




مقدمه ای از راهبری شرکتی

معنايبهکهاستشدهبرگفته"Gubernare"التینواژهریشهاز""Governanceاصطالح

واژهبرگردان.استرفتهمیکاربهکشتیکردنهدایتبرايآنازقبلواستکردنهدایت

"Corporate Governance"ی،سهامحاکمیتشرکتی،حاکمیتنظیرهاییمعادلفارسیبه

استفاده"شرکتیراهبري"یعنیاخیرواژهازماکهاستداشتهشرکتیراهبريوسازمانیاداره

.شودمی

تعاریفیناکنندهمتمایزعاملترینعمده.استمتنوعشرکتیراهبريبرايشدهارائهتعاریف

.دانستشرکتیراهبريشمولگسترهیاپهنهتوانمیرا

طیفاینسويآندر.دانست"سهامداران"با"مدیران"رابطهرانظاماینتوانمیمنظرازیک

یگانه،حساس(.گیردمیبرراخودذینفعانتمامباشرکترابطهشرکتیراهبريوسیع،درنگرشیو

1385)



در جستجوی تعاریف راهبری شرکتی



حساس).هدمیدنشانراشرکتیحاکمیتبهمختلفنگرشهايازايگزیدهمیشودارائهذیالًکهتعاریفی

(1385یگانه،

مدیرانوظیفهایفايبراصلیتمرکز.کندمیکنترلوهدایتراهاشرکتکهاستسیستمیشرکتیراهبري

(1992کادبريگزارش).استپاسخگوییودرستکاريشفافیت،اصولرعایتدرسازمانیارشد

نافعممتضمنکهايگونهبهاستشرکتمدیرانعملکردکنترلونظارتفرآیندشرکتی،راهبري

(1994پارکینسون،)".باشدسهامداران

سایرعمنافکهايگونهبهاست،مدتبلنددرسهامدارانثروتافزایششرکتیراهبريدربنیاديهدف"

(2000هندوستان،بهاداراوراقبورس)".گرددرعایتنیزذینفعان

ذینفعانسایروسهامدارانمدیره،هیاتاعضاي،اجرائیمدیرانبینروابطمجموعهشاملشرکتیراهبري"

نگیچگونیزواهدافبهدستیابیهايراهوشرکتاهدافتدوینبرايساختاريهمچنین.استشرکت

(2004،اقتصاديتوسعهوهمکاريسازمان)".شودمیشاملراعملکردبرنظارتوارزیابی

تعاریف راهبری شرکتی



تعاریف راهبری شرکتی

مدیران،آنکمکبهسهامدارانکهاستسیستمیواستشرکتوسهامدارانبینرابطهشرکتی،راهبري"

(1996بریتانیا،شرکتیراهبريکتابچه)".کنندمیتشویقعملکردبهترینبهرا

باتشرکرابطهگستردهتعریفدروسهامدارانشباشرکترابطهمحدود،تعریفدرشرکتیراهبري"

