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مقــدمه

اژگان بررسی وضعیت موجود حکایت از آن دارد که راهبري شرکتی یکی از رایج تـرین عبارات در و•
همچنـین راهبري شرکتی در سطح خرد، . تجارت جهانی در شروع هـزاره جدیـد شـده اسـت

در . رددستیابی به اهداف شـرکت و در ســطح کــالن، تخصـیص بهینه منابع جامعه را در نظر دا
جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی هاي ناشـی از تحـوالت خـارج از اختیـار وجود دارد، می تواند

.الگـویی الهـام بخـش از نظـام اقتصـادي اسـالم را عینیـت بخشد 

ت حکمرانی نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده سازي آخـرین استانداردها و الزاماارتقاي •
ور و بانکی بین المللی براي فراهم شدن امکان حضـور بانکهـا و سرمایه گذاران خارجی در کش

. متقابالً حضور بانکهـاي کشـورمان در عرصـه هاي بین المللی بایسته می نماید



نظام راهبري شرکتی : مبانی نظري

تاي فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکـه مـدیریت شـرکت درراس•
منافع سهامداران فعالیت می کند  1994-پارکینسون

، نظارت و نقش حاکمیتی منحصر به فعالیتهاي تجاري شرکت نیست بلکه بـا هـدایت کـل واحد تجاري•
کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمـام ذینفعان سرو کار دارد 1984-تري کر

حاکمیت یک واحد تجاري عبارت است از مجموع فعالیتهـایی کـه موجـب مـی شود تا مقررات داخلی •
واحد تجاري منطبق باشـد بـا تعهـدات شـرکت از جملـه امانت داري و مدیریت بهینه دارایی ها  1994-کانون

رابطه بین سهامداران و شرکتشان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به•
بهترین عملکرد تشویق می کنند  1996-کتابچه حاکمیت شرکتی

. ود ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هـایی کـه موجـب توفیـق عملیـات شرکت می ش• 1993-کیزي و رایت

.سیستمی که شرکت ها بر حسب آن کنترل و هدایت می شود • 1992-گزارش کادبري



نظام راهبري شرکتی : مبانی نظري

:انواع سیستم راهبري شرکتی به شرح ذیل می باشد•



نظام راهبري شرکتی : مبانی نظري

:  مبانی کلیدي یک نظام راهبري شرکتی مناسب به شرح ذیل می باشد•



نظام راهبري شرکتی : مبانی نظري

بهادار براساس فرهنگ سرمایه گذاري طبق قانون برنامه ششم اوراق)دانشی راهبري شرکتی •
:به شرح ذیل می باشد( 

جهت گیري هــا و سیاســت هاي الزم بــراي تجهیــز منــابع مــالی مــورد نیــاز-الــف
گذاريسرمایه 

وت محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشـی بـه کـار و ثر-ب
آفرینی 

اولویت اقتصادي در سیاست خارجی کشـور بـا هـدف جـذب دانـش و نـوآوري از -پ
کشورهاي صاحب فناوري و توسعه بازارهاي صادراتی 



نظام راهبري شرکتی : مبانی نظري

التحصیالنافزایش مهارت و تخصص نیروي کار به ویژه فارغ -ت

مستقیمجذب شرکتهاي معتبر جهانی و منطقه اي در زنجیره تولید داخلی به شکل -ث

نوآورانهحمایت حقوقی، مالی و نهادي الزم براي توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و -ج 

نکیباتدوین سازوکار الزم و کارآمد براي کاهش فاصله بین نرخ سود تسـهیالت و سـپرده هاي -چ

مالیتوسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهاي -ح

سرمایهجهت گیري و سیاست هاي الزم براي ارتقاي شفافیت اطالعات در بازار -خ

اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباري خارجی در ایران-د



مالی سواد 

از دانش و درك مفاهیم و مخاطرات مالی، مهارت ها، انگیزش و اطمینـان بـراي بـه -1
فـی از کار بستن چنین دانشی و درکی، به منظـور اتخـاذ تصـمیم هـاي اثـربخش در طی

در زمینه هاي مالی براي بهبود رفاه مالی افراد و جامعه و همچنـین بـراي توانمندسـازي
جهت مشارکت در زندگی اقتصادي است 

ـراد دربرگیرنده مجموعه پیچیده اي از مهارت ها، توانایی ها و دانشی می باشـد کـه اف-2
اب را قادر به درك، تحلیل و تولیـد اطالعـات، مـدیریت و برنامـه ریزي و انجـام انتخـ

.  می سازدهـاي عاقالنه در خصوص مسائل مالی در رابطه با شرایط در حال تغییر، 



مروري بر مدل ها سواد مالی

 ی ها معموالً نشان دهنده روابط بین مفاهیم هستند و به خواننـده دیـد فعـالمدل
نسبت به چگونگی این ارتباط بین مفاهیم ارائه می نمایند



