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از ش�ما سپاس�گزاریم که همیش�ه با عالقه دع�وت ما را 
می پذیری�د. گفتگ�و را با بح�ث کوتاهی پیرام�ون مفهوم 

نظام راهبری بنگاه و اهمیت آن شروع کنیم.
 دکتر بولو

تعری��ف جام��ع و واحدی درباره نظ��ام راهبری بن��گاه که مورد 
اجماع باش��د، وجود ندارد. بنابراین، با مراجعه به منابع و متون 
معتبر می توان به تعریفهای مختلفی درباره واژه »نظام راهبری 
بن��گاه« دس��ت یاف��ت. هرک��دام از ای��ن تعریفها ممکن اس��ت 
براس��اس تئوری های متفاوت یا با تأکید بر ش��رایط، محیط ها 
یا سازمانهای مختلف ارائه شده باشند. برخی از تعریفها بسیار 
ساده و کلی است، درحالی که برخی دیگر به صورت تفصیلی و 

دربرگیرنده ابعاد و زوایای مختلف هستند. 
نظام راهبری اگرچه در ش��رکتهای سهامی عام پذیرفته شده 
در بورس��های اوراق به��ادار به لح��اظ موقعیت این ش��رکتها از 
اهمی��ت بیش��تری برخوردار ب��وده و در آنها بیش��تر نضج و نمو 
یافت��ه، اما در دیگر ش��رکتها و س��ازمانها از جمله س��ازمانهای 

دولت��ی نیز دارای اهمیت اس��ت. برخی از ان��واع تئوریهایی که 
ممک��ن اس��ت مبنای ش��کل گیری نظ��ام راهبری بنگاه باش��د 
عبارتن��د از: تئوری ذینفعان، تئ��وری نمایندگی، تئوری هزینه 

معامالت، تئوری حمایت از منافع سهامداران خرد.
حال با این مقدمه برخی از تعریفهای ارائه ش��ده درباره نظام 

راهبری بنگاه به این شرح خواهد بود:
 (The 1- نظامی که به وسیله آن شرکتها هدایت و کنترل می شوند
Committee of Financial Aspects of Corporate Gov-

.ernance)

2- راهبری ش��رکتی ب��ا حفظ توازن میان هدفه��ای اجتماعی و 
اقتص��ادی و هدفهای ف��ردی و جمعی س��روکار دارد. چارچوب 
راهبری شرکتی برای ترغیب استفاده کارامد از منابع و همچنین 
الزام به پاسخگویی برای مباشرت نسبت به آن منابع ایجاد شده 
و هدف آن ایجاد پیوند و همراستایی میان منافع افراد، شرکتها و 

.(Sir Adrian Cadbury, 2000) جامعه است
3- راهب��ری ش��رکتی فرایندی اس��ت که از طریق آن ش��رکتها 
نس��بت به حقوق و مطالبات/خواس��ته های ذینفعان پاس��خگو 

نظام راهبری بنگاه؛
 سازوکار 

نظارتی و  پاسخگویی
گفتگو با

دکتر قاسم بولو
آقای دکتر قاس�م بولو محقق و پژوهشگر حس��ابداری و عضو هیئت علمی 

گروه حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی هستند. 
از ایشان مقاله ها و تألیفات متعددی در نشریه های حرفه ای و دانشگاهی 

به چاپ رسیده است.
آقای دکتر بولو همچنین عضو هیئت داوری بازار اوراق بهادار و عضو کمیته 

