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به میز گفتگوی حس�ابرس خوش آمدید. گفتگو را با این پرس�ش آغاز می کنیم که چرا حس�ابداران به موضوع نظام 
راهبری بنگاه عالقه نشان می دهند؟ چه ارتباطی بین اصول نظام راهبری شرکتها و گزارشگری مالی وجود دارد؟

اسدی
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) اصول راهبری شرکتی را اینگونه بیان کرده است که:

اصل 1- اطمینان از فراهم بودن پایه های الزم برای چارچوب راهبری شرکتی کارا 
چارچوب راهبری شرکتی بایستی بازارهای کارا و شفاف را ترویج دهد، با حاکمیت قانون سازگار باشد و به وضوح تقسیم مسئولیتها 

بین مسئوالن نظارتی، مقررات گذاری و اجرایی را بیان کند.
اصل 2- حقوق سهامداران و وظایف اصلی مالکیتی 

چارچوب راهبری شرکتی بایستی از دستیابی سهامداران به حقوق شان حمایت کند و این مسئله را تسهیل کند. 

 گفتگو
 با

مرتضی اسدی

آق��ای مرتض�ی اس�دی رئی��س هیئت نظار 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. 

از دیگر س��متهای ایش��ان می توان به عضویت 

علی الب��دل ش��ورای عالی جامع��ه حس��ابداران 

رس��می ایران و عضو کارگروه کنترل کیفیت آن 

جامعه، عضو کمیته های تدوین استانداردهای 

حسابرس��ی، ترفیعات و طبقه بندی مش��اغل و 

آموزش و تحقیقات س��ازمان حسابرس��ی عضو 

هیئت مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران و 

رئیس کمیته های فنی و تدوین استانداردهای 

حسابرسی داخلی و کنترل کیفیت آن انجمن و 

کارشناس رسمی دادگستری ، اشاره کرد.

کمیته حسابرسی اثربخش؛

دانش و تجربه مربوط 
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اصل3- رفتار منصفانه با سهامداران 
چارچ��وب راهبری ش��رکتی بایس��تی ام��کان رفت��ار منصفانه با 
تمامی س��هامداران و از جمله س��هامداران اقلیت و س��هامداران 
خارجی را فراهم کند. تمامی س��هامداران باید در صورت نقض 

حقوق شان، امکان دادخواهی  مؤثر داشته باشند.
اصل 4- نقش ذینفعان در راهبری شرکتی 

چارچ��وب راهبری ش��رکتی باید حقوق ذینفعان را که به وس��یله 
قانون یا توافق های دوجانبه ایجاد ش��ده به رس��میت بشناسد و 
همکاری فعال بین ش��رکتها و ذینفعان در ایجاد ثروت، ش��غل، 

پایداری مالی و تداوم فعالیتهای تجاری سالم را ترغیب کند.
اصل 5- افشا و شفافیت

چارچ��وب راهبری ش��رکتی بایس��تی اطمینان دهد که افش��ای 
به موقع و صحیح نس��بت به موضوعهای مهم مربوط به شرکت 
شامل موقعیت مالی، عملکرد، مالکیت سهام و راهبری شرکت 

انجام می شود.
اصل 6- مسئولیت های هیئت مدیره

چارچوب راهبری ش��رکتی بایستی نسبت به وجود رهنمودهای 
راهب��ری ش��رکت، نظ��ارت کارای مدی��ران اجرای��ی به وس��یله 
هیئت مدی��ره و پاس��خگویی هیئت مدیره نس��بت به ش��رکت و 

سهامداران اطمینان دهد.
ب��ه  اختصار می ت��وان گف��ت هدف نهای��ی راهبری ش��رکتی 
دس��تیابی به عواملی مانند پاسخگویی، رفتار منصفانه و رعایت 
حقوق تمامی ذینفعان و افش��ای به موقع و شفاف موضوعهای 
مهم )ش��امل وضعیت مالی و عملکرد مالی( اس��ت. اطالعات 
مال��ی در واق��ع وس��یله ای اس��ت که به کم��ک آن دس��تیابی به 
هدفهای راهبری ش��رکت مستند می ش��ود و به کارگیری اصول 
راهبری ش��رکت موج��ب افزایش خصوصی��ات کیفی اطالعات 
مال��ی از جمله قابل اتکابودن )بی طرف��ی، بیان صادقانه و کامل 
بودن ...( و قابل مقایسه بودن )افشای مناسب و به موقع بودن( 

اطالعات مالی خواهد شد.
در گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان 
خارج از واحد تجاری مدنظر قرار می گیرد و در واقع گزارشگری 
مالی منعکس کننده حس��ابدهی واحد تج��اری در قبال منابع آن 
اس��ت و از این رو مبنایی برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت 

)پاسخگویی( فراهم می آورد.