(1999تایمز،فاینانشال)".استاجتماع

حاکمیتوجوديجوهرهپاسخگوییمسؤولیتکهدهدمینشانشرکتیحاکمیتازمتعددتعاریفبررسی

و(انصاف)عدالتشفافیت،پاسخگویی،مسؤولیتویژگیچهاربهدستیابیآننهاییهدفبوده،شرکتی

حاکمیتهايفهدبیتشاهپاسخگویی،مسؤولیتکهگفتتوانمیحقیقت،در.استنفعانذيحقوقرعایت

.(1385یگانهحساس).استشرکتی

.میشوندکنترلوهدایتشرکتهاآنباکهاستسیستمیشرکتی،راهبري



تعاریف دیگر از راهبری شرکتی

:شرکتیحاکمیتمفهومازدیگريتعاریف

ملکردعوجهتگیريتعییندرمختلفگروههايمیانروابطازاستعبارتشرکتیحاکمیت.1

املشگروههاسایرمدیره،هیأتوعاملمدیرسهامداران،:ازعبارتنداصلیگروههاي.شرکت

.اجتماعواعتباردهندگانفروشندگان،مشتریان،کارکنان،

تعیینهککردتعریفروشهاییونهادهامقررات،قوانین،مجموعهمیتوانراشرکتیحاکمیتسیستم.2

.میشوندادارهکسانیچهنفعبهوچگونهشرکتهامیکنند

ونظارتادي،اقتصبنگاههدایتبهمربوطبلکهنیستشرکتعملیاتادارهبهمربوطشرکتیحاکمیت.3

.میباشدشرکتذینفعانتمامبهآنهاپاسخگوییواجراییمدیراناعمالکنترل



وجوديحرفهاجامعهسطحدرشرکتیحاکمیتمورددریتوافقموردتعریفهیچ،شدمشاهدهکههمانطور

حتی.خوردمیچشمبهتعریفایندرچشمگیريتفاوتهايمیگیریم،نظردرکهکشوريبامطابقوندارد

آسانیکاراحد،وتعریفیکبهرسیدننیزانگلیسیاامریکاکشورهايهمانندتوسعهیافتهايکشورهايدر

.نیست

الگوياینکهمیشودمحدودسهامدارانوشرکترابطهبهشرکتیحاکمیت،محدوددیدگاههايدر

.میشودمطرحنمایندگیعنوانبهحسابداريتئوريقالبدرکهاستشرکتیحاکمیتقدیمی

وشرکتهابینتنهانهکهدیدروابطازشبکهیکصورتبهمیتوانراشرکتیحاکمیتطیف،سويآندر

،کارکنان،دولت:جملهازذینفعاناززیاديعدهوشرکتیکبینبلکه،(سهامداران)آنهامالکان

"نفعانذیتئوري"قالبدردیدگاهیچنین.دارندوجود...وقرضهاوراقدارندگانفروشندگان،مشتریان،

.میشوددیده

تعاریف محدود و گسترده از راهبری شرکتی



ازیکیهکهستندمعینیومشترکویژگیهايدارايعلمیمتوندرشرکتیحاکمیتتعاریفکلیبطور

کشوریکنیقانوسیستمقابلیتهايبرمتمرکزشرکتیحاکمیتمحدودتعاریف.است"پاسخگویی"آنها

.(1998همکارانوالپرایا1994پارکینسون)میباشنداقلیتسهامدارانحقوقحفظبراي

ذینفعاندیگروسهامدارانبهنسبتوسیعتريپاسخگوییسطحبرشرکتیحاکمیتگستردهترتعاریفدرو

نشانردهترگستتعاریف.استبرخوردارصاحبنظراننزدبیشتريمقبولیتازتعریفاین.دارندتأکید

.دارندیتمسئول(تیسزمحیط)طبیعیمنابعوهآیندنسلهايجامعه،کلبرابردرشرکتهاکهمیدهند

یپاسخگویویژگی مشترک در تعاریف راهبری شرکتی به نام 



ترجامعرسدمینظربهکهشودمینگریستهدیدگاهدوازپاسخگوییمقولهبهشرکتیحاکمیتادبیاتدر

،یگانهساسح).شدخواهدپرداختهآنبهادامهدرکهنمیشودختممذکورهاگزارشارائهبهپاسخگویی.است

(تهرانبهاداراوراقبورس،شرکتیراهبريهمایشمقاالتمجموعه،1388،یحیی

پاسخگوییمحدودبراساستئورينمایندگی–دیدگاهاول

پاسخگوییگستردهبراساستئوريذينفعان-مدیدگاهدو