حسابرسی بانک اقتصاد نوین و شرکت ارتباطات سیار می باشند.
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.(Demb and Neubauer) می شوند
4- نظام راهبری شرکتی بیشتر اوقات به عنوان ساختار و روابطی 
در نظ��ر گرفته می ش��ود که مس��یر و عملکرد ش��رکت را تعیین 
می کند. به طور معمول هیئت مدیره در مرکز ثقل نظام راهبری 
ش��رکتی قرار دارد. اگرچه روابط هیئت مدیره با بازیگران اصلی 
عرصه ش��رکت، شامل سهامداران و مدیران اجرایی، از مسائل 
کلیدی و بس��یار مهم در نظام راهبری بنگاه اس��ت اما روابط با 
دیگ��ر بازیگ��ران مانند کارکن��ان، مش��تریان، عرضه کنندگان و 
اعتباردهندگان نیز دارای اهمیت می باش��د. همچنین چارچوب 
نظ��ام راهب��ری بن��گاه تحت تأثیر محی��ط اخالق��ی، حقوقی و 
نه�ادی1  اس��ت. اگرچه قرن بیس��تم به عنوان عص��ر مدیریت 
قلمداد شده اما انتظار بر این است که در قرن بیست ویکم تمرکز 
بیش��تر بر راهبری باش��د. هرچند هم مدیریت و هم راهبری بر 
اداره و کنت��رل ش��رکت تأکید دارد، اما راهب��ری همواره نیازمند 

.(James McRitchie,1999) کسب مشروعیت است
5- نظام راهبری ش��رکتی عبارتست از پاسخگو بودن در مقابل 

.(Bruce Weber) تأمین کنندگان سرمایه
همانط��ور ک��ه از تعریفه��ای ارائه ش��ده آش��کار اس��ت نظام 
راهبری بنگاه، س��ازوکار نظارتی و پاسخگویی است که اساس 
آن تنظی��م روابط ش��رکت و هیئت مدیره آن ب��ا ذینفعان متعدد 
ش��رکت، حصول اطمینان از حفظ و حمای��ت از منافع ذینفعان 
و رفع تعارض میان منافع گروههای مختلف، پاسخگو ساختن 
هیئت مدی��ره در قبال ذینفعان، ایج��اد توازن قوا در میان ارکان 

بنگاه و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی مدیریت است.
درارتب��اط ب��ا اهمیت نظ��ام راهبری ش��رکتی نیز بای��د گفت که 
ش��رکتها تحت تأثیر ش��رایط و عوام��ل مختلف مانن��د پذیرش 
در بورس اوراق بهادار، تأمین س��رمایه از طریق انتش��ار اوراق 
به��ادار و عرض��ه آن ب��ه عم��وم، اس��تفاده از مناب��ع عمومی و 
افزایش ش��فافیت اطالعاتی و ایفای مس��ئولیتهای اجتماعی و 
عوامل��ی مانند آنها به طور اجباری )برحس��ب الزامات نهادهای 
نظارتی( یا اختیاری و داوطلبانه به دنبال استقرار نظام راهبری 
مناس��ب هس��تند تا به ذینفعان متعدد حتی رقبا اطمینان دهند 
ک��ه در فعالیتهای خود تنها به منافع گ��روه خاص توجه ندارند، 
بلکه به ارزش��های اخالقی نیز احترام گذاش��ته، س��عی می کنند 
در کس��ب وکار خود رفتار منصفان��ه ای در قبال ذینفعان مختلف 

داشته باشند و به ارزشهای اخالقی پایبند باشند.

نظام راهبری بنگاه و اصول آن چه هدفی را دنبال می کند؟ 
به کارگیری اصول آن چه منافعی دارد؟

