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بررسی حقوق حاکمیت شرکتی
نویسندگان:

فاطمه دادبه           مهدی بیرانوند

در نظام هــای حقوقــی مختلــف، حمایــت از 
ــی  ــن گوناگون ــب قوانی ــرمایه گذاران در قال س
از جملــه حقــوق شــرکت ها، حقــوق اوراق 
ــب  ــن در قال ــت و همچنی ــوق رقاب ــادار، حق به
قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه بــازار اوراق 
بهــادار و قوانیــن و اســتانداردهای مالــی و 
حســابداری، تدویــن شــده اســت. اجــرای 

ــا دارای  ــوای آنه ــدازه محت ــه ان ــن ب ــن قوانی ای
ــورت  ــد درص ــر می رس ــت. به نظ ــت اس اهمی
ــت از  ــه حمای ــوط ب ــن مرب ــدم اجــرای قوانی ع
دلیــل  متصّدیــان شــرکت  ســرمایه گذاران، 
ــه ســهامداران  ــرای پرداخــت ســود ب زیــادی ب
ــود  ــخصی خ ــت ش ــت و منفع ــد داش نخواهن
بــه  پرداخــت ســود کســب شــده  بــر  را 
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ایــن  نتیجــه  دهنــد.  ترجیــح  ســهامداران 
ــل  ــران، تمای ــل سوءاســتفاده مدی ــه دلی ــه ب ک
ســرمایه گذاران بــه تأمیــن منابــع مالــی مــورد 
نیــاز شــرکت کاهــش می یابــد و نظــام تأمیــن 
ــرو  ــکل روب ــا مش ــرکت ب ــارج از ش ــی خ مال
خواهــد شــد. بــرای رفــع مشــکل سوءاســتفاده 
مدیــران از دارایــی ســهامداران بــه نفــع خــود، 
ــان  ــرد ایش ــر عملک ــم ب ــدی حاک ــع قواع وض
ــا  ــه ب ــد ک ــن قواع ــت. ای ــر اس ــاب ناپذی اجتن
عنــوان حاکمیــت شــرکتی شــناخته می شــود، 
ــی  ــرق مختلف ــه ط ــف ب ــورهای مختل در کش

وجــود دارد. از طرفــی تعریــف واحــدی نیــز از 
ایــن مفهــوم ارائــه نشــده اســت. به طــور کلــی 
ــن موضــوع  ــه ای ــه شــده راجــع ب تعاریــف ارائ
را می تــوان در دو دســته کلــی طبقه بنــدی 
ــن  ــرد رابطــه بی ــا رویک ــه ب ــی ک ــرد: تعاریف ک
شــرکت و ســهامداران آن )به عنــوان صاحبــان 
شــرکت( ارائــه شــده اســت و رویکــرد دوم کــه 
در طیفــی وســیع تر، شــبکه ای از روابــط را در 
اداره شــرکت مــورد توجــه قــرار داده اســت و 
عــاوه بــر روابــط بیــن شــرکت و ســهامداران، 
ــان  ــایر ذینفع ــرکت و س ــن ش ــط بی ــه رواب ب
مشــتریان،  اجرایــی،  مدیــران  جملــه  از 
کارگــزاران، اعتباردهنــدگان و حسابرســان نیــز 
توجــه داشــته اســت. رویکــرد اخیــر در قالــب 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــان م ــه ذینفع نظری

اســت. 

تاریخچه و تعریف حاکمیت شرکتی 
ــددی را در  ــف متع ــرکتی تعاری ــت ش حاکمی
متــون مالــی و حقوقــی دارد ولــی به طــور 
ــه:  ــف کــرد ک ــن طــور تعری ــوان ای ــی می ت کل
حاکمیــت شــرکتی، مجموعــه ای از قواعــد، 
نظام هــا، فرایندهــا و ســاختارهایی اســت کــه 
بــا اســتفاده از ســاز و کارهــای درون ســازمانی 
ــی  ــای داخل ــره، کنترل ه ــت مدی ــر هیئ نظی
اداری و حســابداری، حسابرســی داخلــی و 
مدیریــت ریســک و نیــز ســاز و کارهــای بــرون 
ــای  ــی، نظام ه ــارت قانون ــد نظ ــازمانی مانن س
ــهامداران  ــرمایه، نظــارت س ــازار س ــی، ب حقوق
مؤسســات  و  مســتقل  حسابرســی  عمــده، 
از  اطمینــان  کســب  پــی  در  رتبه بنــدی، 
پاســخگویی،  ذینفعــان،  حقــوق  رعایــت 
ــت.  ــاری اس ــد تج ــت در واح ــفافیت و عدال ش
ــف  ــورد تعری ــر در م ــاف نظ ــر اخت ــاوه ب ع
جهــان  کشــورهای  شــرکتی،  حاکمیــت 
متناســب بــا ســاختارهای اقتصــادی، فرهنگی، 
خــود  قانونــی  ظرفیت هــای  و  اجتماعــی 

ــت شــرکتی  ــرای حاکمی ــی ب ــای متفاوت الگوه
ــی  ــه خصــوص نظــام حقوق ــد. ب ایجــاد کرده ان
کشــورها، عاملــی تعییــن کننــده در الگوهــای 

ــت.  ــورها اس ــرکتی، کش ــت ش حاکمی
به طــور کلــی تفــاوت ناشــی از نظام هــای 
ســه  در  می تــوان  را  شــرکتی  حاکمیــت 

کــرد:  تعریــف  کلــی  دســته بندی 
ــرکتی و  ــت ش ــف حاکمی ــاوت در تعری 1- تف

ــر آن  ــم ب ــول حاک اص
2- تفــاوت در ســاختار مالکیــت شــرکت ها در 

کشــورهای مختلــف
 3- تفــاوت در نگــرش قانونــی بــه مقولــه 
حقــوق  منظــر  از  شــرکتی  حاکمیــت 