باسایرتئوريهايحسابداريراهبريشرکتیارتباط



پاسخگوییمحدودبراساستئورينمایندگی–دیدگاهاول

کارگزاروخواهپاسخکارگماراساساینبروداشتهتمرکزنمایندگیتئوريبردیدگاهاینطرفداران

منجر(نترلک)مدیریتازمالکیتجدایی.کردندتفویضمدیرانبهراشرکتادارهمالکان.استپاسخگو

.شدنمایندگیمشکلنامبهمشهورسازمانیمشکلیکبه

نوانعبهراهاشرکتمدیرانایشاننمودندمطرحرانمایندگیتئوريمبانی(1976)لینگمکوجنسن

شرکتمرهروزگیريتصمیمدیگرعبارتبه.کردندتعریفکارگمارعنوانبهراسهامدارانوکارگزاران

استآنیدآمیپیشاینجادرکهمشکلی.شودمیتفویض،هستندسهامدارانکارگزارانکهمدیرانبه

.کنندنمیگیريتصمیمکارگمارنفعبهلزوماکارگزارانکه

.نددارمنافعتضادهمکارگماروکارگمارکهاستایننمایندگیتئورياصلیفرضیاتازیکی

باسایرتئوريهايحسابداريراهبريشرکتیارتباط



درتئوريهايمالییکفرضاساسیایناستکههدفاولیههشهرکتههاافهزایشثهروت

ایناحتمالوجودداردکههمهدیران.سهامداراناست،لکندرعملهموارهاینگونهنیست

اناحتماالبههمدیر.ترجیحدهندمنافعخود،مثلکسببیشترینپاداشممکنراتعقیبکنند

.(خطراخالقی)افزایشمنفعتشخصیتمایلدارند

ارنددمدتکوتاهشودمنافعمیطرحهاییبرآنهاگذاريسرمایهوتمرکزبهمنجرامراین

افعمنبهتوجهیو(استمرتبطسودبامدیرانپاداشومزایا،حقوقکهموارديدربویژه)

.ندارندسهامدارانمدتبلند

گذارانایهسرمکمکبهمستقیمغیرطوربهومدیرانتوسطمستقیماکهبزرگهايشرکتدر

نفعبهتاسممکنکهفشارندتحتمدتکوتاهمنافعمورددرمدیران،شوندمیکنترلنهادي

تحریکهمتفرقهايعایديبهدستیابیبرايمدیرانشرایطایندر.نباشدسهامدارانسایر

.میشودسهامدارانرفاهومنافعارزشکاهشبهمنجرهمبازکهمیشوند

اريباسایرتئوريهايحسابدراهبريشرکتیارتباط



تئوريذينفعانپاسخگوییگستردهبراساس–دیدگاهدوم

عمیقچنانآنجامعهبرآنهاتاثیرواندشدهبزرگبسیارهاشرکتکهاستایننفعانذيتئورياساس

.باشندوپاسخگوکردهتوجهجامعهازبیشتريبسیاربخشهايبهسهامدارانجزبهبایدآنهاکهاست

،آنهاتمامتشابهوجه.داردوجودنفعانذيتئوريبرايمختلفهايرشتهاساسبرتعریفروشچند

جونزوهیل،1984منفري،1982پیریچ.است(تعامل)ايمبادلهرابطهیکدرآنهادخالتتایید

.گذارندمیتاثیراهشرکتبرنیزآنهابلکههستندهاشرکتتاثیرتحتنفعانذيتنهانهدارنداعتقاد1992

عمومواورمجهايشرکت،بستانکاران؛مشتریان،فروشندگان،کارکنان،سهامداران،شاملنفعانذي

.باشندمیمردم

آیندههايلنسوجانوريهايگونهزیست،محیطکهباورندبرایننفعانذيتئوريحامیانترینافراطی

.شوندگنجاندهنفعانذيزمرهدربایدنیز

باسایرتئوريهايحسابداريراهبريشرکتیارتباط



تريازشرکتوحاکمیتشرکتیاندازگستردهچشم



ذینفعان در راهبری شرکتی

:شاملخارجیذینفعان

سهامداران-2دولت-1

تجاريطلبکاران-4مشتریان-3

تجاريبدهکاران-6تأمینکنندگان-5

.استشرکتفعالیتهايتأثیرتحتجوامع-7

(...وآیندهنسلهايوجانوريهايگونهوزیستمحیطمانند)

:شاملداخلیذینفعان

مدیرههیأت-1

مدیران–2

کارکنان-3
(1391.لهقمهان،پهاکهروان)



