رئیس آن می پردازیم.
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نقش رئیس در هیئت مدیره 
رئی��س هیئت مدیره مس��ئولیت رهب��ری هیئت مدی��ره، اطمینان 
از تأثیرگ��ذار بودن نق��ش خود در تمامی جنبه ها و تنظیم دس��تور 
جلس��ه ها را ب��ر عه��ده دارد. به ع��الوه، او وظیفه دارد ت��ا از ارائه 

به موقع، شفاف و کافی اطالعات به اعضای هیئت مدیره اطمینان 
حاصل نماید.

رئی��س هیئت مدیره بای��د از ارتباط مؤثر با س��هامداران مطمئن 
ش��ود. او همچنی��ن باید تأثی��ر حضور اعض��ا، به خصوص اعضای 
غیرموظف را تس��هیل نموده و ارتباط س��ازنده بین اعضای موظف 
و غیرموظ��ف را برقرار کند. منظور از اعضای غیرموظف، اعضایی 
هس��تند که در شرکت سمت اجرایی ندارند و به طور معمول نماینده 
شخص حقوقی یا حقیقی )سهامدار عمده( در هیئت مدیره هستند. 
همچنین، منظوراز اعضای موظف، اعضایی هستند که در شرکت 
دارای س��مت اجرای��ی نیز هس��تند؛ مانند مدیرعامل ک��ه می تواند 

عض��و هیئت مدیره نیز باش��د. رئیس هیئت مدی��ره به عنوان راهبر 
هیئت مدیره، در مورد مفید بودن نقش خود مسئول می باشد.

وظایف رئیس هیئت مدیره
عمده تری��ن وظایف رئی��س هیئت مدیره در یازده عنوان به ش��رح 

ذیل ارائه می شود:

1( رهبری فرایند حاکمیتی 

رئی��س هیئت مدیره باید ضم��ن همکاری نزدیک ب��ا مدیرعامل 
ش��رکت، فراین��د حاکمیت��ی ش��رکت را رهبری ک��رده و به صورت 
مداوم از عملکرد بهینه شرکت مطمئن باشد. بسیاری از شرکتها، 
به خصوص ش��رکتهای بزرگ، نسبت به شرکتهای تازه تأسیس به 
نظارت دقیقتر و بیش��تری احتیاج دارند. همچنین، تعهد در قبال 
کنترله��ای داخلی قوی مال��ی- اداری و مدیریت بدون نقص که از 
سوی همگان قابل رؤیت باشد، از الزامهایی است که  باید در همه 
ش��رکتها متناس��ب با نوع فعالیتشان و ش��رایط خاصشان، موجود 
باش��د. به عالوه، رئیس هیئت مدیره به عنوان عضو ارشد شرکت 
الزم اس��ت تا رهبری تنظیم، تثبیت و اجرای ارزشهای سازمانی 

شرکت را برعهده گیرد.

2( تنظیم دستور جلسه های هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره باید قبل از جلسه، موضوعهای دستور جلسه را 
به اطالع اعضا برس��اند تا آنها بتوانند این موضوعها را اصالح کرده 
یا موضوعهای جدیدی را پیش��نهاد نمایند و یا آمادگی الزم و کافی 
را از هر جهت در مورد موضوعهای مطرح شده در دستور جلسه ها، 
کسب نمایند. این امر باعث می شود تا هیئت مدیره به میزان کافی 
در م��ورد تمامی مس��ائل مربوط، به بحث و تب��ادل نظر پرداخته و 

مالحظات مربوط به کسب وکار را در بحثهای خود لحاظ نماید.

3( اداره جلسه های هیئت مدیره

رئی��س هیئت مدی��ره، مس��ئول اداره جلس��ه های هیئت مدی��ره 
می باش��د. او بای��د از کفای��ت بحث در م��ورد موضوعه��ای مهم 
مطمئ��ن ش��ده و از ص��رف وق��ت بی م��ورد ب��رای موضوعه��ای 
بحث انگیز و انحرافی معمول در هر کسب وکار، جلوگیری نماید و 

اداره مقتدرانه جلسه ها را به عهده گیرد.

باید میان

راهبری هیئت مدیره و

حدود اختیارها و

وظایف مدیرعامل در

اداره امور شرکت

مرزبندی روشنی

انجام پذیرد
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4( تهیه اطالعات

رئی��س هیئت مدی��ره مس��ئولیت دارد تا از دریاف��ت کافی، دقیق، 
ش��فاف و به موق��ع اطالعات مرب��وط به موضوعهای مطرح ش��ده 
در جلس��ات هیئت مدیره از س��وی اعضا اطمین��ان حاصل نماید. 
اطالعات باید ش��امل تمام وظایف و مس��ئولیتهای عمومی اعضا 

و نیز اطالعات خاص شرکت و کسب وکار باشد.