 دکتر بولو
نظ��ام راهب��ری بن��گاه و اص��ول آن ک��ه به ط��ور عم��ده ش��امل 
رهنمودهای��ی در ارتب��اط با نقش، خصوصی��ات و ترکیب و نحوه 
انتخاب اعضای هیئت مدیره، کمیته ه��ای هیئت مدیره، وظایف 
و عملک��رد هیئت مدیره، جبران خدم��ات هیئت مدیره و مدیریت 
اجرایی ش��رکت و مس��ائل سهامداری می باش��د، در پی آن است 
تا زمینه ای فراهم کند که مدیران مس��تقل در ترکیب هیئت مدیره 
ش��رکت حضور داش��ته و اکثریت هیئت مدیره را تش��کیل دهند، 
بلک��ه از این طریق بتوان اطمینان حاصل کرد که حقوق ذینفعان 
متعدد به صورت منصفانه رعایت می ش��ود؛ کمیته های تخصصی 
هیئت مدی��ره مانند کمیته های حسابرس��ی، ریس��ک، انتصابات 
و جب��ران خدم��ات و دیگ��ر کمیته ه��ای تخصص��ی ب��ا عضویت 
اکثر مدیران مس��تقل ایجاد ش��وند تا با بررس��ی های تخصصی و 
کارشناسانه امور ارجاع شده و ارائه پیشنهادهای مشورتی سازنده 
از جان��ب این کمیته ها به هیئت مدی��ره، تصمیمهای هیئت مدیره 
به صورت دقیق تر اتخاذ ش��ود و ه��م هیئت مدیره وقت و فرصت 
کافی برای پرداختن به دیگر مسائل را داشته باشد؛ سازوکارهای 
الزم برای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران اجرایی در مقابل 
هیئت مدیره و هیئت مدیره در مقابل س��هامداران و دیگر ذینفعان  
طراحی و اجرا شود تا همگان از جریان صحیح و شفاف اطالعات 
مرتبط با بنگاه و مدیریت مناسب شرکت و رعایت حقوق و منافع 
ذینفع��ان اطمینان حاصل کنند؛ مکانیزمهای الزم برای برگزاری 
مناس��ب مجام��ع عموم��ی صاحبان س��هام، حضور س��هامداران 
و اعم��ال حق رأی به وس��یله آنه��ا بدون هیچ گون��ه محدودیت و 
بهره من��دی از س��ایر حق��وق خود؛ برگ��زاری منظم جلس��ه های 
هیئت مدیره و کارایی و اثربخش��ی این جلسه ها؛ ارزیابی عملکرد 

و جبران خدمات مدیریت و کارکنان وضع شود و استقرار یابد. 
ه��دف از اس��تقرار نظ��ام راهبری بن��گاه و اص��ول آن حصول 
اطمینان از حفاظت داراییها، منابع شرکت در برابر اتالف، تقلب، 
سوءاس��تفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات، ارتقای کیفیت 

گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات سازمان است.
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نق�ش کمیته حسابرس�ی در نظام راهبری بنگاه چیس�ت 
و ب�رای آنکه بتواند نق�ش واقعی خ�ود را انجام دهد چه 

خصوصیاتی باید داشته باشد؟
 دکتر بولو

کمیت��ه حسابرس��ی به عن��وان یک��ی از کمیته ه��ای تخصصی 
هیئت مدیره از ارکان اصلی نظام راهبری بنگاه است که ارتقای 
کیفیت و س��المت گزارشگری مالی به عنوان مهمترین رسالت 
و مأموریت آن محس��وب می ش��ود. برای آنکه کمیته از کارایی 
و اثربخش��ی الزم برخوردار باشد باید هم کلیت کمیته )سازمان 
کمیت��ه( و هم هری��ک از اعض��ای آن از ویژگیها و خصوصیات 

مناسب برخوردار باشند. 
تدوین منش��وری جامع و مناس��ب ک��ه به عنوان اساس��نامه 
کمیته محسوب می ش��ود، جایگاه مناسب س��ازمانی، مستقل 
بودن اکثریت اعضای کمیته، ایجاد و اس��تقرار واحد حسابرسی 
داخلی کارام��د و اثربخش به عنوان بازوی اجرایی کمیته، مدیر 
حسابرس��ی داخلی باصالحیت و توانمن��د به عنوان دبیر کمیته، 
اختصاص منابع و امکانات کافی از طرف ش��رکت برای پیشبرد 
برنامه ه��ای کمیته، وجود کانال ارتباطی باز و بدون محدودیت 
ب��رای برقراری ارتباط اعضای کمیت��ه با هیئت مدیره و مدیران 
اجرایی ش��رکت، تدوین برنامه زمانبندی ش��ده مناس��ب برای 
برگزاری جلس��ه های کمیته در ابتدای هرس��ال، ارسال دستور 
جلس��ه ها ب��ه هم��راه م��دارک و مس��تندات الزم در خص��وص 