فروپاشی بازار سرمایه در ایاالت متحده و سایر نقاط جهان

2001دسامبر  2002ژوئن  2001-2002 2002

افشای : شرکت انرون
گزارشات کذب در مورد 

سودآوری و عدم 
استفاده از روش های 

پذیرفته شده 
ضعف/ حسابداری

کنترل های داخلی و 
نظارت های خارج از 

شرکت 

:  شرکت ورلدکام
کاهش مصنوعی
در هزینه ها برای
سودآور جلوه 

دادن

رسوایی های 
ویوندی در 

فرانسه، اهولد 
در هلند، 

پارماالت در 
ب.ب.ایتالیا و آ

در سویس و 
سوئد

تصویب قانون 
ی آکسل-ساربنز

در کنگره ایاالت
متحده



اهدافراهبريشرکتی

افزایشارزشسهامسهامداران. 1

محافظتازمنافعسهامدارانوسایرذینفعانشاملمشتریان،کارکنانوعمومجامع. ه2

اطمینانازشفافیتویکپارچگیدرتبادلاطالعاتوقابلیتدسترسیبهاطالعه. اتکامهل،3

صحیحوشفافبرايکلیهذینفعان

اطمینانازپاسخگوییراجعبهعملکرد. 4

هدایتشرکتباباالترینسطحاستانداردبهمنظوررقابتبادیگران. 5

(5،ص1387جاللی،)



حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاران نهادی 18

ویتشفافارتقایوبهبودطریقازاقتصادیبنگاهریسککاهش•
پاسخگویی

وخودکامگیازطریقازسازمان،درازمدتکاراییبهبود•
اجراییمدیریتپذیریمسوولیتعدم

(2005رانت و تامسون ، کیسی)



حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاران نهادی 19

سهام داران و سایر ذینفعان

:مکانیزمهایکنترلداخلی
هیئت مدیره•
مدیریت اجرایی•
حسابداری )کنترل های داخلی •

...(مالی و 
آیین رفتار حرفه ای•

:مکانیزمهایکنترلخارجی
نظارت قانونی•
ورشکستگی–رژیم های حقوقی •
بازارکارای سرمایه•
سرمایه گذاران نهادی فعال•
حسابرسی مستقل•
موسسات رتبه بندی•

مدیریت شرکت

نظارت نظارت

اریک بنگز



سازو کارهای راهبری شرکتی
محیطآندرشرکتکهقانونیمحیطومدیریتسیستمنوعبرحسبشرکتیحاکمیتنظام

.استبرخوردارمختلفیکارهايوسازازکندمیفعالیت

ت مدیره کارائهی

ترکیب هیات مدیره

هیات مدیرهاندازه 

دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

حسابرسی مستقل

سرمایه گذاران نهادی

مالکیت دولت



سازو کارهای راهبری شرکتی
محیطآندرشرکتکهقانونیمحیطومدیریتسیستمنوعبرحسبشرکتیحاکمیتنظام

.استبرخوردارمختلفیکارهايوسازازکندمیفعالیت

ت مدیره کارائهی

ترکیب هیات مدیره

هیات مدیرهاندازه 

دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

حسابرسی مستقل

سرمایه گذاران نهادی

مالکیت دولت



ت مدیره کارائهی

اجزاءاینازیکیکارامدیرههیات.استشدهتشکیلمختلفیاجزايازراهبريکارهايوساز

.باشدمی

ثروتافزایشهمچنینوآنعملکردشرکت،منابعبهینهتخصیصدربارهبایدمدیرههیات

باشندپاسخگوسهامداران



سازو کارهای راهبری شرکتی
محیطآندرشرکتکهقانونیمحیطومدیریتسیستمنوعبرحسبشرکتیحاکمیتنظام