5( مشارکت همه اعضای هیئت مدیره

رئی��س هیئت مدیره باید امکان مش��ارکت تمامی اعضای موظف 
و غیرموظ��ف را در بحثه��ای هیئت مدی��ره فراهم نمای��د؛ چرا که 
هیئت مدی��ره ای تاثیرگ��ذار اس��ت ک��ه تمامی اعض��ای آن به طور 

شایسته در همه موضوعهای مربوط، بحث و اظهارنظر نمایند.

6( توازن هیئت مدیره

یک��ی از مهمترین راهه��ای تأثیرگذاری هیئت مدی��ره، اطمینان از 
ترکیب مناس��ب و در عین حال جامع اعضای موظف و غیرموظف 
در س��اختار هیئت مدیره می باشد. به عالوه، الزم است تا بین اعضا 
ترکیب مناس��بی از مهارتها و تجارب وجود داش��ته باش��د تا شرایط 
کسب موفقیت در شرکت فراهم گردد. در نتیجه، در انتخاب اعضای 
هیئت مدیره از سوی سهامداران در مجامع عمومی صاحبان سهام، 
س��هامداران باید به نکته های ظریف و حساس یادشده توجه کافی 
و الزم مبذول دارند و از گزینش��های سیاس��ی، حزبی و س��لیقه ای 
اعضای هیئت مدیره به طور ج��ّدی بپرهیزند؛ بلکه بر مبنای اصل 

شایسته گزینی اعضای هیئت مدیره را انتخاب نمایند.

7( انتصاب رسمی اعضای جدید

رئیس هیئت مدیره ش��رکت باید به منظ��ور اطمینان از تأثیرگذاری 
اعض��ای جدید هیئت مدیره، از وجود تمام اطالعات مهم نزد آنها، 
اطمینان حاصل نماید. هرگاه افراد معرفی شده برای عضویت جدید 
هیئت مدیره از اطالعات کافی برخوردار نباشند، رئیس هیئت مدیره 
بای��د برای رفع مش��کل با س��هامداران عمده مذاکره کند و نس��بت 
ب��ه تعویض آنه��ا اقدامهای مقتض��ی را به انجام برس��اند. بنابراین 
هرگون��ه انتص��اب سیاس��ی بدون در نظ��ر گرفتن شایس��تگی های 
علمی، مهارتی و س��وابق مدیریتی خاص صنع��ت مربوط، باید به 
وسیله رئیس هیئت مدیره ممنوع اعالم شود و از ورود اعضای فقط 

سیاس��ی، مربوط به هر جناحی که باش��د، به ط��ور جّدی جلوگیری 
به عم��ل آورد و حض��ور مدیران مس��تقل در هیئت مدیره را غنیمت 
بشمارد؛ چرا که مدیران مستقل کلیدی ترین عامل اجرای حاکمیت 
شرکتی هس��تند. مدیر مستقل کسی است که: 1- پاداش مدیریتی 
دریافت نمی کند، 2- نماینده س��هامدارعمده شرکت نیست، 3- در 
حال حاضر و در طول س��ه سال قبل شریک اصلی یا مدیر اجرایی 
مؤسس��ه حسابرسی مس��تقل ش��رکت و یا واحد حسابرسی داخلی 
نیس��ت، و 4- کارمند یا مس��ئول اجرایی ش��رکت نمی باشد. به طور 
کلی، عضو هیئت مدیره زمانی مس��تقل اس��ت که به طور مس��تقیم 
و یا غیرمس��تقیم ارتباط مهمی با ش��رکت نداش��ته باشد. در چنین 
ش��رایطی با وجود مدیران مستقل در هیئت مدیره، هیئت مدیره ای 
کارامد و مؤثر در اداره امور ش��رکت خواهیم داش��ت؛ چرا که حضور 
مدیران مس��تقل در هیئت مدیره ش��رکتها، س��بب بهبود حاکمیت 
شرکتی خواهد شد. در نتیجه، رئیس هیئت مدیره می تواند از طریق 
تمرکز بر مدیران مستقل به عنوان یکی از اساسی ترین سازوکارهای 
حاکمیت شرکتی، از منافع تمام ذینفعان و به ویژه سهامداران خرد، 

حمایت نماید. 