موضوعهای قابل طرح در هر جلس��ه ب��رای اعضای کمیته در 
زمان مناس��ب قبل از برگزاری جلسه به نحوی که اعضا فرصت 
کافی برای بررس��ی ومطالعه آنها داشته باشند و مواردی از این 
قبیل که به سازمان کمیته مربوط است، در موفقیت کمیته مؤثر 

می باشد. 
همچنین هریک از اعضا نیز باید از ویژگیها و خصوصیات الزم 
برای عضویت در کمیته برخوردار باش��د، که از آن جمله می توان 
ب��ه برخ��ورداری از دانش و تخصص و تجربه مناس��ب در زمینه 
حسابرس��ی و درک صورتهای مالی، آشنایی کافی با صنعتی که 
شرکت در آن فعالیت می کند، صرف وقت کافی برای امور کمیته 
ش��امل مطالعه مدارک و مس��تندات مربوط به جلسه ها و شرکت 
در جلس��ه های کمیته، اختص��اص زمان کافی ب��رای پیگیری و 
روزامد شدن ارتباط با تغییرات استانداردهای حسابداری و دیگر 
اصول و ضوابط حرفه ای و تغییر و تحوالت صنعت و محیط های 

پیرامونی شرکت اشاره کرد.

مسئولیتها و وظایف اصلی کمیته کدام است؟
 دکتر بولو

کمیته حسابرسی مسئولیت و وظیفه های مختلفی را بر عهده دارد. 
مس��ئولیت اصلی آن نظارت بر س��المت رویه ه��ا و کنترلهای حاکم 
بر گزارش��گری مالی است که توس��ط مدیریت در راستای حمایت از 
حقوق سهامداران و سایر ذینفعان وضع شده است. عالوه بر نظارت 
بر گزارش��گری مالی شرکتها، کمیته حسابرسی در زمینه حسابرسی 

مستقل، حسابرسی داخلی و کنترلهای داخلی نیز نظارت دارد.

وجود کمیته حسابرسی چه تأثیری در وضعیت و موقعیت 
حسابرس مستقل دارد؟

 دکتر بولو 
کمیته حسابرس��ی در ارتباط با حسابرسان مستقل مسئولیتهای 
متع��ددی را عهده دار اس��ت. از جمله این مس��ئولیتها می توان 
ب��ه بررس��ی صالحیته��ا، عملک��رد و حق الزحمه حسابرس��ان 
مس��تقل و ارائه توصیه  ب��ه هیئت مدیره ی��ا مجمع درخصوص 
انتخ��اب حس��ابرس مس��تقل، ارزیابی اس��تقالل حسابرس��ان 
مستقل، بررس��ی طرح پیشنهادی حسابرسی و دامنه رسیدگی 
حسابرس��ان مستقل و مالحظه یافته های حاصل از حسابرسی 

کمیته حسابرسی 

در ارتباط با 

حسابرسان مستقل 

مسئولیتهای متعددی را 

عهده دار است

48
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صورته��ای مالی و حصول اطمینان از پاس��خگویی مدیران به 
یافته های مذکور اشاره کرد. 

کمیته حسابرس��ی باید در زمانهای مناس��ب در طی س��ال با 
حسابرس��ان مس��تقل بحث و مذاکراتی را انج��ام دهد. به طور 
معم��ول کمیت��ه حسابرس��ی به منظ��ور انج��ام هماهنگیه��ای 
الزم در ارتباط با انجام حسابرس��ی مس��تقل و مس��ائل مرتبط 
با آن، دس��ت کم س��ه یا چهار بار در طول س��ال جلس��ه هایی را 
با حسابرس��ان مس��تقل برگزار می کن��د. برگزاری جلس��ه های 
مش��ترک کمیته حسابرسی با حسابرسان مستقل باعث می شود 
تا حسابرسان مستقل در یک محیط حرفه ای با ادبیات مشترک 
و اس��تقالل کام��ل بتوانن��د دغدغه ه��ا و محدودیتهای��ی را که 
درحین کار با آنها مواجه ش��ده اند، به کمیته حسابرس��ی منتقل 
کنند و مسائل مورد اختالف خود با مدیریت در ارتباط با مسائل 
گزارش��گری مالی و سایر مسائل مرتبط با حسابرسی مستقل را 

با کمیته حسابرسی در میان بگذارند.