. تطبیقــی
به خصــوص  حاکمیــت شــرکتی در دنیــا و 
ایــاالت متحــده غالبــاً بــه دنبــال رســوایی های 
شــرکتی از جملــه انــرون و ام ســی آی به طــور 
گســترده مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در 
ایــن کشــور پــس از رســوایی هایی کــه در 
مــورد دو شــرکت بــزرگ بــه وجــود آمــد 
ــه حاکمیــت شــرکتی،  ــه مقول توجــه بیشــتر ب
ــون ســاربینز- آکســلی  ــه تصویــب قان منجــر ب
ــورس و  ــیون ب ــن، کمیس ــر ای ــاوه ب ــد. ع ش
اوراق بهــادار ایــاالت متحــده نیــز دســتورالعمل 
ــت شــرکت ها  ــرای تبعی ــی را ب اصــول راهنمای
پیشــنهاد کــرده اســت. همچنیــن یکــی از 
پیشــنهادی  راهنمــای  اصــول،  جامع تریــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــه اصول ــن مقول ــوص ای درخص
بــورس و اوراق بهــادار نیویــورک پیشــنهاد 
ــس از  ــتان، پ ــور انگلس ــت. در کش ــرده اس ک
انتشــار گــزارش کدبــری در ســال 1992، 
ــده  ــوع عم ــک موض ــه ی ــرکتی ب ــت ش حاکمی
ــری تمرکــز نســبتاً  تبدیــل شــد. گــزارش کدب
دقیقــی برجنبــه مالــی حاکمیــت شــرکتی 
ــت  ــوع حاکمی ــن موض ــور ژاپ ــت. در کش داش
ــدن  ــه 1990 و ترکی ــروع ده ــا ش ــرکتی ب ش
زوال  دهــه  بــه  ورود  و  اقتصــادی  حبــاب 
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ــات  ــن موضوع ــه یکــی از رایج تری اقتصــادی، ب
ــه  ــل شــد. ده ــن کشــور تبدی ــی در ای مدیریت
ــی  ــال در خصــوص بازبین ــک دوره فّع 1990 ی
ــه  ــرکتی و ب ــت ش ــا حاکمی ــط ب ــن مرتب قوانی
ــارت  ــون تج ــابداری و قان ــررات حس ــژه مق وی

ــود.  ب
اهــداف شــرکت های آلمانــی، بــه روشــنی 
ــده  ــف ش ــان تعری ــرکت های آلم ــون ش در قان
ــون شــرکت های  ــار، قان ــن ب ــرای اولی اســت. ب
آلمــان در ســال 1937 وضــع و متعاقبــاً در 
ســال 1965 اصــاح شــد. در ایــن قانــون، 
ــرکتی  ــت ش ــره در حاکمی ــت مدی ــش هیئ نق
تشــکیات  منافــع  از  حمایــت  جهــت  در 
ــور  ــه به ط ــان و جامع ــه ذینفع ــادی، کلی اقتص

ــت.  ــده اس ــف ش ــی تعری کل
مطالعــات اخیــر نشــان می دهــد در بیــن 
کشــورهای مختلــف، کشــورهایی ماننــد ایاالت 
ــن  ــتان بهتری ــن و انگلس ــان، ژاپ ــده، آلم متح
نظام هــای حاکمیــت شــرکتی در جهــان را 
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــن آنه ــاف بی ــد و اخت دارن
اختافاتــی کــه بیــن کشــورهای دیگــر وجــود 

ــت.  ــدک اس دارد ان
ــر قواعــدی کــه در حقــوق  ــران، عــاوه ب در ای
ــه  ــرکت های پذیرفت ــوه اداره ش ــارت در نح تج
ــود دارد،  ــادار وج ــورس و اوراق به ــده در ب ش
اوراق  بــورس  راهبــری شــرکتی  آیین نامــه 
ــوان  ــز به عن ــّوب 11/08/1386 نی ــران مص ته
ــتورالعمل  ــد. دس ــی می ش ــع تلق ــندی جام س
حاکمیــت شــرکتي شــرکت های پذیرفته شــده 
ــورس  ــران و فراب ــادار ته ــورس و اوراق به در ب
ایــران در تاریــخ 27/04/1397 در 6 فصــل، 
ــت  ــتای حمای ــره، در راس ــاده و 24 تبص 44 م
از حقــوق ســرمایه گذاران، پیشــگیری از وقــوع 
ــازار  ــعه ب ــاماندهی و توس ــز س ــات و نی تخلف
شــفاف و منصفانــه اوراق بهــادار طبــق بندهــای 
8، 11 و 18 مــاده 7 قانــون بــازار اوراق بهــادار 
ــاه  ــّوب آذرم ــران )مص ــامی ای ــوری اس جمه

در  و  اســامی(  شــورای  مجلــس   1384
راســتای اصــاح نهــادی حاکمیــت شــرکتی 
برنامــه  قانــون   4 مــاده  )ح(  بنــد  طبــق 
پنج ســاله ششــم توســعه جمهــوری اســامی 
بــه تصویــب هیئــت مدیــره ســازمان بــورس و 

ــید. ــادار رس اوراق به

نظریه هــای مبنــای ســاخت نظــام 
حاکمیتــی شــرکتی 

ــرکتی،  ــت ش ــای حاکمی ــه نظریه ه ــر چ اگ
اســت  عنــوان  ایــن  خــود  از  قدیمی تــر 
چنــد  شــرکتی  حاکمیــت  عبــارت  اّمــا 
ســالی اســت کــه به عنــوان یــک مفهــوم 
جدیــد مطــرح شــده اســت. نظریه هایــی 
حاکمیــت  نظریــات  می تواندمبنــای  کــه 
ــته های  ــان رش ــرد، از می ــرار گی ــرکتی ق ش
ــی، حســابداری،  ــد اقتصــاد، مال ــف مانن مختل
ــا  ــازمانی و ی ــار س ــت و رفت ــوق، مدیری حق
ــه  ــت. ب ــرآورده اس ــر ب ــا س ــی از آنه ترکیب
و  اجتماعــی  ســاختارهای  تفــاوت  دلیــل 
ــود  ــف وج ــورهای مختل ــه در کش ــی ک قانون
ــورها  ــه کش ــرای هم ــا ب ــه نظریه ه دارد، هم
یــک  اســت  ممکــن  و  نمی دهــد  جــواب 
نظریــه بتوانــد گویــای وضعیــت یــک کشــور 
باشــد و در مــورد کشــور دیگــر، قــدرت 
ــح دهندگــی خــود را از دســت بدهــد.  توضی
ــت  ــورد حاکمی ــه در م ــی ک ــای اصل نظریه ه
شــرکتی مطــرح  و ســبب توســعه ایــن 
مفهــوم شــده اســت عبارتنــد از: نظریــه 
موضــوع  نمایندگــی  )نظریــه  نمایندگــی 
ــورد  ــرف را م ــن دو ط ــی بی ــه نمایندگ رابط
بررســی قــرار می دهــد، به طــوری کــه در 
شــخصی )کارفرمــا( کاری را بــه شــخص 
دیگــر )نماینــده( واگــذار می کنــد. در حــوزه 
کارفرمــا  )ســهامداران(  مالــکان  شــرکت، 
هســتند و مدیــران نماینــده، نظریــه اقتصــاد 
هزینــه مبادلــه )رویکــرد اقتصــاد هزینــه 