مالیسواد 

:  بحث سواد مالی دو بعد داراي اهمیت است•



سواد مالی

:برنامه هاي ارتقاي سواد مالی در سه بخش زیر دسته بندي می شوند•



بازار مالی

صادي بخش مالی که به فعالیت هاي اقتصادي جان می بخشد و در واقع نبض اقت•
:هر کشور است، از دو بخش زیر تشکیل می شوند 



بازار مالی
:ویژگی بازار مالی کارا عبارت است از•



حکمرانی بازار مالی

ه اهمیت حکمرانی را در صورتی می توان به بهترین نحو تجزیه و تحلیل نمود کـ•
انی بـه مطرح می شود سلسله و یا پیوند حکمر( سلسله و یا پیوند حکمرانی)مفهـوم 

ویـه بر ر( دولت، ناظران، نهادهاي مالی و غیرمالی)تـأثیر رویـه هاي حاکمیتی هر سطح 
نـی مبنـی که بیانگر چگونگی کیفیـت ترتیبـات حکمرا. هـاي سـایر سطوح اشاره دارد

ناظر بخش مالی و نهادهاي غیرمالی در / بـر حکمرانـی بخش عمومی، مقررات گذار
.  سطح ملی است که کیفیت حکمرانی هر کدام بر سایر بخش ها، اثرگذار است



حکمرانی بازار مالی

ن کیفیت حکمرانی در سطح هر سازمان، در اقتصاد کشور بـه یکـی از مهـم تـری•
ـت اهمی. عوامـل نقش آفرین در موفقیت، رشد و توسعه اقتصادي تبدیل شده است

صـاد را بـه حکمرانـی را در صورتی می توان به بهترین نحو تجزیه و تحلیل کرد که اقت
:  عمومی شامل بخش : گرفتصـورت مـدلی متشکل از سه گروه از عوامل در نظر 

مالیبخش -(مالینهاد )1.

،مقررات گذاران-(مقرراتینهاد )2.

غیرمالینهادهاي -(بخش دولتیحاکمیت )3.



سلسله یا پیوند حکمرانی



چهار رکن حکمرانی نظارتی



منظومه حکمرانی مطلوب در بازار مالی



گیرينتیجه 

بیـات طبـق اد. راهبري شرکتی شالوده روابط شرکت با گـروه هـاي ذینفــع اسـت•
موجود در زمینه ي ساز و کارهاي راهبري شـرکتی، انتظـار مـی رود کـه راهبـري

.  ـدشرکتی سازمان را در جهت حداکثرسازي منافع سهامداران کنترل و هـدایت کن
رتبـاط به همین دلیل در این کنفرانس به بررسـی شـاخص راهبـري شـرکتی در ا

.  حکمرانی مطلوب بازار مالی پرداخته شد



فهرست منابع
ده در ،بررسی رابطه بین ویژگی هاي حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته ش1388آقائی، محمد علی و پري چاالکی -1•

چهارمفصلنامه تحقیقات حسابداري و حسابرسی، سال اول ، شماره "بورس اورا ق بهادار تهران

-3. ،مبانی و ضرورت راهبري شرکتی، همایش راهبري شرکتی، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت آموزش1387. بدري، احمد-2•
العات مالی ،تدوین الگوي پارادایمی حکمرانی نظارتی کارا و اثربخش بر شبکه بانکی کشور ، فصلنامه مط1395حیدري، فرشاد و رجبی، زینب 

.  و بانکداري اسالمی، سال دوم، شماره سه

6، شماره2مبانی بازاریابی مالی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاري، سال )،1392)رهنماي رودپشتی، فریدون -4•

رویکرد دانشی اولین وبینار تخصصی سواد مالی –سواد مالی )،1399)رهنماي رودپشتی، فریدون -5•

بازار و نهاد هاي مالی، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و )،1393)رهنماي رودپشتی، فریدون؛ نیکو مرام، هاشم و هیبتی، فرشاد -6•
تحقیقات

ششمقانون برنامه -7. •

181و 180، بازار مالی ایران در مقایسه با بازار هاي جهانی، حسابدار، شماره 1385مشایخ، شهناز و جعفري، محبوبه -8•

بررسی نقش سواد مالی و دانش مالی در تصمیم گیري سرمایه گذاران جهت )،1398)محمدي صدر آبادي، محمد و شاکریان، حامد میر -9•
.43سرمایه گذاري، فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 



فهرست منابع

1.Australian Securities and Investments Commission (ASIC). (2013). Review 
of the National Financial Literacy Strategy, report: 339, 1-32. 

2.Jumpstart Coalition for Personal Financial Literacy (2007). National 
standards in K-12 personal finance education, 

3.La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W.(2002)." 
Investor protection and corporate valuation" Journal of Finance, 57, 
1147−1170. 

4.SolomonJ. and Solomon A.(2004)., "Corporate Governance and 
Accountability",JohnWiley& sons, Ltd. England:



سپاس از توجه شما