8( فرایند ارزیابی هیئت مدیره

ب��رای اطمین��ان از مؤثر ب��ودن عملکرد هیئت مدی��ره، کمیته ها و 

حسابرسان داخلی

نقشی مهم و کلیدی در

برنامه مدیریت ریسک تقّلب در

نظام حاکمیت شرکتی

هر سازمانی ایفا می کنند
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اعضای هیئت مدیره، الزم اس��ت تا فرایند ارزیابی مناسبی وجود 
داش��ته باش��د. رئیس هیئت مدیره در رأس فراین��د ارزیابی باید با 
قب��ول این مس��ئولیت، در تمام��ی مراحل ارزیابی حضور داش��ته 
باش��د. تدوین ش��اخصهای خ��اص صنعت مربوط ب��رای ارزیابی 
عملک��رد هیئت مدی��ره و تش��خیص میزان ش��کاف عملکردی با 
شاخصهای تدوین ش��ده، می تواند ارزیابی هیئت مدیره را جامعتر 
و دقیقتر به انجام برس��اند. از این جهت، تشکیل بانک اطالعاتی 
مدیران برای تس��هیل انتخاب مدی��ران حرفه ای و ترویج رویکرد 
مدیران مستقل به عنوان اعضای هیئت مدیره، می تواند به بهبود 
شایسته ساالری، ایفای مؤثر مسئولیتهای هیئت مدیره و اعتالی 

اثربخشی سازمانها بینجامد.

9( ارائه مشاوره به مدیرعامل

به منظور کس��ب اطمینان از عملکرد صحیح و منس��جم ش��رکت، 
رئی��س هیئت مدیره بای��د همکاری نزدیکی با مدیرعامل داش��ته 
باش��د. رئی��س هیئت مدیره باید با مدیرعامل مش��ورت کرده و در 
مواق��ع لزوم وی را راهنمایی نماید و به عنوان صدای هیئت مدیره 
باشد. او باید در زمینه چگونه به اجراگذاشتن مصوبات هیئت مدیره 
که در صورتجلسه ها درج شده است و همچنین با ارائه راهکارهای 
مناس��ب ب��ه مدیرعام��ل برای حل وفصل مش��کالت، مس��ائل و 
محدودیته��ای اجرایی مصوبات هیئت مدیره، اثربخش��ی اجرای 

مصوبات هیئت مدیره را ارتقا بخشد.

10( ارتباط بین اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره

رئیس هیئت مدی��ره باید به عنوان پل ارتباطی بین اعضای موظف و 
غیرموظ��ف عمل نماید تا اعضا به ص��ورت یکپارچه در هیئت مدیره 
فعالیت کرده و در اتخاذ تصمیمهای مربوط به شرکت، مؤثر عمل کنند. 
از این لحاظ الزم است تا تمامی اعضای هیئت مدیره اعم از موظف و 
غیرموظف به وظایف خود در قالب هیئت مدیره ای واحد، عمل نمایند 
و هیچ گونه اختالفی را در تعهدها و مسئولیتهای حقوقی و قانونی خود 
احساس نکنند. ماهیت مستقل و نقش اعضای غیرموظف به گونه ای 
اس��ت که باید اعضای موظف را مورد سوال قرار داده و در مواقعی به 
چالش بکش��انند. رئیس هیئت مدیره باید اطمینان حاصل نماید که 
اعضای موظف این چالش��ها را به عنوان حاکمیت ش��رکتی صحیح و 

مناسب، تأیید کرده و قبول داشته باشند.

11( ارتباط با سهامداران

اغل��ب رئی��س هیئت مدی��ره برای مالق��ات با س��هامداران عمده 
فراخوان��ده می ش��ود. رئی��س هیئت مدیره، هماهن��گ با اعضای 
هیئت مدی��ره، ب��ر روابط ش��رکت ب��ا تمامی س��هامداران ش��امل 
سهامداران جزء و عمده، نظارت دارد. دریافت نظر سهامداران از 
طریق کارگزاران، حداقل دوبار در س��ال، برای هیئت مدیره بسیار 

حائز اهمیت می باشد.