ه��دف صورته��ای مال��ی )به عن��وان بخ��ش اصل��ی فراین��د 
و  تلخی��ص  ارائ��ه اطالع��ات  از  مال��ی( عب��ارت  گزارش��گری 
و  مال��ی  عملک��رد  مال��ی،  وضعی��ت  درب��اره  طبقه بندی ش��ده 
انعطاف پذیری مالی واحد تجاری )اصل افش��ا و شفافیت( است 
ک��ه برای طیفی گس��ترده از اس��تفاده کنن��دگان صورتهای مالی 
)ذینفعان با تأکید بر س��هامداران به عنوان سرمایه گذاران اصلی 
ت��ا آحاد جامعه( ب��رای گرفتن تصمیمهای اقتص��ادی مفید واقع 

شود )منصفانه بودن(.
به کارگی��ری اصول راهبری ش��رکتی با فراه��م آوردن محیط 
گزارش��گری مالی مناس��ب منجر به بهبود کیفیت گزارش��گری 
مال��ی خواهد ش��د و گزارش��گری مال��ی از ابزار اصل��ی راهبری 

شرکتی است.

حسابرسان در نظام راهبری شرکتها چه نقشی دارند؟
اسدی

در نظام راهبری ش��رکتها حسابرس��ان به دو طری��ق ایفای نقش 
می کنند؛ حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل. 

به کارگيری معيارهای 

کميته حسابرسی 

از طريق الزام قانونی 

جزو وظايف 

ارکان راهبری 

واحدهای اقتصادی 

قرار گيرد
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یکی از 8 رکن اصلی قانون س��اربنز اکس��لی، که پایه و اساس 
نظ��ام راهبری ش��رکتی اس��ت، ایفای نقش اس��ت ک��ه در آن بر 
ارتباط قوی بین حسابرس��ان و کمیته های حسابرس��ی، انتصاب 
حسابرسان به وسیله کمیته حسابرسی و نظارت بر کار حسابرسان 
و تعیین حق الزحمه آنان به وس��یله کمیته حسابرس��ی تأکید شده 

است.
پنجمین اصل از اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری های 
اقتصادی و توسعه »افش��ا و شفافیت« است که در آن بیان شده، 
حسابرسی س��االنه باید توس��ط یک حسابرس مس��تقل، دارای 
صالحیت و خبره انجام ش��ود تا برای هیئت مدیره و س��هامداران 
اطمینانی واقع بینانه را فراهم آورد که صورتهای مالی، در تمامی 
مس��ائل مهم به خوبی وضعی��ت مالی و عملکرد مالی ش��رکت را 

نشان می دهد. 
حس��ابرس مس��تقل از طریق کمیته حسابرس��ی ک��ه کمیته ای 
مستقل و زیر نظر هیئت مدیره است، انتخاب و توسط سهامداران 
ب��ه کار گرفته می ش��ود و در این اصل بر اس��تقالل حس��ابرس در 
چارچوب اصول و ضوابط مشخص تأکید شده است. در این اصل 
تأکید شده که حسابرس مستقل باید به سهامداران پاسخگو باشد 
و در مورد انجام حسابرس��ی کاماًل حرفه ای برای شرکت احساس 

مسئولیت کند. 
طبق اصل ششم اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری های 
اقتصادی و توس��عه، یکی از وظایف مهم هیئت مدیره نظارت بر 
سیس��تم کنترل داخلی است که شامل گزارش��گری مالی و نحوه 
اس��تفاده از داراییه��ا و حفاظ��ت از آنها در مقابل سوء اس��تفاده از 

طریق معامالت اشخاص وابسته می باشد.
 این وظایف به طور عمده به حس��ابرس داخلی واگذار می شوند 
که در این صورت، حس��ابرس داخلی باید دسترس��ی مستقیم به 
هیئت مدیره داش��ته باش��د. برای اطمینان از صحت گزارش��های 
اساس��ی سیس��تم نظارت، ایجاب می کند که هیئت مدیره خطوط 
مس��ئولیت و پاسخگویی شفاف را در سراسر سازمان برقرار کند. 
هیئت مدی��ره همچنی��ن باید اطمین��ان حاصل کند ک��ه از طریق 
مدیری��ت اجرای��ی عالی، نظارت کافی در س��ازمان وج��ود دارد. 
یک��ی از راههای دس��تیابی به این مهم، به وس��یله یک سیس��تم 
حسابرس��ی داخلی اس��ت که به طور مس��تقیم به هیئت مدیره و یا 

کمیته حسابرسی گزارش دهد. 