ــاختار  ــک س ــوان ی ــگاه به عن ــه بن ــه، ب مبادل
یــک  انتخــاب  می کنــد.  نــگاه  حاکمیتــی 
ســاختار حاکمیتــی مناســب می توانــد بــه 
هم راســتا کــردن منافــع مدیــران و ســهامداران 
ــان،  ــه ذینفع ــان )نظری ــد(، ذینفع ــک کن کم
ــهامداران،  ــر س ــرف ب ــز ص ــای تمرک ــه ج ب
اشــخاص دیگــری را نیــز در بحــث حاکمیــت 
ــراه  ــت هم ــد(، مدیری ــل می دان ــرکتی دخی ش
بــا نظــارت )نظریــه مدیریــت همــراه بــا 
ــران ناظــران  ــه مدی ــد ک ــان می کن نظــارت بی
وادار  بایــد  و  هســتند  بنــگاه  دارایی هــای 
شــوند تــا در راســتای تأمیــن بهتریــن منافــع 
ــی طبقــه  ســهامداران فّعالیــت کننــد(، هژمون
)مدیــران خودشــان را به عنــوان طبقــه نخبــه 
در باالتریــن ســطح شــرکت می داننــد و بــرای 
انتخــاب یــک مدیــر دیگــر بایــد ایــن نکتــه را 
احــراز کننــد کــه آیــا آن مدیــر شــرایط طبقــه 
ــی  ــی مدیریت ــر(، هژمون ــا خی ــه را دارد ی نخب
)مدیــران شــرکت، بــا توجــه بــه اطاعاتشــان 
ــن  ــرکت، ممک ــه ش ــرد روزان ــورد عملک در م
اســت در واقعیــت بــر هیئــت مدیــره چیرگــی 
ــت  ــذاری هیئ ــدرت تأثیر گ ــد و ق ــدا کنن پی
ــیر  ــتگی مس ــد(، وابس ــش دهن ــره را کاه مدی
)وابســتگی مســیر ممکــن اســت ســاختار 
محــور یــا قاعــده محــور باشــد، ســاختار 
شــرکت بســتگی بــه ســاختاری دارد کــه 
کســب و کار از ابتــدا بــا آن آغــاز شــده اســت(، 
وابســتگی منابــع )مدیــران قــادر خواهنــد بــود 
تــا شــرکت را بــه منابعــی مّتصــل کننــد کــه 
بــرای دســتیابی بــه اهــداف شــرکت الزم 
ــد  ــر عقای ــادی ب ــط نه ــادی )محی ــت(، نه اس
اجتماعــی و رویه هــا تأثیــر می گــذارد کــه بــر 
فّعــاالن اجتماعــی تأثیر گــذار  اســت(، سیاســی 
ــر  ــی ب ــا اهمیت ــر ب ــی تأثی ــای سیاس )نظریه ه
مالکیــت متفــاوت و ســاختار شــرکت ها دارد(، 
حاکمیــت  )ســاختار  شــبکه ای  حاکمیــت 
ــری  ــک باالت ــت ریس ــکان مدیری ــبکه ای ام ش
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می دهــد(. را 
 از منظــر اقتصــادی حقــوق، حداقــل بــه 
چهــار دلیــل وضــع قواعــد حاکمیــت شــرکتی 
به صــورت آمــره الزم به نظــر می رســد؛ اول 
ــی  ــه حقوق ــودن رابط ــی ب ــه تخّصص ــن ک ای
ــک  ــرکت از ی ــران ش ــهامداران و مدی ــن س بی
ــر،  ــوی دیگ ــرکت از س ــان و ش ــو و ذینفع س
ــه  ــه هم ــی ک ــرارداد جامع ــاد ق ــکان انعق ام
حوزه هــای تصمیم گیــری را پوشــش دهــد 
ــد  ــز نمی توانن ــا نی ــت و دادگاه ه ــی اس منتف
ــع اجــرا   ــای تخّصصــی را به موق ــن قرارداده ای
ــوالً  ــه معم ــن اســت ک ــل دوم ای ــد. دلی گذارن
ــع  ــرارداد جام ــاد ق ــه انعق ــی ب ــران تمایل مدی
یــا نظــام حاکمیــت اداره شــرکت ندارنــد؛ 
حتــی اگــر اداره کننــدگان شــرکت، بــرای 
ــگاه  ــرکتی در بن ــت ش ــد حاکمی ــع قواع وض
ــم آن وجــود  ــل داشــته باشــند، بی خــود تمای
ــع  ــد وض ــه ای ناکارآم ــد به گون ــه قواع دارد ک
ــمت  ــه س ــی ب ــرل اضاف ــوق کنت ــود و حق ش
ــل  ــومین دلی ــود. س ــی ش ــران جهت ده مدی
ایــن اســت کــه حتــی اگــر قواعــد حاکمیــت 
ــع  ــد وض ــورت کارآم ــدا به ص ــرکتی، از ابت ش

شــود، احتمــال نقــض یــا تغییــر آن در آینــده 
بســیار زیــاد اســت و از آنجــا کــه هزینــه 
ــر اجــرای ایــن  نظــارت ســهامداران پراکنــده ب
قواعــد بــاال اســت، نقــض آن کــم هزینــه 
ــت  ــا حمای ــت دولت ه ــود و در نهای ــد ب خواه
مرتبــط  را  پراکنــده  از حقــوق ســهامداران 
ــجام  ــات و انس ــظ ثب ــود در حف ــه خ ــا وظیف ب
ــد،  ــل دارن ــن تمای ــد. بنابرای ــادی می دانن اقتص
ــی  ــات قانون ــورت الزام ــت را به ص ــن حمای ای

ــد.  ــال کنن اعم
در کل در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا الزم 
اســت قواعــد حاکمیــت شــرکتی در قالــب 
قواعــد آمــره وضــع شــود یــا خیــر، در تحلیــل 
اقتصــادی حقــوق دو رویکــرد وجــود دارد کــه 
رویکــرد اول پیشــنهاد می کنــد بــه دلیــل 
متخّصصیــن طرفیــن قــرارداد شــرکت، نیــازی 
بــه دخالــت دولــت و وضــع قوانیــن آمــره وجود 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــرد دوم، ب ــدارد و در رویک ن
دالیلــی چــون قراردادهــای ناقــص و ذینفعــان 
ــدم  ــده، ع ــهامداران پراکن ــود س ــدد، وج متع
ــت  ــد حاکمی ــع قواع ــه وض ــران ب ــل مدی تمای
ــد  ــض قواع ــه نق ــران ب ــل مدی ــرکتی و تمای ش

ــع  ــت و وض ــت دول ــرکتی، دخال ــت ش حاکمی
ــت.  ــر اس ــاب ناپذی ــرکت اجتن ــد اداره ش قواع