تش�کیل کمیته حسابرسی در ش�رکتهای بورسی ایران تا 
چه ان�دازه موفق ب�وده و چگونه می توان ب�ه موفقیت آن 

کمک کرد؟
 دکتر بولو

با توج��ه به اطالع��ات ارائه ش��ده در مرکز اطالع رس��انی کدال 
)مرکز اطالع رس��انی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 
ناشران( بیش��تر شرکتهای پذیرفته ش��ده در بورس و فرابورس 
اقدام به تش��کیل کمیته حسابرس��ی کرده اند. اما اینکه عملکرد 
ای��ن کمیته ها تا چه ان��دازه موفقیت آمیز بوده، نی��از به یک کار 
پژوهش��ی و بررس��ی میدانی دارد. به هرحال اقدامات مناسبی 
در خص��وص ترویج نظ��ام راهبری ش��رکتی به وی��ژه در زمینه 
کمیته های حسابرس��ی در چند سال اخیر توسط سازمان بورس 
و اوراق به��ادار ص��ورت گرفته اس��ت، ام��ا هنوز تا رس��یدن به 

وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. 
اگرچه تشکیل کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ارکان نظام 
راهبری بنگاه امری ضروری است، اما برای اینکه این کمیته ها 
عملکرد موفقیت آمیزی داش��ته باش��ند ضروری ت��ر از آن وجود 
ی��ک واحد حسابرس��ی داخلی کارامد و اثربخ��ش در کنار کمیته 
حسابرس��ی در هر شرکت اس��ت که به عنوان بازوی اجرایی آن 

محسوب می شود. بی شک بدون وجود واحد حسابرسی داخلی 
کارامد و اثربخش کمیته حسابرس��ی نمی تواند برنامه های خود 
را پیش ببرد. زیرا اعضای کمیته حسابرس��ی در ش��رکت حضور 
مستمر ندارند و حضور آنها در شرکت فقط به حضور در جلسه ها 
خالصه می ش��ود، در حالی که واحد حسابرسی داخلی با حضور 
مس��تمر خود در ش��رکت می توان��د امور محوله از س��وی کمیته 
حسابرسی را از طریق برگزاری جلسه ها با مسئوالن قسمتهای 
مختل��ف پیگیری و اجرا کند. افزون بر این، س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار نیز به عنوان مق��ام ناظر باید عملکرد این کمیته ها 
را رصد کند و در صورت لزوم اقدامات اصالحی را انجام دهد و 
با برگزاری دوره های آموزش��ی و تهیه منابع کمکی، به ارتقای 

دانش کمیته های حسابرسی کمک کند.

آیا پژوهش یا گزارش�ی به کمک بورس از وضعیت کنونی 
کمیته های حسابرس�ی در ایران و چالش�های آن منتش�ر 

شده است؟ یافته های آن چیست؟
 دکتر بولو

با توجه به اینکه کمیته حسابرس��ی بیش��تر ش��رکتها در یکی   دو 
سال اخیر تشکیل شده است، تا آنجا که اطالع دارم هنوز چنین 
پژوهشی به کمک بورس صورت نگرفته است. اما همانطور که در 
پاسخ به سئوال قبل هم اشاره کردم ارزیابی عملکرد کمیته های 
حسابرسی و انجام پژوهش در این باره می تواند به کسب شناخت 
بهتر از وضعیت کمیته های حسابرسی و موانع و مشکالت پیش 
روی آنه��ا کمک کند تا در نتیجه کس��ب چنین ش��ناختی، بتوان 
راهکارهایی را برای رفع موانع و مشکالت پیش روی کمیته های 

حسابرسی و تقویت کارایی و اثربخشی آنها فراهم کرد.

از حضور ش�ما در این گفتگو تش�کر می کنی�م و در انتظار 
دیدار بعدی شما هستیم.

پانوشت:
  1- Institutional