رون�د تش�کیل و توس�عه کمیته حسابرس�ی در ای�ران را 
چگون�ه ارزیابی می کنید؟ چه نقطه ضعفهایی وجود دارد و 

چگونه باید آنها را برطرف کرد؟

اسدی
در ایران سالهاست که سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیر استقرار 
و پیاده س��ازی نظام راهبری ش��رکتی، به ویژه واحد حسابرس��ی 
داخلی و کمیته حسابرس��ی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. سازمان مزبور پس 
از س��الها تالش در این زمینه، از جمل��ه حمایت از پژوهش ها، 
ترجم��ه و تدوین کتاب ها، مقاله ها و دس��تور العملهای الزم این 
موضوع را، که از ابتدای دهه 80 ش��روع ش��د و پس از اختالس 
3000 میلی��اردی، به طور جدی تر پیگیری کرده اس��ت؛ پس از 
تصویب دس��تورالعمل کنترل های داخلی که در ابتدای آن چنین 
آمده اس��ت: “... در راس��تای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، 
پیش��گیری از وق��وع تخلف��ات و نیز س��اماندهی و توس��عه بازار 
شفاف و منصفانه ... این دستورالعمل در تاریخ 1391/02/16 
در 18 م��اده و 2 تبصره به تصویب هیئت مدیره س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار رس��ید و رعایت مفاد این دس��تورالعمل از تاریخ 

مديريت کالن کشور 

نحوه عمل کنونی خود

 در زمينه انتصاب 

مديران کالن اقتصادی 

که عمدتًا فردمحور است را 

به سمت مهارت محور

تغيير دهد
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ابالغ آن )1391/2/26( برای ناش��ران پذیرفته ش��ده در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران الزامی اس��ت”، طبق ماده 
10 دستورالعمل مذکور مدیران ارشد شرکتها موظف به تشکیل 
کمیت��ه حسابرس��ی )زی��ر نظ��ر هیئت مدی��ره و مطاب��ق ضوابط 
س��ازمان بورس( و واحد حسابرس��ی داخلی شده اند و در اجرای 
ماده 10 دس��تور العمل یادش��ده، نمونه منشور کمیته حسابرسی 
در تاریخ 1391/11/23 ش��امل 14 ماده و 2 تبصره به تصویب 
رس��یده که از تاریخ تصویب الزم االجراس��ت. در نمونه منش��ور 
کمیته حسابرس��ی که سعی شده است با توجه به اصول راهبری 
ش��رکتی تدوین ش��ود، هدف، اختی��ارات، ترکی��ب و ویژگیهای 
اعضا، مسئولیت و ترتیب تشکیل جلسات کمیته پیش بینی شده 
است و براساس موارد یادشده اغلب شرکتهای پذیرفته شده، به 
جهت رعایت الزامات بورس اقدام به تش��کیل کمیته حسابرسی 

و واحد حسابرسی داخلی کرده اند. 
در واق��ع پیش��رفتهای ش��کلی و روی کاغذ خوب بوده اس��ت 
و می توان آمار باالیی در رابطه با تش��کیل کمیته حسابرس��ی و 
استقرار واحد حسابرس��ی داخلی به عنوان معیارهایی از راهبری 
ش��رکتی در شرکتهای بورسی ارائه داد. با توجه به پژوهش های 
انجام ش��ده )نم��ازی و دیگران، 1392( ک��ه در فصلنامه بورس 
اوراق بهادار ش��ماره 22 تابستان 1392 با عنوان »بررسی رابطه 
بین ش��اخص راهبری ش��رکتی و بازده س��هامداران ش��رکتهای 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« منتشر شده، دالیل 
مؤثر نب��ودن معیارهای راهبری ش��رکتی در کاهش مش��کالت 

نمایندگی در ایران به شرح زیر عنوان شده است:
نب��وِد رعایت حداقل معیارهای راهبری ش��رکتی و کس��ب   •

رتبه پایین توسط شرکتها؛
رعای��ت برخ��ی معیاره��ا به ص��ورت ظاهری ب��دون درک   •

صحیح از منطق آن معیارها؛
کمبودهای موجود در آیین نامه تصویب شده نظام راهبری   •
ب��ورس تهران؛ ب��رای نمونه مش��خص نک��ردن خصوصیات و 
ویژگی های سهامداران نهادی و اعضای غیرموظف هیئت مدیره 

و ...؛
بومی نبودن مفاهیم مندرج در آیین نامه.  •

همچنی��ن نتای��ج پژوهش ه��ای داخل��ی نش��ان داده اس��ت 
ک��ه ترکی��ب هیئت مدیره ه��ای فعلی ش��رکتهای عض��و بورس 

اوراق به��ادار نمی توانن��د به طور مؤثر ش��رکتها را هدایت کرده و 
هزینه های نمایندگی را کاهش دهند. الزم اس��ت یادآوری کنم 
که در آیین نامه راهبری شرکتی ایران به ویژگیهای الزم از جمله 
داشتن دانش و تجربه برای اعضای هیئت مدیره اشاره ای نشده 
اس��ت؛ تنها توصیه هایی برای مؤثرترشدن نظارت های آنها به 
اعضای هیئت مدیره ش��ده اس��ت و هیچ ضمانتی برای اجرا و یا 