حاکمیت شرکتی در حقوق ایران 
در ایــن مقالــه بــا در نظــر گرفتــن دســتورالعمل 
حاکمیــت شــرکتی مصــّوب 1397 ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار بــه مباحــث مربــوط بــه 
اســتقال مدیــران و کمیته هــای حاکمیــت 
ایــن  و  اســت  شــده  پرداختــه  شــرکتی 
پــول  بــازار  آیین نامه هــای  در  موضوعــات 
ــور  ــز منش ــوارد و نی ــی م ــز در برخ ــه نی و بیم
حاکمیــت شــرکتی و آیین نامــه پیشــنهادی 
ــرکتی بررســی و مقایســه شــده  راهبــری ش

ــت.   اس
دســتورالعمل حاکمیــت شــرکتی در شــش 
فصــل تنظیــم شــده اســت. فصــل اول بــا عنوان 
تعاریــف، فصــل دوم اصــول حاکمیــت شــرکتی، 
فصــل ســوم هیئــت مدیــره و مدیرعامــل، فصــل 
چهــارم مجامــع عمومــی صاحبــان ســهام، 
ــت  ــای هیئ ــاب اعض ــوه انتخ ــم نح ــل پنج فص
مدیــره و عضــو مســتقل هیئــت مدیــره و 
ــات  فصــل ششــم پاســخگویی و افشــای اطاع
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را بیــان می کنــد. در فصــل اول بــا عنــوان 
ــت  ــوان هیئ ــا عن ــوم ب ــف و در فصــل س تعاری
مدیــره و مدیــر عامــل، بحــث اســتقال مدیران 
مطــرح شــده اســت. بحــث اســتقال مدیــران، 
یکــی از مــوارد اساســی در موضــوع حاکمیــت 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــد. قری ــمار می آی ــرکتی به ش ش
ــر  ــان ب ــرکتی در جه ــت ش ــای حاکمی نظام ه
ــد  ــرکت تأکی ــتقل در ش ــران مس ــور مدی حض
ــت  ــی اکثری ــد. در بعضــی کشــورها حت کرده ان
داشــتن مدیــران مســتقل در شــرکت نیــز 
ــه  ــران، اگرچ ــت. در ای ــوده اس ــه ب ــورد توج م
ســهامی  شــرکت های  نمونــه  اساســنامه 
ــل  ــت حداق ــورس، عضوی ــده در ب ــه ش پذیرفت
ــا  ــت اّم ــی اس ــف الزام ــر موّظ ــر غی ــک مدی ی
نیــازی بــه اکثریــت داشــتن مدیــران مســتقل 
ــی  ــدارد. در برخ ــود ن ــره وج ــت مدی در هیئ
اعضــای  اکثریــت  اســت  الزم  کشــورها،  از 
ــاب  ــتقل انتخ ــای مس ــره از اعض ــت مدی هیئ

شــوند. بــرای نمونــه الزامــات پذیــرش بــورس 
نیویــورک بــر لــزوم اکثریــت اعضــای مســتقل 
ــت. در  ــرده اس ــد ک ــره تأکی ــت مدی در هیئ
انگلســتان و ژاپــن نیــز اکثریــت داشــتن 
ــورد  ــره، م ــت مدی ــتقل در هیئ ــای مس اعض
ــه اســت. در  ــرار گرفت ــذاران ق ــد قاعده گ تأکی
ــرکت ها  ــه ش ــت ک ــده اس ــد ش ــان تأکی آلم
بایــد بــه تعــداد کافــی اعضــای مســتقل 
ــوق  ــند. در حق ــته باش ــارت داش ــت نظ هیئ
ایــران الزامــی بــرای اکثریــت داشــتن اعضــای 
ــدارد. در  ــره وجــود ن مســتقل در هیئــت مدی
ــل از  ــت مدیرعام ــک پس ــزوم تفکی ــورد ل م
ــده و  ــاالت متح ــره، ای ــت مدی ــت هیئ ریاس
انگلســتان از قاعــده »منطبــق شــو یــا توضیــح 
ــوردی  ــن م ــد. در ژاپ ــتفاده کرده ان ــده« اس ب
در مــورد الــزام ایــن تفکیــک وجــود نــدارد. در 
ــی هیئــت نظــارت از  ــل جدای ــه دلی آلمــان ب
هیئــت مدیــره، دوگانگــی مدیرعامــل مطــرح 

نمی شــود. در حقــوق ایــران در مــاده 124 
ــه  ــارت، چنانچ ــون تج ــی قان ــه اصاح الیح
و  مدیرعامــل  بخواهــد هم زمــان  شــخصی 
ــد، الزم  ــرکت باش ــره ش ــت مدی ــس هیئ رئی
اســت ســه چهــارم آرای حاضــران در مجمــع 
عمومــی را کســب کنــد. حــال اگــر بنــا باشــد 
درخصــوص اســتقال مدیــران بحــث شــود دو 
موضــوع را بایــد مــّد نظــر قــرار داد؛ نخســت 
بحــث اکثریــت اعضــای مســتقل اســت و دوم 
تفکیــک پســت مدیرعامــل از رئیــس هیئــت 
ایــران  حقــوق  در  اول  مــورد  در  مدیــره. 
ــورس و  ــرکتی ب ــری ش ــام راهب ــه نظ آیین نام
ــره  ــت مدی ــران، مصــّوب هیئ ــادار ته اوراق به
شــرکت بــورس و اوراق بهــادار تهــران در 
ســال 1386، مقــرر کــرده اســت کــه تمامــی 
اعضــای هیئــت مدیــره بایــد مســتقل و غیــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــا اگرچ ــند اّم ــف باش موّظ
ــازار اوراق  ــون ب ــاده 1 قان ــد 6 م ــف بن تعری
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ــام  ــود انتظ ــّکل های خ ــات تش ــادار، مصّوب به
اســت  الــزام آور  صاحیتشــان  حــدود  در 
اّمــا بــه دلیــل ایــن کــه ایــن آیین نامــه 
ــزام آور تلّقــی نمی شــود.  پیشــنهادی اســت، ال
ــتقال  ــوم اس ــم مفه ــند ه ــن س ــی در ای حت
مدیــر تعریــف نشــده اســت. مفهــوم اســتقال 
قانــون  بــه  مدیــران در مقــررات مربــوط 
ــه  ــور کمیت ــم در منش ــادار، ه ــازار اوراق به ب
ــام(  ــهامی ع ــه )س ــرکت نمون ــی ش حسابرس
ــرکتی  ــت ش ــتورالعمل حاکمی ــم در دس و ه
مصــّوب 1397 تعریــف شــده اســت. ایــن 
ــتورالعمل  ــور در اجــرای مــاده 10 دس منش
ــرای ناشــران پذیرفتــه  کنترل هــای داخلــی، ب
شــده در بــورس و اوراق بهــادار تهــران و 
فرابــورس ایــران، در ســال 1391 بــه تصویــب 
اوراق  و  بــورس  ســازمان  مدیــره  هیئــت 
ــن  ــاده 1  ای ــد 1 م ــادار رســیده اســت. بن به
دســتورالعمل، عضــو مســتقل را بــه شــرح زیــر 
ــه  ــت ک ــوی اس ــه »عض ــد ک ــف می کن تعری
فاقــد هرگونــه رابطــه یــا منافــع مســتقیم یــا 
ــری مســتقل  ــر تصمیم گی ــه ب غیرمســتقیم ک
وی اثر گــذار باشــد، موجــب جانبــداری وی از 
ــا گــروه خاصــی از ســهامداران  منافــع فــرد ی
ــدم  ــبب ع ــا س ــود ی ــان ش ــایر ذینفع ــا س ی
ــود«.  ــهامداران ش ــان س ــع یکس ــت مناف رعای
اگرچــه ایــن بنــد، تعریفــی کلــی از اســتقال 
عضــو هیئــت مدیــره را بیــان کــرده اســت اّمــا 
ــرای عضــو مســتقل  ــز در آن ب شــرایطی را نی
مشــخص کــرده اســت و تشــخیص اســتقال 
یــا عــدم اســتقال عضــو هیئــت مدیــره را بــه 
مقــام انتخــاب کننــده کــه در مــورد اعضــای 
ــهامداران  ــی س ــع عموم ــره مجم ــت مدی هیئ
ــف  ــن تعری ــت. ای ــپرده اس ــود، س ــد ب خواه
ــت  ــتورالعمل حاکمی ــاده 1 دس ــد 6 م در بن
شــرکتی مصــّوب 1397 نیــز بــه ایــن صــورت 
ــا  ــه ی ــه رابط ــدان هرگون ــت: »فق ــده اس آم
ــر  ــه ب ــتقیم ک ــا غیرمس ــتقیم ی ــع مس مناف