استقالل رئیس هیئت مدیره
رئی��س هیئت مدیره بای��د هنگام انتصاب از انج��ام هرگونه فعالیت 
دیگری مرتبط با ش��رکت، مس��تقل باش��د. مدیرعام��ل حق ندارد 
به عنوان رئیس هیئت مدیره همان شرکت نیز منصوب شود.   اینکه 
در بخ��ش پایانی م��اده 124 اصالحیه قس��متی از قان��ون تجارت 
مصوب اس��فند م��اه 1347 ذکر ش��ده اس��ت: مدیرعامل ش��رکت 
نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد "مگر 
با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی”، خالف اصل 
اس��تقالل رئیس هیئت مدیره اس��ت. رئیس هیئت مدیره می تواند 
عضو موظف یا غیرموظف باشد؛ با وجود این، باید شرایط استقالل 
وی در تمامی موارد بررس��ی شود. همچنین این عقیده وجود دارد 
که انتصاب مدیرعامل سابق به عنوان رئیس هیئت مدیره، می تواند 
مش��کالتی را برای مدیرعامل ت��ازه وارد ایجاد نمای��د. در نتیجه، 
صالح نیس��ت مدیرعامل س��ابق را به عنوان رئی��س هیئت مدیره، 

انتخاب یا منصوب کرد.

کمیته عزل و نصب 
در هر شرکت الزم است کمیته عزل و نصبی وجود داشته باشد تا 
فرایند انتصابها در هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت را انجام داده 
و برای عضویت هیئت مدیره افرادی را پیشنهاد نماید. در نتیجه، 
تش��کیل بانک اطالعاتی مدیران برای تس��هیل انتخاب مدیران 
حرف��ه ای و تروی��ج رویک��رد مدیران مس��تقل به عن��وان اعضای 
هیئت مدی��ره می تواند ب��ه بهبود شایسته س��االری، ایف��ای مؤثر 
مسئولیتهای هیئت مدیره و اعتالی اثربخشی سازمانها بینجامد. 
اکثر اعضای این کمیته را باید افراد غیرموظف مس��تقل تش��کیل 
دهن��د. رئی��س هیئت مدیره )یا عض��و غیرموظف مس��تقل( باید 
ریاست این کمیته را برعهده گیرد. تنها زمانی رئیس هیئت مدیره 
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نمی تواند مس��ئول کمیته عزل و نصب باش��د که موضوع کمیته در 
مورد انتصاب جانشین برای رئیس هیئت مدیره باشد. کمیته عزل 
و نصب باید منابع خود را در دسترس گذاشته و وظایف و محدوده 

اختیارهای خود را تشریح نماید. 
ب��ا توجه ب��ه اهمیت نق��ش رئی��س هیئت مدی��ره، در اطمینان 
از اثربخش��ی فعالیته��ای هیئت مدی��ره، الزم اس��ت ت��ا رئی��س 
هیئت مدیره در فرایند انتخاب اعضای جدید مشارکت داشته باشد 

و آن را اداره نماید.
به منظ��ور اطمینان از اثربخش��ی فعالیته��ای هیئت مدیره، باید 
تعادل مناسبی در تعداد اعضای موظف و غیرموظف، و نیز تعادل 

در مهارتها و تجارب آنها وجود داشته باشد.
رئی��س هیئت مدی��ره، به عنوان رئی��س کمیته ع��زل و نصب، 
فرصت دخالت در تعیین پس��تهای خالی، فرایند بررسی و انتخاب 
عض��و جدید و اف��راد جانش��ین در هیئت مدی��ره را در اختیار دارد. 
الزم اس��ت تا اکثریت اعضای کمیته عزل و نصب را افراد مستقل 

تشکیل دهند.
هیچ فردی نباید در دو ش��رکت که عضو بازار س��رمایه )بورس( 
هس��تند، به عنوان رئیس هیئت مدیره به فعالیت مش��غول باش��د. 
پی��روی یا عدم پی��روی از این تبصره باید در س��الی ک��ه انتصاب 

صورت می پذیرد، گزارش شود.
در هن��گام بروز م��وارد بحرانی، رئیس هیئت مدی��ره احتیاج به 
زم��ان بیش��تری به منظور رویاروی��ی با مش��کالت دارد. برهمین 
اس��اس، واضح اس��ت که قبل از انتصاب رئی��س هیئت مدیره باید 

زمانهای خالی وی مدنظر قرار گیرد.

عملکرد و پیشرفت هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره در قبال اطمینان از ارس��ال اطالعات صحیح، 
به موق��ع و ش��فاف ب��ه اعض��ای هیئت مدی��ره، مس��ئول اس��ت. 
مدیرعامل و دیگر مدیران ارش��د شرکت متعهد به ارائه اطالعات 
ب��ه اعضای هیئت مدیره می باش��ند؛ اما اعضا بای��د در مواقع لزوم 

از شفافیت و کاربردی بودن اطالعات ، اطمینان حاصل نمایند.
رئی��س هیئت مدیره باید اطمینان حاصل نماید که اعضا به صورت 
مداوم مهارتها، اطالعات و دانش خود را نس��بت به شرکت به روز 
کرده و به وظایف خود در هیئت مدیره و کمیته ها، به درستی عمل 

می نمایند.