حتی کنترل و بررسی آنها وجود ندارد.
به طور کلی می توان گف��ت موفقیت به کارگیری نظام راهبری 
شرکتی در ایران در گرو درک صحیح از منطق معیارهای موجود 
در آن توس��ط مدی��ران واحدهای تجاری اس��ت و ت��ا زمانی که 
انتصاب مدیران ارش��د و اعضای هیئت مدیره واحدهای تجاری 
براس��اس معیارهای منطقی و اصولی صورت نگیرد و همچنین 
مدیران غیرموظف مس��تقل در ترکیب اعض��ای هیئت مدیره ها 
وجود واقعی نداش��ته باش��د، در خصوص اثربخ��ش بودن نظام 
راهبری ش��رکتی و از جمله کمیته حسابرس��ی، موفقیتی حاصل 

نخواهد شد. 
ف��رض اولیه به کارگی��ری اصول و ضوابط راهبری ش��رکتی و 
مثبت بودن نتایج آن، وجود هیئت مدیره هایی است که از دانش 
و تجرب��ه الزم و اس��تقالل رای واقعی برخوردار باش��ند که این 
شرط بدیهی در کشور هایی است که اصول وضوابط و معیارهای 

یادشده را تدوین کرده اند. 
در ایران هنوز به علم مدیریت و فنون علمی تصمیم گیریهای 
مدیریتی اعتقاد واقعی پیدا نش��ده است )شاید هم به دلیل وفور 
منابع طبیعی نیاز آن حس نش��ده است(. در برخی موارد مدارک 
تحصیلی و حرفه ای مدیران حتی بیانگر دانش آنها نیس��ت چرا 
ک��ه دریافت مدرک با کس��ب دانش همراه نبوده اس��ت، به ویژه 
مدارک اخذش��ده در حین انجام کار و اس��تخداِم تمام وقت بودن 
به دس��ت آم��ده که هم از نظر کس��ب دانش و هم از نظر کس��ب 
تجربه هر دو مورد اش��کال دارد. ضمن اینکه در موارد بسیاری 
رش��ته تحصیلی مدیران و تجربه های ایشان با سمت آنها و نوع 
فعالیت شرکتی که عضو هیئت مدیره آن شده اند، رابطه ای ندارد 

و به این موارد توجه اندکی صورت می گیرد.

کمیته حسابرس�ی چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا در 
بهبود کیفیت گزارشگری مالی اثربخش تر باشد؟
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اسدی
اصلی ترین ویژگی که اعضای کمیته حسابرسی باید دارا باشند »دانش 
و تجرب��ه« الزم ب��رای ایفای مس��ئولیت های محول ش��ده ب��ه کمیته 
)به ویژه اصول و ضوابط حس��ابداری و حسابرس��ی، مفاهیم راهبری 
شرکتی و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی از جمله قانون مالیاتها، 
تجارت، بازار س��رمایه و ...( و »استقالل واقعی« اکثریت اعضای آن 

است. 
در حال حاضر برخی از اعضای کمیته های حسابرس��ی ش��رکتهای 
بورس��ی معیارهایی را که برش��مردم ندارند و در مواردی هم که برخی 
اف��راد ویژگی های مزبور را دارا هس��تند، از وقت و فرصت کافی برای 
ایف��ای مس��ئولیتها برخوردار نیس��تند. گاهی اوقات اعضای مس��تقل 
کمیته ه��ا دارای مس��ئولیتهای متع��دد دیگ��ری )از جمل��ه عضوی��ت 
هیئت علمی دانش��گاهها و مدرس چند دانش��گاه دیگر، عضویت در 
هیئت مدی��ره و کمیته های چن��د واحد اقتصادی دیگر و ش��اغل تمام 
وقت در مؤسس��ه های حسابرسی و یا س��ایر واحدهای اقتصادی( نیز 
می باشند که فرصت الزم و کافی برای انجام وظایف کمیته حسابرسی 

را ندارند.
 ضمن اینکه حق الزحمه عضویت در کمیته های حسابرسی با توجه 
به زمان الزم جهت ایفای مسئولیت که گاهی خارج از ساعات تشکیل 

کمیته باید صرف شود، به نحو منطقی و مناسب تعیین نمی شود.