.استبرخوردارمختلفیکارهايوسازازکندمیفعالیت

ت مدیره کارائهی

ترکیب هیات مدیره

هیات مدیرهاندازه 

دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

حسابرسی مستقل

سرمایه گذاران نهادی

مالکیت دولت



میلمدادقسهامدارانمنابعازمحافظتوشرکتمدیریتبرنظارتوکنترلدرعاملترینمهممدیرههیات

.شود

نگریستهرهمدیهیاتاعضايتعدادکلبهمدیرههیاتغیرموظفاعضاينسبتعنوانبهمدیرههیاتترکیب

میکمترینمایندگمشکالتباشد،شدهتشکیلتريمستقلاعضايازمدیرههیاتترکیبهرچه.شودمی

1992)،ویسبچوهرمالین(گردد

نقشفايایدردلیلهمینبهوهستندمستقلشرکتمدیریتازموظفغیرمدیرانموظف،مدیرانبرخالف

تنسبازومستقلمدیرههیاتکههنگامینظري،دیدگاهازرو،ایناز.نمایدمیعملموثرترخودنظارتی

(1998،دونالدسونومد(یابدمیارتقاشرکتعملکردباشد،شدهتشکیلموظفغیراعضايازباالیی

دلیلهبآنهازیراهستند،منابعدادنسوقبرايبهترموقعیتیکدر،ترمستقلهايمدیرههیئتهمچنین،

.دارندآنکلیعملکردوشرکتازوسیعتربینشیکاستقاللشان

(موظف و غیر موظف)ت مدیرهئترکیب هی



سازو کارهای راهبری شرکتی
محیطآندرشرکتکهقانونیمحیطومدیریتسیستمنوعبرحسبشرکتیحاکمیتنظام

.استبرخوردارمختلفیکارهايوسازازکندمیفعالیت

ت مدیره کارائهی

ترکیب هیات مدیره

هیات مدیرهاندازه 

دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

حسابرسی مستقل

سرمایه گذاران نهادی

مالکیت دولت



ازاعم–مدیرانتعدادازعبارت،مدیرههیئتاندازه:مدیرههیئتاندازه

.هستندمدیرههیئتعضوکهاست–موظفغیروموظف

درحیاتینقشی،اعضاءتعدادبودنبیشترکهکندمیبیاننمایندگیتئوري

.داردشرکتهاراهبرديهايتصمیماتخاذ

وبدیامیافزایشمدیریتکنترلاحتمال،اعضاءتعدادافزایشباهمچنین

(2006،چاکرونوماتوسی)رودمیباالنیزمدیرههیئتتجربه

ت مدیرهئهیاندازه 



سازو کارهای راهبری شرکتی
محیطآندرشرکتکهقانونیمحیطومدیریتسیستمنوعبرحسبشرکتیحاکمیتنظام

.استبرخوردارمختلفیکارهايوسازازکندمیفعالیت

ت مدیره کارائهی

ترکیب هیات مدیره

هیات مدیرهاندازه 

دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

حسابرسی مستقل

سرمایه گذاران نهادی

مالکیت دولت



دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

بالقوهطوربهمدیرعاملحالتایندر،باشدنیزمدیرههیأترئیسنایبیارئیسمدیرعامل،اگر

سترسددراطالعاتتامیدهداجازهمدیرعاملبهدوگانهساختارهمچنین،.داردبیشترياختیار

ؤثرمنظارتازاستممکنبنابراینکند،کنترلمؤثريطوربهرامدیرههیأتدیگراعضاي

.آوردعملبهجلوگیري

توردسکنترلقدرتمدیرههیأترئیس.استمدیرعاملبرنظارتمدیره،هیأترئیسنقش

فاوتمتسهامدارانمنافعبامدیرعاملمنافعاگر.داردرامدیرههیأتجلساتهدایتوجلسات

(1388همکارانوآقایی).شودمیسازمشکلمدیرعاملنفوذصورتایندرباشد،

وداردارکدادندستازبرايکمتريتهدیدمدیره،هیئتترکیبدرمدیرعاملحضورباهمچنین

برکهاشدبداشتهعملکردبهبودبرايکمتريانگیزةمدیرشود،میسببوظایفدوگانگیاین

ومینیک).تداشخواهدپیدررانفعانذيحقوقتضییعزمینةوگذاردمیمنفیاثرشرکتعملکرد

.(2010نوگا،



سازو کارهای راهبری شرکتی
محیطآندرشرکتکهقانونیمحیطومدیریتسیستمنوعبرحسبشرکتیحاکمیتنظام