وظایف و تعهدهای رئیس هیئت مدیره در رابطه با 
اعضای جدید هیئت مدیره 

• رئی��س هیئت مدی��ره باید از ارس��ال اطالعات کامل، رس��می و 
مناسب به اعضای جدید اطمینان حاصل نماید.

• ش��رکت باید فرص��ت مالقات با اعض��ای غیرموظف جدید را در 
اختیار سهامداران عمده قرار دهد.

• در تمامی موارد، ضروری اس��ت تا همه اعضا به وسیله اطالعات 
ش��رکت به روزرس��انی ش��ده و ب��ر وظای��ف خ��ود به عن��وان عضو 

هیئت مدیره، کامال واقف باشند.
• در صورت لزوم، دوره های آموزش��ی اضاف��ی برای اعضا برگزار 

خواهد شد.

ارزیابی هیئت مدیره
ب��رای اطمین��ان از فعالیت اثربخ��ش هیئت مدیره، الزم اس��ت تا 
عملک��رد هیئت مدی��ره، کمیته ها و اعضای آن م��ورد ارزیابی قرار 
گی��رد. بدین ترتیب ضعفها شناس��ایی ش��ده و نه تنها اثربخش��ی 
تمام��ی اعض��ا م��ورد ارزیابی قرار می گی��رد، بلکه اثربخش��ی کل 

مجموعه به عنوان هیئت مدیره نیز مشخص می شود.
رئی��س هیئت مدی��ره به عنوان راهبر، در فرایند ارزیابی ش��امل 
گفتگوی فردی با هر یک از اعضا، به انجام این وظیفه می پردازد. 
رئیس هیئت مدیره باید نقش راهبری خود را در فرایند ارزیابی در 

داخل و خارج از شرکت به درستی انجام دهد.

سهامداران
ارتباط اصلی با سهامداران از طریق مدیرعامل و مدیرمالی شرکت 
انج��ام می پذیرد. با وج��ود این، رئیس هیئت مدی��ره باید همواره 
در دس��ترس س��هامداران بوده و با س��هامداران عمده و کارگزاران 
شرکت ، ارتباط داشته باشد تا با مسائل و مشکالت مربوط به آنها 

آشنا شود.
رئیس هیئت مدیره باید از انتقال نقطه نظرهای س��هامداران به 

هیئت مدیره اطمینان حاصل نماید. 
رئی��س هیئت مدی��ره بای��د در خص��وص مس��ائل حاکمیت��ی و 
راهبردی های ش��رکت با س��هامداران عم��ده به گفتگ��و بپردازد. 
اعض��ای غیرموظ��ف نی��ز بای��د زمان های��ی را ب��رای برگ��زاری 
جلس��ه هایی ب��ا س��هامداران عم��ده تعیی��ن نماین��د و در صورت 
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درخواست س��هامداران عمده برای برگزاری جلسه، آمادگی خود 
را اعالم نمایند.

عضو مس��تقل ارشد باید با سهامداران عمده جلساتی را ترتیب 
دهد و با مسائل مهم و مورد توجه سهامداران آشنا شود.

دبیرخانه هیئت مدیره
هیئت مدی��ره دارای ی��ک دبیرخان��ه اس��ت ک��ه زیرنظ��ر رئی��س 
هیئت مدیره، توس��ط ی��ک نفر با عنوان دبیر اداره می ش��ود. دبیر 
هیئت مدی��ره با پیش��نهاد رئیس و تصوی��ب هیئت مدیره نصب و 

عزل می شود.
وظایف دبیرخانه به قرار ذیل است:

• پیگی��ری، ت��دارک و هماهنگ��ی الزم ب��رای تش��کیل به موق��ع 
جلسه های هیئت مدیره، 

• انجام امور اداری هیئت مدیره، 
• توجیه اعضای هیئت مدیره نسبت به قوانین و مقررات،

• دع��وت از مدی��ران و کارشناس��ان ش��رکت و مش��اوران خارج از 
شرکت در هیئت مدیره، و

• تهی��ه اطالع��ات موردنی��از اعض��ای هیئت مدیره و انج��ام امور 
کارشناسی بنا به مواردی که ارجاع می شود.