در ارتباط با حسابرس�ی مستقل، کمیته حسابرسی چه وظایفی 
دارد؟ آثار آن چیست؟

اسدی 
مهمترین مس��ئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به حسابرس مستقل 
براساس منشور کمیته حسابرسی شرکت نمونه )سهامی عام( مصوب 
1391/11/23 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به این شرح 

بیان شده است:
1- پایش استقالل حسابرس مستقل و نبود تضاد منافع بالقوه با توجه 

به آیین رفتار حرفه ای حاکم بر حسابرسی مستقل؛
2- بررس��ی تمامی ش��رایط قرارداد حسابرسی و تناس��ب حق الزحمه 

دریافتی حسابرس مستقل؛
3- ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و 

بازرس قانونی به هیئت مدیره متناسب با بررسی ها و الزامات؛ 
4- پای��ش اثربخش��ی عملکرد حس��ابرس مس��تقل و ب��ازرس قانونی 

شرکت و نتایج کار آنها؛
5- مذاکره با حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی درباره برنامه ریزی 

کلی و راهبرد حسابرسی؛
6- حس��ب م��ورد کس��ب اطمین��ان معق��ول از هماهنگی حس��ابرس 
مس��تقل شرکتهای اصلی و فرعی در مواردی که بیش از یک مؤسسه 

حسابرسی درگیر کار حسابرسی است؛ 
7- هماهنگ سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی؛ 

8- بررس��ی پیش نویس گزارش حس��ابرس مستقل و بازرس قانونی و 
مساعدت برای رفع اختالف نظر بین حسابرس مستقل با هیئت مدیره 
و مدیرعامل، ش��امل بررسی اظهارنظر حس��ابرس مستقل نسبت به 

کنترل های داخلی؛
9- بررس��ی یافته های حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی با حضور 
مدیریت اجرایی، شامل بررسی هرگونه محدودیت در دامنه رسیدگی 
حسابرس مستقل، هرگونه عدم توافق حسابرس مستقل با مدیریت، 
قضاوت های کلیدی حس��ابداری و حسابرسی، اشتباهات و اصالحات 

گزارشهای مالی و حسب مورد پاسخ خواهی از مدیریت اجرایی؛
10- بررس��ی نامه مدیریت حس��ابرس مس��تقل و پیگی��ری اقدامات 

مدیریت ارشد در پاسخ به آن ؛
11- بررس��ی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج 
در گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی و تکالیف تعیین ش��ده توس��ط 

مجامع عمومی؛
13- اعالم نظر قبلی در خصوص انجام خدمات غیرحسابرس��ی مجاز 
با توجه به آیین رفتار حرفه ای توس��ط حس��ابرس مستقل و همچنین 

مهارت و تجربه حسابرس برای ارائه این خدمات؛ 
13- برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس��ی مس��تقل با کمیته 

حسابرسی؛ و
14- ارائ��ه گ��زارش در خص��وص عملک��رد حس��ابرس مس��تقل ب��ه 
هیئت مدی��ره و برگ��زاری حداقل دوجلس��ه در س��ال مالی، نشس��ت 

اختصاصی با حسابرسان مستقل.
آثار کمیته حسابرس��ی در ارتباط با حس��ابرس مس��تقل، س��هولت 
برقراری ارتباط مفید حس��ابرس مس��تقل و هیئت مدیره واحد تجاری 
اس��ت و ای��ن کمیته از ی��ک طرف باعث بهبود اس��تقالل حس��ابرس 
مس��تقل در واحده��ای تج��اری و از ط��رف دیگر اس��تفاده مطلوب و 
مناس��ب واحد تجاری از یافته های خدمات حسابرس به منظور بهبود 
عملی��ات واحد تجاری می ش��ود، مش��روط ب��ر اینکه اعض��ای کمیته 
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حسابرس��ی فرصت مناس��ب برای ایفای حجم مس��ئولیتهایی 
را که این منش��ور بر عهده آنها گذاش��ته اس��ت، داشته باشند و 
واحده��ای تجاری حاضر به پذی��رش هزینه های اضافی از این 

بابت باشند. 
ع��الوه بر ای��ن، ضمانت اجرای��ی وظایف محوله ب��ه کمیته 
حسابرس��ی مشخص نیس��ت و اگر هر یک از اعضای کمیته در 
انجام وظایفش کوتاهی کند، تکلیفی برای آن مش��خص نشده 
است. دس��تکم برای دارندگان مدرک حرفه ای حسابدار رسمی 
می ت��وان این م��درک را هم به عنوان یکی از ش��رایط عضویت 
مس��تقل در نظر گرف��ت و از طرفی کوتاه��ی آن عضو در انجام 
وظایفش را از طریق جامعه حس��ابداران رسمی ایران پیگیری 

کرد. 