ــه شــخص  تصمیم گیــری مســتقل و بی طرفان
موجــب  کــه  به گونــه ای  باشــد  اثرگــذار 
ــع شــخص  ــه ســمت مناف ــری وی ب جهت گی
ــا  ــا گــروه خاصــی از ســهامداران شــرکت ی ی
ــدم  ــبب ع ــز س ــود و نی ــان ش ــایر ذینفع س
رعایــت یکســان منافــع ســهامداران یــا صرفــه 
و صــاح شــرکت شــود.« مــوارد زیــر برخــی 
ــی  ــک به تنهای ــه هری ــت ک ــی اس از مصادیق
ــتقال  ــرایط اس ــق ش ــدم تحق ــه ع ــر ب منج

ــود: ــخص می ش ــرای ش ب
ــهام  ــد س ــج درص ــش از پن ــک بی ــف( مال ال
فرعــی،  شــرکت های  اصلــی،  شــرکت 
ــهامداران  ــاص و س ــارکت خ ــته، مش وابس

ــد، ــده آن باش عم
ب( طــی ســه  ســال اخیــر )قبــل از انتخــاب(، 
طــرف قــرارداد یــا دارای معامــات یــا 
مســتقیم  بااهمیــت  تجــاری  روابــط 
اصلــی،  شــرکت  بــا  غیرمســتقیم  یــا 
ــارکت  ــته، مش ــی، وابس ــرکت هاي فرع ش
خــاص و ســهامداران عمــده آن باشــد،

ج( طــی مــدت دو ســال اخیــر )قبــل از 
مســئولیت  هرگونــه  دارای  انتخــاب(، 
ــرکت  ــتخدامی در ش ــه اس ــی و رابط اجرای
وابســته،  فرعــی،  شــرکت هاي  اصلــی، 
مشــارکت خــاص و ســهامداران عمــده آن 

ــد، باش
ــه  ــبی )درج ــا نس ــببی ی ــه س د( دارای رابط
اول از طبقــات اول و دوم( بــا مدیــران 

ــد، ــرکت باش ــی ش اصل
ه( در کســب و کاری کــه ماهیتــاً مشــابه 
کســب و کار شــرکت اصلــی، شــرکت های 
و  خــاص  مشــارکت  وابســته،  فرعــی، 
ســهامداران عمــده آن اســت، فّعالیــت 

ــد،  ــته باش داش
و( طــی ســه  ســال اخیــر )قبــل از انتخــاب(، 
ــا  ــی ی ــه حسابرس ــران مؤسس ــزو مدی ج
تیــم حسابرســی مســتقل شــرکت اصلــی، 

مشــارکت  وابســته،  فرعــی،  شــرکت های 
ــد، ــده آن باش ــهامداران عم ــاص و س خ

مشــترک  تجــاری  رابطــه  یــا  منافــع  ز( 
ــرکت، در  ــی ش ــران اصل ــا مدی ــی ب بااهمیت

باشــد، داشــته  شــرکت ها  ســایر 
ح( منتخــب ســهامدار عمــده )شــخص حقیقــی 
فرعــی،  »شــرکت های  یــا  وی،  منتخــب 
ــهامداران  ــا س ــاص ی ــارکت خ ــته، مش وابس

ــد،  ــده وی«( باش عم
ط( در ده ســال اخیــر )قبــل از انتخــاب( بیــش 
ــم از  ــه اع ــار ماه ــت و چه ــه دوره بیس از س
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــاوب عض ــا متن ــی ی متوال
ــی، شــرکت هاي  ــل شــرکت اصل ــا مدیرعام ی
و  خــاص  مشــارکت  وابســته،  فرعــی، 