مدیرعام��ل و نی��ز دیگر مدی��ران ش��رکت، در انج��ام وظایف 

دبیرخان��ه هم��کاری می نمایند. هزینه ه��ای دبیرخان��ه از محل 
بودج��ه مصوب و تنخواهی که به تصویب هیئت مدیره می رس��د، 
تأمی��ن می ش��ود. پرداخته��ای دبیرخانه ب��ا امضای دبی��ر و تایید 
رئیس هیئت مدیره در حس��ابهای ش��رکت منظور می ش��ود. دبیر 
هیئت مدیره، در همکاری با رئیس هیئت مدیره در ایجاد ارتباط با 
تمام اعضای هیئت مدیره و اطمینان از دریافت به موقع اطالعات 

مورد نیاز، نقش حیاتی را ایفا می کند.
شرایط ادامه فعالیت اعضا در هیئت مدیره، مبتنی بر به روزرسانی 
مهارتها، اطالعات و آش��نایی آنها با ش��رکت می باشد و هدف از این 

شرایط، حفظ تاثیرگذاری هیئت مدیره است.
در نهای��ت   اینکه نقش اساس��ی رئیس هیئت مدی��ره، اطمینان از 

تاثیرگذاری مثبت هیئت مدیره در کل امور شرکت است.

رابطه عدم تقارن اطالعاتی با حاکمیت شرکتی مناسب
زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر دارای مزیت 
اطالعاتی باشد، گفته می شود که نظام اقتصادی از دیدگاه اطالعاتی، 
نامتقارن است. از مهمترین معیارهای عدم تقارن اطالعاتی، اختالف 

قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت است.
میان نظام راهبری مناس��ب ش��رکتی و عدم تق��ارن اطالعاتی در 
بازار س��رمایه، ارتباطی معکوس وجود دارد؛ چرا که با افزایش سطح 
کیفی راهبری شرکتی، عدم تقارن اطالعاتی کاهش می یابد و موجب 
ش��فافیت کم��ی و کیفی اطالعات مربوط به س��هام ش��رکت در بازار 

سرمایه می شود.
ش��رکتهای دارای راهب��ری ش��رکتی مناس��ب، اخت��الف قیمت 
پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر و شاخص کیفیت بازار باالتری 
دارند و احتمال معامالت سهامشان که مبتنی بر اطالعات نهانی باشد 

نیز در آنها کمتر است.
کیفی��ت اعمال بهتر حاکمیت ش��رکتی به وس��یله هیئت مدیره، 
باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی می گردد و درنتیجه شرکتهایی 
ک��ه دارای هیئت مدی��ره کارات��ری باش��ند، پیش بینی های س��ود 
مناسبتر و دقیقتری خواهند داشت. اثبات شده است در شرکتهای 
دارای راهبری شرکتی مناسبتر، همیشه مقادیر و کیفیت اطالعات 
افشاشده از سوی مدیریت افزایش می یابد و از طرفی عدم تقارن 
اطالعات��ی کمتر خواهد ش��د. در نتیجه، راهبری ش��رکتی قوی و 
مؤثر با کاهش عدم تقارن اطالعاتی در مورد س��هام شرکت باعث 

رئیس هیئت مدیره

باید به عنوان پل ارتباطی

بین اعضای موظف و 

غیرموظف

عمل نماید



13
92

د 
سفن

- ا
ن

هم
6 ب

9 
ره

ما
ش

109

افزایش شفافیت مالی و عملیاتی می شود. خالصه آنکه راهبری شرکتی 
مناسب موجب کاهش در عدم تقارن اطالعاتی دارای اهمیت است؛ چرا 

که یکی از عوامل تأثیرگذار بر افزایش نقدشوندگی سهام است.

ارتباط حسابرسی داخلی با حاکمیت شرکتی مناسب
حرفه حسابرس��ی داخلی طی دوره های متمادی گسترش یافته است. از آن 
جایی که س��ازمانها از لحاظ اندازه و پیچیدگی به س��رعت رشد کرده و بزرگ 
ش��ده اند و فعالیتهای آنها به لحاظ جغرافیایی بس��یار گسترده و پراکنده شده 
 اس��ت، مدیریت ارش��د )اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارش��د 
اجرایی( آنها دیگر به تنهایی نمی توانستند فعالیتهای تحت مسئولیت خود 
را نظارت و سرپرس��تی نمایند و نمی توانس��تند با افرادی که به طور مستقیم 
به آنها گزارش می دادند، ارتباط مس��تقیم و مناسبی برقرار نمایند. این دور 
بودن مدیران ارشد از فعالیتهای تحت مسئولیت، باعث شده است تا به افراد 
دیگری در سازمان نیازمند باشند تا آنها را از طریق بررسی و ارزیابی فعالیتها 
و ارائ��ه گزارش نتایج حاصل از این گونه بررس��یها، یاری دهن��د . این افراد 
که بعدها به حسابرس��ان داخلی رسمی ملِّقب ش��دند، با انجام انواع خدمات 
حسابرس��ی داخل��ی، این کمکها را انج��ام می دادند و در ح��ال حاضر نیز در 
سطحی گس��ترده و فزاینده انجام می دهند. این گونه خدمات به تدریج و در 
طول زمان رسمیت یافته و با تأسیس انجمن حسابرسان داخلی، فعالیتهای 