نهاد حسابرس�ی داخلی در شرکتهای ایران چه جایگاهی 
دارد؟ آیا تشکیل کمیته حسابرسی شرکت موجب توسعه 

این نهاد می شود؟

اسدی 
در ایران واحدهای حسابرسی داخلی هنوز به طور واقعی استقرار 
پیدا نکرده اند و در برخی از واحدهای اقتصادی نیز که اس��تقرار 
یافته اند از جایگاه س��ازمانی مناسب برخوردار نبوده و بیشتر به 
وظایف س��نتی که همان بررس��ی سوابق حس��ابداری و بررسی 
مجدد رویدادها و تش��خیص رعایت سیاست و رویه های واحد 
اقتصادی است، مشغول هس��تند و به وظایف نوین حسابرسی 
داخلی که همان اطمینان بخش��ی و ارزیابی مدیریت ریس��ک و 
کنترل، ارزش افزایی و همچنین اطمینان بخش��ی در اثربخشی 

مدیریت ریسک است، روی نیاورده اند. 
در س��الهای اخیر تنها به دلیل الزامات س��ازمان بورس برخی 
از شرکتها به استقرار واحد حسابرسی داخلی به صورت شکلی و 

ظاهری پرداخته اند. 
با ای��ن حال، به امید اینکه حرکتهای انجام ش��ده به وس��یله 
س��ازمان ب��ورس در خصوص الزام��ی کردن واحد حسابرس��ی 
داخل��ی، کمیت��ه حسابرس��ی و تهی��ه پیش نویس منش��ورهای 
مربوط، در آینده روند توجه به این واحد بیش��تر ش��ود و جایگاه 
مناس��ب خود را در واحدهای اقتصادی به دس��ت آورد. تشکیل 
کمیته حسابرس��ی در صورتی که به ش��کل واقعی خود با حضور 

اعضای مس��تقل واقعی تش��کیل ش��ود می تواند موجب توسعه 
نهاد حسابرس��ی داخلی شود؛ مشروط بر اینکه اعضای مستقل 
آن جهت انجام وظایف حجیم و بس��یار زیادی که طبق منشور 
نمونه کمیته حسابرسی بر عهده کمیته مزبور قرار گرفته است، 

فرصت زمانی مناسب تخصیص دهند.

آیا س�ازمانهای بخش عمومی و دولت�ی نیز برای بهبود و 
ارتقای گزارشگری مالی نیاز به تشکیل کمیته حسابرسی 

دارند؟

اسدی 
بررس��ی ادبیات موجود نش��ان می ده��د که هی��چ تعریف مورِد 
توافق��ی در م��ورد راهب��ری ش��رکتی وج��ود ن��دارد. تفاوتهای 
چش��مگیری در تعریف بر اس��اس کش��ور مورد نظر وجود دارد. 
تعریفه��ای موج��ود از راهب��ری ش��رکتی در یک طیف وس��یع 
ق��رار می گیرند. دیدگاههای محدود در یک س��و و دیدگاههای 
گس��ترده در س��وی دیگ��ر طی��ف ق��رار دارن��د. در دیدگاههای 
محدود، راهبری شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود 
می شود. این الگوی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی 

موفقيت به کارگيری نظام 

راهبری شرکتی در ايران 

در گرو درک صحيح از 

منطق معيارهای موجود در آن 

توسط مديران  

واحدهای تجاری است
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بیان می شود. 
در آن س��وی طیف، راهبری ش��رکتی را می توان به صورت 
ش��بکه ای از رواب��ط در نظ��ر گرفت ک��ه نه تنها میان ش��رکت و 
مال��کان آن )س��هامداران( بلکه میان ش��رکت و تع��داد زیادی 

ذینفعان وجود دارد. 
چنی��ن دیدگاه��ی در قالب نظری��ه ذینفعان دیده می ش��ود. 
سیستم راهبری شرکتی در هر کشور با توجه به ساختار مالکیت 
ش��رکتها، وضعیت اقتص��ادی، سیس��تم قانونی، سیاس��تهای 
دولتی، فرهنگ، س��رمایه گذاریهای خارجی، وضعیت اقتصاد 
جهان��ی، عرضه س��هام در بازارهای جهانی، و س��رمایه گذاری 

نهادی خارجی، متفاوت است. 
پذیرفته ترین طبقه بندی انجام ش��ده از سیستمهای راهبری 
(Insid� توان درون  ���رکتی؛ طبقه بندی آن به سیس��تمهای

 (Outsider dominated) توان ب�رون  و   er dominated)

است. در سیس��تمهای توان درون که در آن شرکتها تحت نفوذ 
و کنترل تعداد کمی از س��هامداران عمده هس��تند و به واس��طه 
روابط نزدیک میان مالکان و مدیریت ها این سیس��تم ها بیشتر 
رابطه محور بوده و جداس��ازی مالکیت و مدیریت کمتر مشهود 
است، مش��کل نمایندگی کمتری وجود دارد و هزینه نمایندگی 

مدنظر نیست و این سیستم با نظریه ذینفعان سازگار است. 
در این سیس��تمها از قدرت سوءاس��تفاده می ش��ود، شفافیت 
کم��ی وج��ود دارد و معام��الت مبه��م و غیرش��فاف اس��ت. 
سهامداران اقلیت و دیگر ذینفعان نمی توانند از عملیات شرکت 
آگاه ش��وند و مدیری��ت در قبال ذینفعان )به ج��ز مالکان عمده( 