ــد. ــده آن باش ــهامداران عم س
نمونــه  اساســنامه   27 مــاده   2 تبصــره  در 
ــده در  ــه ش ــام پذیرفت ــهامی ع ــرکت های س ش
بــورس و اوراق بهــادار، شــرکت ها را موّظــف 
از اعضــای هیئــت  می کنــد حداقــل یکــی 
مدیــره بایــد غیرموّظــف و دارای تحصیــات 
ــی، اقتصــاد و  ــی )حســابداری، مدیریــت مال مال
ــی  ــش مال ــا گرای ــت ب ــته های مدیری ــایر رش س
ــد.  ــط باش ــی مرتب ــه مال ــادی( و تجرب ــا اقتص ی
ــرکتی  ــت ش ــتورالعمل حاکمی ــاده 4 دس در م
ــز بیــان می کنــد کــه تعــداد  مصــّوب 1397 نی
اعضــای هیئــت مدیــره بایــد بــه میزانــي باشــد 
و  ســودمند  بحث هــای  انجــام  امــکان  کــه 
تصمیم گیــری منطقــی و همچنیــن نظــارت 
کافــی در ارتبــاط بــا امــور شــرکت فراهــم 
ــد  ــره بای ــت  مدی ــای هیئ ــت اعض ــد. اکثری باش
ــتقل  ــای مس ــداد اعض ــند و تع ــف باش غیرموّظ
هیئــت مدیــره نبایــد کمتــر از 20 درصــد 
ــد و در  ــره باش ــت  مدی ــداد کل اعضــاي هیئ تع
تبصــره 2 عنــوان می کنــد کــه تعــداد اعضــای 
صاحدیــد  حســب  شــرکت ها  در  مســتقل 
ــره 5  ــت. در تبص ــش اس ــل افزای ــازمان، قاب س
ــت  ــب هیئ ــه در ترکی ــد ک ــان می کن ــز بی نی
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ــد حداقــل یــک عضــو غیرموّظــف  ــره، بای  مدی
ــات  ــه دارای تحصی ــد ک ــته باش ــور داش حض
مالــی )حســابداری، مدیریــت مالــی، اقتصــاد و 
مدیریــت بــا گرایــش مالــی( و تجربــه مرتبــط 
باشــد. همچنیــن در تبصــره 6 نیــز در راســتای 
در  هم زمــان  مدیــره  هیئــت  در  عضویــت 
ــای  ــه اعض ــت ک ــده اس ــان ش ــرکت ها بی ش
در  نمی تواننــد  مدیــره  هیئــت  موّظــف 
ــا عضــو موّظــف  شــرکتی دیگــر، مدیرعامــل ی
ــره باشــند. هیــچ یــک از اعضــای  هیئــت مدی
هیئــت مدیــره نبایــد اصالتــاً یــا بــه نمایندگــی 
ــش از 3  ــان در بی ــی هم زم ــخص حقوق از ش
ــت  ــف هیئ ــو غیرموّظ ــوان عض ــرکت به عن ش
مدیــره انتخــاب شــوند. اعضــای هیئــت مدیــره 
بایــد در ایــن خصــوص، اقرارنامــه ای را نیــز بــه 

ــد.  ــه کنن ــات ارائ ــه انتصاب کمیت
ــران به صــورت  ــوق ای ــه در حق ــن ک نتیجــه ای
مشــخص به جــز در مــوارد مطروحــه فــوق 
تکلیفــی بــرای اســتقال اکثریــت اعضــای 

ــدارد.  ــود ن ــره وج ــت مدی هیئ
مدیرعامــل  پســت  تفکیــک  درخصــوص 
از رئیــس هیئــت مدیــره نیــز در حقــوق 
ــاده 124  ــت نصــاب م ــا رعای ــران، اگرچــه ب ای
ــّدی  ــرای تص ــی ب ــی، ممنوعیت ــه اصاح الیح
ــت  ــره و مدیری ــت مدی ــت هیئ ــان ریاس هم زم
عامــل توســط یــک شــخص وجــود نــدارد اّمــا 
در مــورد بانک هــای خصوصــی، بانک هــای 
دولتــی خصوصــی شــده و مؤسســات اعتبــاری 
ــه  غیربانکــی، شــورای پــول و اعتبــار در مصّوب
تصــّدی   23/07/1390 تاریــخ  در  خــود 
و  عامــل  مدیریــت  پســت های  هم زمــان 
ــخص  ــک ش ــرای ی ــره ب ــت مدی ــت هیئ ریاس
می رســد  به نظــر  کــرد.  اعــام  ممنــوع  را 
ــه  ــار اگرچ ــول و اعتب ــورای پ ــه ش ــن مصّوب ای
ــت  ــراه اس ــرکتی هم ــت ش ــول حاکمی ــا اص ب
ــا مــاده 124 الیحــه اصــاح قســمتی از  ــا ب اّم

ــرت دارد.  ــارت مغای ــون تج قان

ــت  ــه در مباحــث حاکمی موضــوع دیگــری ک
ــای  ــث کمیته ه ــت بح ــرح اس ــرکتی مط ش
هیئــت مدیــره اســت. در آمریــکا تشــکیل هــر 
ــات  ــران خدم ــی، جب ــه حسابرس ــه کمیت س
ایــن  اســت.  اجبــاری  نامزدهــا  تعییــن  و 
الزامــات قانونــی، براســاس قواعــد کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار الزامــی شــده اســت. در 
انگلســتان، اســتانداردهای حاکمیــت شــرکتی 
ــه  ــر س ــد ه ــنهاد می کنن ــرکت ها پیش ــه ش ب
کمیتــه حسابرســی، حق الزحمــه و تعییــن 
مســتقل  اعضــای  از  متشــکل  را  نامزدهــا 
هیئــت مدیــره تشــکیل دهنــد. در ژاپــن 
ــت  ــدی از هیئ ــوع جدی ــاب ن ــورت انتخ درص
ــد،  ــی ش ــون 2005 معرف ــه در قان ــره ک مدی
ــه  ــه کمیت ــر س ــد ه ــاً مکلّفن ــرکت ها قانون ش
ایجــاد کننــد: کمیتــه  را  هیئــت مدیــره 
حسابرســی، کمیتــه تعییــن نامزدهــا و کمیته 
حقــوق و دســتمزد. در آلمــان براســاس تعــداد 
ســهامداران شــرکت و خصوصیــات آن، هیئــت 
ــا اعضــای  ــی را ب ــد کمیته های نظــارت می توان

ــد.  ــکیل ده ــی تش ــص کاف متخّص
در ایــران نیــز در مــاده 15 دســتورالعمل 
ــه  ــت ک ــده اس ــان ش ــرکتی بی ــت ش حاکمی
ــی  ــه حسابرس ــد کمیت ــرکت ها بای ــه ش کلی
ــت  ــر هیئ ــت نظ ــات را تح ــه انتصاب و کمیت
مــورد  را  آن  عملکــرد  و  تشــکیل  مدیــره 
ــرکت ها،  ــن ش ــد. همچنی ــرار دهن ــارت ق نظ
ــه تشــخیص  ــا ب ــازمان ی ــام س درصــورت اع
بایــد ســایر کمیته  هــای  مدیــره،  هیئــت 
»ریســک«و  کمیتــه  قبیــل  از  تخّصصــی 
ــت  ــر هیئ ــت نظ ــات« را تح ــران خدم »جب
ــا را  ــرد آنه ــد و عملک ــکیل دهن ــره تش مدی

ــد.  ــرار دهن ــارت ق ــورد نظ م
پیشــتر نیــز ایــن موضــوع در منشــور کمیتــه 
حسابرســی شــرکت های ســهامی عــام مطــرح 
شــده بــود کــه ایــن منشــور در اجــرای مــاده 
ــرای  ــی ب ــای داخل ــتورالعمل کنترل ه 10 دس