حسابرسی داخلی به یک حرفه تخصصی تبدیل شده است.
چارچ��وب بین المللی فعالیتهای حرف��ه ای، تعریف زیر را از حسابرس��ی 

داخلی ارائه می دهد:
"حسابرس��ی داخل��ی، یک فعالیت مس��تقل و بیطرفانه اطمینان بخش��ی و 

مش��اوره اس��ت که به منظور ایج��اد ارزش افزوده و بهبود عملکرد س��ازمان 
طراحی و اجرا می ش��ود. حسابرس��ی داخلی، با اعم��ال رویکردی منظم و 
نظام مند، برای ارزیابی و بهینه سازی اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، 
کنترل و نظام راهبری، سازمان را در تحقق هدفهایش یاری می کند و برای 

آن ارزش افزوده ایجاد می نماید.” 
ای��ن تعریف، مش��خص می کند که ه��دف نهایی از حسابرس��ی داخلی، 
ایج��اد ارزش اف��زوده در س��ازمان از طریق اطمینان ده��ی و انجام خدمات 
مش��اوره می باش��د. کانون توجه حسابرس��ان داخلی در ای��ن کار، ارزیابی و 
بهبود اثربخش��ی فرایندهای مدیریت ریس��ک، کنترل و نظ��ام راهبری در 
سازمان اس��ت که ارتباط مستقیمی با موضوع اثربخش��ی رئیس و اعضای 
هیئت مدیره در حاکمیت ش��رکتی پیدا می کند. موض��وع کنترلهای داخلی، 
مدتها به عنوان یک عنصر و مؤلفه منحصر به فرد، جزء اولویتهای انتخاب 
درحسابرسی داخلی به شمار می رفت؛ ولی به تدریج در طول زمان با تهیه و 
تدوین چارچوبهای گسترده کنترل مدیریت همچون کنترل داخلی، چارچوب 

یکپارچه کمیته حسابرس��ی داخلی و معیارهای کنت��رل داخلی و ...، کانون 
توجه حسابرس��ان داخلی از کنترلهای مالی و رعایت به کنترلهای مدیریت 
و فرایندهای نظام راهبری )حاکمیت شرکتی(، معطوف شد. در این راستا، 
حسابرس��ان داخلی ریسکهای گسترده ای را مورد توجه و مخاطب خود قرار 
می دهند که اطمینان منطقی را در دس��تیابی به هدفهای تجاری سازمان یا 
ش��رکت )واحد اقتصادی( در سه مقوله مشخص شامل: اثربخشی و کارایی 
عملی��ات، قابل اعتماد بودن گزارش��گری مالی و رعای��ت قوانین و مقررات 
مربوط، به وجود می آورند. باید توجه داش��ت که هر سه این مقوله ها در زیر 

چتر گسترده حاکمیت شرکتی مناسب و درست، مفهوم و معنا پیدا می کند. 
از طرفی تأثیر فزاینده فناوری اطالعات به وس��یله رایانه ها و شبکه های 
رایانه ای در سازمان، بر راهبردهای تجاری و فعالیتهای روزانه سازمان که از 
حاکمیت شرکتی نشأت گرفته، در مجموع حرفه حسابرسی داخلی را به شدت 
تحت تأثیر خود قرارداده است. فناوری اطالعات و به تبع آن مهارتهایی که 
واحد حسابرسی داخلی باید داشته باشد، موجب شده که نحوه انجام خدمات 
اطمینان بخشی و مش��اوره تغییر یابد؛ زیرا حسابرسیهای داخلی همواره به 
لحاظ تاریخی به صورت گذش��ته نگر و پس از اتفاق افتادن رویداد یا معامله 
انجام می شد. این رویکرد حسابرسی »پس از واقع شدن« به سرعت در حال 
منسوخ شدن است و پیشرفت روزافزون فناوری باعث شده است تا پردازش 
فراینده��ای تجاری با اتکا ب��ه توانمندیهای فن��اوری اطالعات، به صورت 
برخ�ط1 و در زمان واقعی انجام ش��وند و به یک ام��ر رایج و معمولی مبّدل 