کمتر پاسخگوست. 
به نظر می رس��د در این سیس��تمها برای افزایش ش��فافیت و 
حفظ حقوق س��ایر ذینفعان و پاسخگو بودن مدیریت ها به آنان 
و جلوگیری از سوءاس��تفاده مالکان عم��ده که رابطه نزدیکی با 
مدیریت ه��ای ش��رکتها دارند، وجود قوانی��ن و مقررات قوی و 

نظارت بر اجرای آنها ضروری است. 
در سیس��تمهای توان برون که در آن شرکتهای بزرگ توسط 
مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران خصوصی 
و برون س��ازمانی ق��رار دارن��د، مدیریت از مالکیت جداس��ت، 
درنتیج��ه مس��ئله نمایندگ��ی و کاه��ش هزینه ه��ای نمایندگی 

مدنظر است. 

این سیس��تمها با نظریه نمایندگی س��ازگار است؛ هرچند در 
سیس��تمهای برون سازمانی، ش��رکتها به طور مستقیم به وسیله 
مدی��ران کنترل می ش��وند، اما به ط��ور غیرمس��تقیم نیز تحت 
کنترل اعض��ای برون س��ازمانی ق��رار دارند. اعض��ای مذکور، 

نهادهای مالی، و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
با توجه به ویژگیهای سیس��تمهای راهبری ش��رکتی، به نظر 
می رس��د راهبری شرکتی در ایران بیشتر به سیستم توان درون 
نزدی��ک اس��ت و اگرچ��ه در قوانین و مقررات موج��ود در ایران 
ب��رای حفظ حقوق تمامی ذینفعان و جلوگیری از سوءاس��تفاده 
مالکان عمده موارد متعددی وضع ش��ده است؛ اما به نظر کافی 
نیس��ت و نظارت مؤثری هم بر رعای��ت آنها صورت نمی گیرد. 
ب��رای افزایش ش��فافیت، رعایت حق��وق تمام��ی ذینفعان، و 
پاس��خگویی و انص��اف )منصفان��ه بودن(، الزم اس��ت قانونی 
تح��ت عنوان راهبری ش��رکتی یا قانون ش��رکتها به طور خاص 

وضع و بر اجرای  مؤثر آن نظارت شود.
 با توجه به س��اختار اقتصادی ای��ران که فعالیتهای اقتصادی 
توس��ط دولت و نهادهای عمومی ص��ورت می گیرد تا زمانی که 
مفاهی��م راهبری ش��رکتی از طریق وضع قانون در ش��رکتهای 
دولت��ی و تح��ت مالکی��ت نهاده��ای عموم��ی الزامی نش��ود، 
موفقی��ت چندان��ی در زمینه ش��فافیت، عدال��ت، احقاق حقوق 
تمامی ذینفعان و پاسخگویی که شالوده اصلی راهبری شرکتی 

هستند، حاصل نخواهد شد. 
در حال حاضر در ایران بیش��تر س��ازمانها و شرکتهای دولتی 
و نهاده��ای عموم��ی بزرگ که بخ��ش عم��ده ای از فعالیتهای 
اقتص��ادی را انجام می دهند دارای حداق��ل معیارهای راهبری 
شرکتی از جمله واحد حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی 

نیستند. 
حتی برخی از آنها حس��ابرس مس��تقل، تفکیک مدیریت ها 
به مدیران اجرایی و مدی��ران غیراجرایی )نظارتی( ندارند و در 
برخ��ی از واحده��ا به رغم تفکیک مدیری��ت اجرایی و مدیریت 
نظارت��ی )مدیری��ت دوقطبی(، مدیریت نظارت��ی )که در ایران 
به طور عمده به عنوان هیئت نظار ش��اخته می ش��ود( از منابع و 

امکانات الزم برای اِعمال نظارت برخوردار نیست. 
با توجه به اینکه عمده ش��رکتهای ب��ورس ایران هنوز تحت 
مالکی��ت و کنترل همین نهادهای عمومی و دولتی هس��تند که 
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خ��ود آنها حداق��ل معیارهای راهبری ش��رکتی را دارا نیس��تند، 
چگون��ه می توان انتظار داش��ت در ش��رکتهای تحت کنترل آنها 
معیاره��ای راهبری ش��رکتی مؤث��ر و مفید برقرار ش��ود. به نظر 
می رس��د با توجه به ساختار مالکیت شرکتهای خصوصی نیز که 
به ط��ور عمده در کنترل ش��رکتهای دولت��ی و نهادهای عمومی 
اس��ت، به کارگیری نظام راهبری ش��رکتی در آنها و به کارگیری 
این معیارها از جمله وجود کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی 
در واح��د های تح��ت کنترل دولت ونهاده��ای عمومی اهمیت 

بیشتری دارد.

حسابرس�ی داخل�ی و حسابرس�ی مس�تقل ب�رای بهبود 
گزارش�گری مالی چه تعاملی باید باهم داشته باشند ؟ در 

ایران وضعیت به چه شکل است؟.

اسدی 
ب��رای بهب��ود گزارش��گری مال��ی، اس��تقرار و حف��ظ کنترلهای 
داخل��ی اثربخش که اطالعات مال��ی قابل اتکا تهیه و ارائه کند، 
از ضروری��ات ب��وده و ای��ن مه��م از جمله وظای��ف اصلی واحد 
حسابرس��ی داخلی اس��ت. از طرفی حس��ابرس مس��تقل برای 
کش��ف تحریفهای بااهمیت اطالعات مالی نیازمند ش��ناخت از 
سیس��تم کنترل داخلی به منظور ارزیابی خطرهای حسابرسی و 

در نهایت تعیین روشهای حسابرسی است. 
هرچ��ه کنترله��ای داخل��ی که از جمل��ه وظایف حسابرس��ی 
داخلی اس��ت، به طور اثربخش اس��تقرار و اعمال ش��ود، حجم 
رس��یدگی های حس��ابرس مس��تقل کاه��ش خواه��د یاف��ت و 
حسابرس��ی داخلی و مس��تقل در زمینه اثربخش��ی سیستمهای 
کنترل داخلی واحدهای اقتصادی باید با یکدیگر تعامل داش��ته 

باشند. 
در ای��ران در ح��ال حاضر با توجه به عدم اس��تقرار واحدهای 
حسابرس��ی داخلی به نحو مناس��ب و جایگاه سازمانی نامناسب 
واحد حسابرس��ی داخلی، چندان تعاملی بین حسابرسان داخلی 

و حسابرسان مستقل برقرار نیست

پیشنهاد ش�ما برای ارتقای جایگاه حسابرسی داخلی در 
شرکتها چیست ؟

اسدی 

اول اینکه با توجه به س��اختار مالکی��ت واحدهای اقتصادی در 
ایران )به ط��ور عمده دولتی و عمومی( برای راهبری ش��رکتی 
قان��ون وضع ش��ود و به کارگی��ری معیاره��ای آن از طریق الزام 
قانون��ی جزو وظای��ف ارکان راهبری واحده��ای اقتصادی قرار 

گیرد.
دوم به منظور عضویت در ارکان راهبری واحدهای اقتصادی 
نیز به دانش و تجربه الزم برای اعضا توجه بیشتری شود، زیرا 
مج��ری اصلی نظام راهبری ش��رکتها ارکان راهبری واحدهای 
تجاری هس��تند و تا زمانی که آنان نس��بت ب��ه مفاهیم راهبری 
ش��رکت آشنا نباش��ند و به لزوم به کارگیری آن اعتقاد پیدا نکنند 

تالشهای انجام شده در این زمینه مفید نخواهد بود.
س��وم اینک��ه مدیریت کالن کش��ور نحوه عم��ل کنونی خود 
در زمین��ه انتصاب مدی��ران کالن اقتصادی، ک��ه به طور عمده 
فرد محور است، را به سمت مهارت محور تغییر دهد و در مواقع 
خاص مراقبت کن��د تا وقایع خاصی مانند تحریم ها وس��یله ای 
ب��رای زیرپاگ��ذاری اص��ول راهبری ش��رکتی به معن��ای عام و 
زیرپاگ��ذاری کنترلهای داخلی و حذف واحد حسابرس��ی داخلی 

نشوند.
چه��ارم نس��بت به بحث آم��وزش ارکان راهب��ری واحدهای 
اقتص��ادی در زمین��ه نظ��ام راهبری ش��رکتی اهتم��ام جدی و 

همه جانبه صورت گیرد.
 واقعیت این است که بیشتر هیئت مدیره ها و مدیران اجرایی 
وحتی تعداد زیادی از حسابرس��ان مستقل و حسابرسان داخلی 
کش��ور در این زمینه دانش و تجربه و آگاه��ی کافی ندارند و در 
چند سال اخیر بیشتر این مباحث در سطح اساتید دانشگاهی در 
حد متن ها و مقاله ها آغاز ش��ده اس��ت و کمتر به اجرایی نمودن 
آنها توجه ش��ده و حتی در سطح کارشناسی که بیشتر مورد نیاز 
واحدهای اقتصادی اس��ت مفاهیم به دانش��جویان کارشناس��ی 

به نحو مناسب آموزش داده نشده است.
ب��ه امید روزی ک��ه در ایران قان��ون ر اهبری ش��رکتی جامع 

تدوین و اجرا شود و با سپاس فراوان از شما.

م�ا ه�م امیدواریم امید ش�ما تحقق پیدا کند. برای ش�ما 
آرزوی موفقیت داریم.