ناشــران پذیرفته شــده در بــورس و اوراق بهادار 
تهــران و فرابــورس ایــران بــه تصویــب هیئــت 
مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار رســیده 
ــه  ــد کمیت ــف می کن ــران را موّظ ــت، ناش اس
آیین نامــه  حسابرســی تشــکیل دهنــد. در 
راهبــری شــرکتی شــرکت بــورس تهــران، 
شــرکت های پذیرفتــه شــده ملــزم شــده 
ــت  ــی، مدیری ــه حسابرس ــار کمیت ــد چه بودن
ریســک، کارکنــان و حقــوق و مزایــا را تشــکیل 
ــف  ــه بخشــی از وظای ــن آیین نام ــد. در ای دهن
کمیته هــای مدیریــت ریســک و حاکمیــت 
ــرار  ــی ق ــه حسابرس ــده کمیت ــرکتی، برعه ش
ــه  ــت ک ــر آن اس ــن بیانگ ــت و ای ــه اس گرفت
ــام  ــه در نظ ــا را ک ــی از کمیته ه ــف برخ وظای
حاکمیــت شــرکتی بین الملــل بــر عهــده 
ماننــد  مدیــره  ســایر کمیته هــای هیئــت 
ــت  ــرکتی اس ــت ش ــک و حاکمی ــه ریس کمیت
بــه کمیتــه حسابرســی محــول کــرده اســت و 
ــکیل  ــذاری در تش ــه قاعده گ ــاز ب ــن، نی بنابرای
ایــن کمیتــه را منتفــی کــرده اســت. در حــال 
ــتورالعمل  ــب دس ــه تصوی ــه ب ــا توج ــر ب حاض
ــزام  ــال 1397 و ال ــرکتی در س ــت ش حاکمی
ــات  ــی و انتصاب ــه حسابرس ــکیل کمیت ــه تش ب
جبــران  و  ریســک  کمیته هــای  ســایر  و 
ــرد  ــه ک ــد توج ــم بای ــن مه ــه ای ــات ب خدم
ــا  ــن کمیته ه ــای ای ــت فّعالیت ه ــه می بایس ک
نیــز از یکدیگــر تفکیــک شــود و منشــور 
راهبــری  آیین نامــه  و  حسابرســی  کمیتــه 
ــد.  ــر دهن ــن موضــوع را تغیی ــز ای شــرکتی نی
ــی و  ــه حسابرس ــوص کمیت ــن درخص همچنی
ــماره 93  ــه ش ــاس آیین نام ــف آن براس وظای
بیمــه مرکــزی ج.ا.ا بــا عنــوان آیین نامــه 
ــز  ــه نی ــات بیم ــرکتی در مؤسس ــت ش حاکمی
بایــد ایــن موضــوع را مــّد نظــر قــرار داد کــه 
ــده  ــه آم ــه اینگون ــن آیین نام ــاده 10 ای در م
اســت: »هیئــت مدیــره مؤسســه بیمــه موّظــف 
ــک،  ــت ریس ــرای مدیری ــی ب ــت کمیته های اس
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حسابرســی و کنتــرل داخلــی، جبــران خدمات 
کارکنــان و تطبیــق مقــررات ایجــاد کنــد. 
ــن  ــای موضــوع ای ــک از کمیته ه ریاســت هری
مــاده بــا یکــی از اعضــای غیــر اجرایــی هیئــت 
ــاده 1  ــاس م ــن براس ــت«. همچنی ــره اس مدی
دســتورالعمل نحــوه تشــکیل و شــرح وظایــف 
واحدهــا و کمیته هــای موضــوع مــاده 11 
ــات  ــرکتی در مؤسس ــت ش ــه حاکمی آیین نام
بیمــه )آیین نامــه93( هیئــت مدیــره مؤسســه 
ــازمانی  ــاختار س ــت در س ــف اس ــه موّظ بیم
مؤسســه بیمــه واحدهایــی جهــت حسابرســی 
و کنتــرل داخلــی، مدیریــت ریســک و تطبیــق 
مقــررات تحــت نظــر مدیرعامــل مؤسســه 
ــخاص  ــب اش ــزل و نص ــد. ع ــاد کن ــه ایج بیم
ــه  ــه بیم ــل مؤسس ــا مدیرعام ــز ب ــور نی مذک
ــاس  ــه براس ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
منشــور کمیتــه حسابرســی واحــد حسابرســی 
داخلــی زیــر نظــر کمیتــه حسابرســی فّعالیــت 
ــای  ــت و توانایی ه ــی صاحی ــد و بررس می کن
ــان  ــی و کارکن ــر واحــد حسابرســی داخل مدی

آن بــر عهــده اعضــای کمیتــه اســت. همچنیــن 
تعییــن  و  برکنــاری  انتصــاب،  پیشــنهاد 
ــی  ــر حسابرس ــاداش مدی ــا و پ ــوق و مزای حق
ــر عهــده کمیتــه  ــره ب ــه هیئــت مدی داخلــی ب
در  موضــوع  ایــن  لــذا  اســت.  حسابرســی 
ــی  ــه حسابرس ــور کمیت ــا منش ــه 93 ب آیین نام
ــتورالعمل  ــه در دس ــدی ک ــات بع ــز الزام و نی
ــّوب  ــورس مص ــازمان ب ــرکتی س ــت ش حاکمی
ــاده  ــت. در م ــر اس ــت، مغای ــده اس 1397 آم
 93 آیین نامــه  اجرایــی  دســتورالعمل   3
ــه  ــت ک ــده اس ــان ش ــزی ج.ا.ا بی ــه مرک بیم
ــی  ــای حسابرس ــک از کمیته ه ــر ی ــت ه ریاس
ــت ریســک، تطبیــق  ــی، مدیری و کنتــرل داخل
مقــررات و جبــران خدمــات بــر عهــده یکــی از 
اعضــای غیــر اجرایــی هیئــت مدیــره مؤسســه 
ــی هیئــت  ــر اجرای بیمــه اســت. هــر عضــو غی
ــش از  ــت بی ــان ریاس ــد هم زم ــره می توان مدی
یــک کمیتــه را بــر عهــده داشــته باشــد. ایــن 
ــان  ــه حسابرســی بی موضــوع در منشــور کمیت
می کنــد کــه رئیــس کمیتــه حسابرســی بایــد 

ــر  ــا عضــو غی ــره ی ــت مدی عضــو مســتقل هیئ
موّظــف مالــی هیئــت مدیــره باشــد و نیــز 
بیــان کــرده اســت کــه مدیــران اجرایــی مجــاز 
ــتند.  ــی نیس ــه حسابرس ــت در کمیت ــه عضوی ب
ــر بورســی  ــه ناش ــه ک ــذا در شــرکت های بیم ل
ــات  ــت الزام ــتند رعای ــز هس ــی نی ــا فرابورس ی
مصــّوب  شــرکتی  حاکمیــت  دســتورالعمل 
ســال 1397 و نیــز منشــور کمیتــه حسابرســی 
الزامــی اســت و بایــد تفاوت هــای بیــن الزامــات 
ســازمان بــورس و بیمــه مرکــزی مرتفــع شــود.