گردند.
نتیجه   اینکه در دنیای تجاری امروز، در عمل غیرممکن اس��ت که واحد 
حسابرس��ی داخلی بتواند در راس��تای نظام راهبردی حاکمیت شرکتی برای 
س��ازمان متبوع خ��ود ارزش افزوده ایج��اد کند؛ مگر   اینک��ه دارای دانش و 
مهارتهای الزم در زمینه ریس��کها و کنترلهای فن��اوری اطالعات از طریق 
رایانه و ش��بکه های رایانه ای باشد و بتواند از فناوریهای مبتنی بر روشهای 
حسابرسی اس��تفاده نماید. در این راستا، کاربرگهای متکی به زنجیره ای از 
عطفهای حسابرس��ی مربوط به پ��ردازش رویدادها و معامالت و کنترلهای 
مرتبط به گونه ای فزاینده در حال جایگزین ش��دن با عطف گذاریهای بدون 
کاربرگ و اس��تقرار کنترلهای طراحی ش��ده برای آزمون مناس��ب رویدادها 
و معام��الت »در هن��گام وقوع« می باش��ند. از این لحاظ، یکپارچه س��ازی 
کنترلهای فناوری اطالعات در فرایندهای تجاری نظام راهبردی حاکمیت 
ش��رکتی، همراه با روشهای حسابرس��ی به کمک رایانه باعث شده تا تعداد 
فزاینده ای از واحدهای حسابرس��ی داخلی یک رویکرد حسابرس��ی جامع و 
یکپارچ��ه را اتخاذ نمایند. به جای انجام خدمات اطمینان بخش��ی جداگانه، 
مجزا و جزیره ای، کانون توجه خود را به ش��دت تمام بر ریس��کهای فناوری 
اطالعات در سطح فرایندها و کنترلها متمرکز نمایند و در جهت یکسان سازی 
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ارزیابیهای مربوط به ریسکهای فناوری اطالعات و کنترلها، در ارائه 
خدم��ات اطمینان بخش��ی برای ارزیابی ریس��کها در س��طح فرایند 
گزارشگری مالی، فعالیتها و یا رعایت قوانین و مقررات و کنترلهای 

داخلی، تالش نمایند.
یکی از ریس��کهای بسیار مهمی که سازمانها درعصر حاضر با آن 
مواجه هستند، ریسک تقّلب می باشد. تقّلب، تنها به برخی کشورها یا 
صنایع محدود نمی شود. تقّلب می تواند در هر سازمان و در هر زمان 
به وقوع بپیوندد. هنگامی که یک تقّلب، چه به وسیله یکی از کارکنان 
و چه از طریق تبانی میان چندین کارمند و یا از سوی اشخاص ثالث 
خارج از سازمان، یا ترکیبی از موارد مذکور، انجام می شود، سازماِن 
مبتال به این تقّلب ممکن اس��ت نه تنه��ا متحمل زیان مالی قابل 
توجهی ش��ود، بلکه ممکن است به شهرت و اعتبار آن نیز آسیب 
جّدی وارد ش��ود. پیامدهای اقتصادی جّدی و خطرناک ناش��ی از 
تقّلّب باعث ش��ده اس��ت تا مدیریت ارش��د و هیئت مدیره شرکتها 
وس��ازمانها در نظام حاکمیت ش��رکتی به گونه ای فزاینده بر اجرای 
هر چه بیش��تر برنامه های ّضدتقّلب و کنترلها بر فعالیتهای کلیدی 
تج��اری، پی��روی از مق��ررات و قوانین حاک��م بر بازار س��رمایه و 
تج��ارت، تأکی��د ورزند. ای��ن تمرکز جدی��د و حیات بخش جهانی 
بر مدیریت راهبردی و حاکمیت ش��رکتی س��ازمانها، ناشی از این 
حقیقت است که گزارشگری مالی گمراه کننده و متقلبانه به راحتی 
می تواند صدای ناقوس مرگ نظام حاکمیت شرکتی هر سازمان و 

شرکت مبتال به تقّلب را به صدا درآورد.
در نهایت آنکه حسابرسان داخلی، نقشی مهم و کلیدی در برنامه 
مدیریت ریس��ک تقّلب در نظام حاکمیت ش��رکتی هر سازمانی ایفا 
می کنند. اس��تانداردها، رهنمود ویژه ای را برای حسابرس��ان داخلی 
ارائه می دهند. حسابرس��ان داخلی، به عنوان چشم، گوش و بازوی 
توانمند کمیته حسابرس��ی، در زمینه پیشگیری، بازدارندگی و کشف 
تقّلب در سازمانها و شرکتها نقش کلیدی و ارزشمندی را ایفا می کنند.
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