.استبرخوردارمختلفیکارهايوسازازکندمیفعالیت

ت مدیره کارائهی

ترکیب هیات مدیره

هیات مدیرهاندازه 

دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

داخلیحسابرسی 

سرمایه گذاران نهادی

مالکیت دولت



داخلیحسابرسی 

افزایشدنبالبهکهاستشدهتعریفدهیشهادتوطرفانهبیفعالیتیکعنوانبهحسابرسی

.استریسکمدیریتوراهبريکنترل،فرآیندهايوسازمانعملیاتاثربخشی

هايکنترلدرآنهاتخصصوهستندشرکتیراهبريازجدانشدنیبخشداخلیحسابرسان

میایفامالیهايصورتاتکايقابلیتودرستیازبخشیاطمیناندرايعمدهنقشداخلی

.کند

استیافتهگسترشايگونهبهمدیریتهايفعالیتبهبودوارزیابیدرداخلیحسابرساننقش

ومالیيگزارشهگرفرآیندبرمستمرطوربهکهکنندمیعملمتخصصانیعنوانبهآنهاکه

(1393،مینا،مقدسی.غالمرضا،سلیمانی).دارندنظهارتداخلیکنترلهاي



داخلیحسابرسی 

:کردخالصهزیرصورتبهتوانمیراداخلیحسابرسانهايفعهالیت

؛عملکردارزیابی-1

؛داخلیکنترلسیستماثربخشیوکفایتازاطمینانحصول-2

قابللیمااطالعاتایجاددرستیوکیفیتازاطمینانحصولبرايمالیگزارشگريفرآیندبررسی-3

گیري؛تصمیمبرايشفافومفید،مربوط،اتکا

تاثیرگذارمالیهايصورتویژهبهگزارشهادرستیوکیفیتبرکهمواردياصالحوکشفپیشگیري،-3

؛است

.شرکتیراهبريدرپذیريمسئولیتازاطمینانحصول-5

برابردراییهاازدارحفاظتبراياثربخشداخلیحسابرسیکفایتتوسعهوحفظبرشرکتیراهبريفرآیند

سیاستها،فعالیتبرنظارتبرايکاريوسازشرکتیراهبريراستا،ایندر.کندمیتاکیدسرقتیاآسیب

(1393،مینا،مقدسی.غالمرضا،سلیمانی).استشرکتتجارياهدافبهدستیابیبرايمدیریتتصمیماتوها



سازو کارهای راهبری شرکتی
محیطآندرشرکتکهقانونیمحیطومدیریتسیستمنوعبرحسبشرکتیحاکمیتنظام

.استبرخوردارمختلفیکارهايوسازازکندمیفعالیت

ت مدیره کارائهی

ترکیب هیات مدیره

هیات مدیرهاندازه 

دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

حسابرسی مستقل

سرمایه گذاران نهادی

مالکیت دولت



سرمایه گذاران نهادی

ها،انکببهمتعلقکهشرکتسهامصددرمجموعصورتبهنهاديمالکیتموجودادبیاتمطابق

میفتعریدولتیهايشرکتوهانهادوسازمانهاهلدینگ،شرکتهايمالی،هاينهادها،بیمه

.شود

طریقازشوندهنظارتهايشرکتآناساسبرکهیافتندشواهدي1999هاوکینزوگئوسیودل

.نمایندمحدودرامدیرانرفتارتوانندمینهاديگذارانسرمایه

بررتنظادارندلذامدیرانبرتاثیرونظارت،تواناییومنابعفرصت،نهاديگذارانسرمایه

وشرکتدعملکربربیشترتوجهبررامدیرتتواندمینهاديگذارانسرمایهطریقازهاشرکت

.(صغرا)ارهست،کاظمیرضی.شاعر،بیابانی.کندوادارخودبهخدمتیاطلبانهفرصترفتاربهکمترتوجه



سازو کارهای راهبری شرکتی
محیطآندرشرکتکهقانونیمحیطومدیریتسیستمنوعبرحسبشرکتیحاکمیتنظام

.استبرخوردارمختلفیکارهايوسازازکندمیفعالیت

ت مدیره کارائهی

ترکیب هیات مدیره

هیات مدیرهاندازه 

دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

حسابرسی مستقل

سرمایه گذاران نهادی

مالکیت دولت



.شوندیمتقسیمحقوقیسهامدارانوحقیقیسهامداراندستةدوبهبورسدرگذارانسرمایهکلیطوربه

صندوقاجتماعی،تأمینبیمةها،بانکماننددولتیشبهودولتیواحدهايراحقوقیسهامدارانازبخشی

.دهندمیتشکیل...وبازنشستگیهاي

درلیلدبههادولت.کندمیایفاکشورهردرمهمینقشهموارهاقتصاد،حامیتریناصلیمقامدردولت

گذارِهسرمایهموارهخود،کالنهايسیاستکردنپیادهوهاشرکتگیريتصمیمقدرتگرفتناختیار

شرکتاريحسابدوگزارشگريسیستم.شوندمیشمردهایرانخصوصبهوتوسعهحالدرکشورهايبزرگ

(1388شهریاري،وردلرکابراهیمی)گیردمیقرارشرکتمالکیتنوعتأثیرتحتآنهاست،شرکتیحاکمیتازمتأثرکهها

چشمگیروذنفدهند،انجامتوجهیشایانگذاريسرمایهشرکتیدردولتیشبهودولتیهايسازمانچنانکه

ووقعمبهاطالعاتارائةدررودمیانتظارصورتایندرآورند،میدستبهراشرکتآنکنترلحتییا

.شودبرآوردهبهتر(دولتجملهاز)نفعانذيمنافعاتکا،قابل

مالکیتدولتی



شرکتیراهبريهايانواعسیستم

:شوندمیتقسیمدستهدوبهشرکتیحاکمیتهايسیستم

هايدرونسازمانیسیستم

سازمانیبرونهايسیستم



سازمانیدرونهايسیستم

شرکتیراهبريهايانواعسیستم

حتمالکیتوت,بنديشدهکشورهايفهرستسیستمحاکمیتدرونسازمانی،سیستمیاستکهدرآنشرکت

یهاگهروه(ربنیانگذا)آنهاممکناستاعضايخانوادهمؤسس.اصلیهستندتعدادکمیازسهامدارانکنترل

.کوچکیازسهامدارانمانندبانکهاياعتباردهنده،شرکتهايدیگریادولتباشند

یسهتمهايسبهدلیلروابطنزدیکرایجبینشرکتهاوسهامدارانعمدهآنهها،,بهسیستمهايدرونسازمانی

.شودنیزگفتهمیايرابطه

کهاهشهزینههباعثرابطهتنگاتنگمالکینومدیران.آلمانوژاپنبهایننظامنزدیکترندکشورهایینظیر

(،مجموعهمقاالتهمایشراهبريشرکتی،بورساوراقبهادارتهران1388احمدبدري،).میشود(Agency cost)هاينمایندگی



راهبريشرکتیدرژاپن

کایرتسو

ساختار هیأت مدیره یک الیه ای

اکثریت اعضای هیأت مدیره 
متشکل از مدیران ارشد 
فعلی و یا پیشین شرکت

بانک های بزرگ
( درصد5حداکثر )

عدم عضویت افراد خارجی 
در هیات مدیره شرکت ها

مرتبط وشبکه هایی از شرکتها  که فعالیتهای تجاریکایرتسو 
.سهامداران مشترک دارند

عدم وجود قوانینی بر علیه مبادالت 
بر اساس اطالعات محرمانه و

رویه های انحصاری در شرکت ها 

پایین بودن کیفیت 
افشا اطالعات 



شرکتیراهبريهايانواعسیستم

:شوندمیتقسیمدستهدوبهشرکتیحاکمیتهايسیستم

هايدرونسازمانیسیستم

سازمانیبرونهايسیستم



سازمانیبرونهايسیستم

شرکتیراهبريهايانواعسیستم

درایهن.اشارهبهسیستمهايتأمینمالیوحاکمیتشهرکتیدارد،عبارتبرونسازمانی

دارانبرونشوندوتحتمالکیتسهامهايبزرگتوسطمدیرانکنترلمیسیستم،شرکت

.سازمانییاسهامدارانخصوصیهستند

بهروناگرچهدرسیسهتمهاي.شودبهجداییمالکیتازمدیریتمیجراینوضعیتمن

توسطمدیرانکنترلمی تقیمنیزتحتشوند،امابهطورغیرمسسازمانی،شرکتهامستقیماً

.کنترلاعضاءبرونسازمانیقراردارند

اکسهونیهااینسیستمبههنامههايآنگلوس.اینشرکتهادرآمریکاوانگستانپرتعدادند

(،مجموعهمقاالتهمایشراهبريشرکتی،بورساوراقبهادارتهران1388بدرياحمد،.)آنگلوآمریکننیزمشهوراست



راهبريشرکتیدرآلمان

حمایت از منافع 
تشکیالت اقتصادی، 

کلیه ذینفعان و 
جامعه به طور کلی

ساختار هیأت مدیره دو الیه ای

نقش نظارت استراتژیکی
(شامل کارکنان و گاهی تامین کنندگان)

نقش نظارت مدیریتی
(مدیران اجرایی ارشد)

مالکیت سهام توسط بانک ها و شرکت ها

سهام بی نام/ بانک مادر

تصاحب مالکیت شرکت ها



تیمشخصاتسیستمهايدرونسازمانیوبرونسازمانیراهبريشرک

برونسازمانی(ایرابطه)درونسازمانی
کته استتستازمانیتحت مالکیتت ستهامداران درون شرکتها 

.همچنین بر مدیران نیز کنترل دارند
بتزر  تحتت کنتترل متدیران امتا تحتت مالکیتت شرکتهای 

.سهامداران برون سازمانی هستند
ل بتتا مصخصتتات عتتدم تفکیتتک مالکیتتت و کنتتتریسیستتتم

آن دربه طوری که مصکالت نماینتدگی بته نتدرت ( مدیریت)
.شوددیده می

( متدیریت)دارای مصخصه تفکیک مالکیت و کنترل یسیستم
.شودمیکه موجب مصکالت نمایندگی با اهمیت 

مدیر تصاحب خصمانه به عنوان یک ساز و کار انضباطی برای.شودمیعملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده 
.شرکت وجود دارد

اعضتتای )از ستتهامداران یکتتو کتمرکتتز مالکیتتت در گتتروه 
(مؤسس، شرکت مادر، مالکیت دولتی

.مالکیت پراکنده است

ن از ستهامداران درویگروه کتو کتوسط کنترل بیش از حد 
سازمانی

کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران

اقت  واکثریتتانتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران 
.می شود

تاکثریتعدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به ستهامداران 
.می شودنواق  

امکان دموکراسی بین سهامداراناستفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریتسوء احتمال 
شرکتهای درسهامداران عمده می خواهند نفوذ بیصتری 

.سرمایه پذیر داشته باشند

شرکتهای دراز طریق سهامداری نمی توان اعمال نفوذ 
.سرمایه پذیر کرد

SolomonJ. and SolomonA. (2004).,"Corporate Governance and Accountability", JohnWiley& sons, Ltd. England



دیدگاهفاوتتازناشیکهگردیدبیانشرکتیراهبريازمتفاوتیتعاریفشدمالحظهکههمانطور

.باشدمیها

ماننههدپاسههخگوییبهههذینفعههانیامههاآنچهههمسههلماسههتدرراهبههريشههرکتی

حتتأثیردولت،سهامداران،مشتریان،طلبکارانتجاري،تأمینکنندگان،بدهکارانتجاري،جوامعت

لیهیأتمدیره،مدیران،کارکنانازاههدافاصه...(مانندمحیطزیستو)فعالیتهايشرکت

.راهبريشرکتیمحسوبمیشود

کارادیرهمهیئتشوندمیسنجیدآنهاباشرکتیحاکمیتکههاییشاخصوکارهاوسازهمچنین

مدیرعامل،حسابرسیمسئولیتبودنمدیره،دوگانههیات،اندازهمدیرههیات،ترکیب

.باشندمینهاديگذارانمستقل،سرمایه

خالصه