ــّوب  ــرکتی مص ــت ش ــتورالعمل حاکمی در دس
ــات نیــز  ــورس کمیتــه انتصاب 1397 ســازمان ب
هماننــد کمیتــه حسابرســی از کمیته هــای 
الزامــی اســت همــه شــرکت ها می بایــد بــا 
ــف  ــا و وظای ــاده 15 اعض ــره 2 م ــت تبص رعای
ــتورالعمل  ــن دس ــد. در ای ــخص کنن آن را مش
ــات  ــران خدم ــک و جب ــه ریس ــکیل کمیت تش
ــه تشــخیص  ــا ب را درصــورت اعــام ســازمان ی
هیئــت مدیــره ضــروری دانســته اســت. در 
ــزی  ــه مرک ــرکتی بیم ــت ش ــه حاکمی آیین نام
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ــات  ــه انتصاب ــکیل کمیت ــه تش ــاره ای ب ج.ا.ا اش
ــا توجــه  نشــده اســت. در برخــی شــرکت ها ب
بــه انــدازه و فّعالیــت خــود اقــدام بــه تشــکیل 
کمیتــه انتصابــات و جبــران خدمــات به صــورت 
مشــترک می کننــد. در آیین نامــه راهبــری 
ــورس و اوراق  ــرکت ب ــنهادی ش ــرکتی پیش ش
بهــادار تهــران، بــه کمیتــه جبــران خدمــات و 
حقــوق و مزایــا اشــاره شــده اســت کــه مرّکــب 
از پنــج نفــر شــامل ســه عضــو موّظــف هیئــت 
ــا  ــتیبانی ی ــاون پش ــل و مع ــره، مدیرعام مدی
ــع انســانی اســت. ســه  ــره مناب کارشــناس خب
ــره  ــه توســط هیئــت مدی ــف کمیت عضــو موّظ
انتخــاب می شــوند. هــدف از تشــکیل ایــن 
ــاط  ــره در ارتب ــت مدی ــت از هیئ ــه نیاب کمیت
ــت  ــزی پرداخــت حق الزحمــه هیئ ــا برنامه ری ب
ــزارش  ــرای درج در گ ــل ب ــره و مدیرعام مدی
ســالیانه طبــق قوانیــن و مقــررات الزم االجــرا، 
ــی  ــای پرداخت ــه مزای ــر کلی ــارت ب ــال نظ اعم
ــه کارکنــان شــرکت و همچنیــن سرپرســتی  ب
ــت  ــی پرداخ ــیوه های اجرای ــر ش ــارت ب و نظ
و طرح هــای تشــویقی شــرکت اســت. ایــن 
ــا  ــوص ویژگی ه ــه در خص ــت ک ــی اس درحال
و نحــوه انتخــاب اعضــای کمیتــه جبــران 
ــت شــرکتی  ــات در دســتورالعمل حاکمی خدم
اشــاره ای  بــورس  ســازمان   1397 مصــّوب 

نشــده اســت. 

نتیجه گیری
از  ایــران، متشــکل  در  حاکمیــت شــرکتی 
قواعــدی پراکنــده در قانــون تجــارت، قوانیــن و 
مقــررات بــازار ســرمایه و بــازار پــول و بیمــه به 
ــه توســط  ــب دســتورالعمل هایی اســت ک ترتی
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، شــورای پــول و 
اعتبــار و شــورای عالــی بیمــه مرکــزی تصویــب 
ــده در  ــه ش ــرد به کارگرفت ــت و رویک ــده اس ش
تدویــن ایــن قوانیــن و مقــررات قاعــده محــور 
ــده  ــاالت متح ــرد ای ــه رویک ــت و ب ــوده اس ب

ــر  ــتورالعمل های منتش ــت. دس ــر اس نزدیک ت
ــر  ــم ب ــاً حاک ــرمایه عمدت ــازار س ــده در ب ش
و  بــورس  در  پذیرفتــه شــده  شــرکت های 
اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران اســت و 
ــه شــرکت ها نیســت  ــرای کلی ــاً حاکــم ب لزوم
ــول و  ــازار پ ــر در ب ــای ناظ ــایر نهاده ــا س اّم
ــای  ــن آیین نامه ه ــه تدوی ــدام ب ــز اق ــه نی بیم
ــرکت های  ــه ش ــوط ب ــرکتی مرب ــت ش حاکمی
فّعــال در آن بــازار کرده انــد. لــذا به نظــر 
در  یکپارچه ســازی  بایــد  ابتــدا  می رســد 
فراینــد اجــرای ایــن الزامــات و رفــع مغایــرت 
دســتورالعمل های  و  آیین نامه هــا  بیــن 
منتشــر شــده کــرد و ســپس اقــدام بــه 
اصاحاتــی در تدویــن قوانیــن حاکــم بــر 
ــون تجــارت و الیحــه  ــه قان شــرکت ها از جمل
ــّوب  ــارت مص ــون تج ــمتی از قان ــاح قس اص
1347 و مقــررات مربــوط بــه شــرکت های 
ســهامی عــام تحــت نظــارت ســازمان بــورس 

ــرد.     ــادار ک و اوراق به

منابع: 
شــرکتي  حاکمیــت  دســتورالعمل   -
شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس 

ــران  ــورس ای ــران و فراب ــادار ته و اوراق به
27/04/1397 مصــّوب 

آیین نامــه راهبــری شــرکتی پیشــنهادی   -
اوراق بهــادار  )1386( شــرکت بــورس و 

ــران  ته
شــرکت  حسابرســی  کمیتــه  منشــور   -
ــال 1391   ــام( مصــّوب س ــهامی ع نمونه)س
بهــادار تهــران  اوراق  بــورس و  شــرکت 
کتــاب تحلیــل اقتصــادی حقــوق حاکمیــت   -
رضــا  محمــد  ســید  دکتــر  شــرکتی، 

حســینی، بنیــاد حقوقــی میــزان
ــا  ــزی ب ــه مرک ــماره 93 بیم ــه ش آیین نام  -
ــات  ــرکتی در مؤسس ــت ش ــوان حاکمی عن

2/93 و   1/93 آیین نامــه  و  بیمــه 
شــرح  و  تشــکیل  نحــوه  دســتورالعمل   -
وظایــف واحدهــا و کمیته هــای موضــوع 
ــاده 11 آیین نامــه حاکمیــت شــرکتی در  م

بیمه)شــماره93( مؤسســات 

فاطمه دادبه: دکتری مدیریت مالی
مهدی بیرانوند:


