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مندلممیخواهد
خانهایداشتهباشیمپردوست

کنجهردیوارش
دوستانمبنشینندآرام

تاکهسهرابنپرسددیگر
"خانهیدوستکجاست؟")فریدونمشیری(

قانونگذاردرتبصرههای2و5مادهواحدهیمصوب1372مجلسشــورایاســامی،برایجامعهیحسابدارانرسمی،اوالً
هویتغیردولتی،غیرانتفاعیودارایاســتقالمالیوشــخصیتحقوقیمستقلقائلشدهاست،ثانیًابهدستگاههایدولتیاختیار
دادهاستتابرایحسابرسیازخدماتسازمانحسابرسییاحسابدارانرسمیومؤسساتحسابرسیاستفادهنمایند.امابهتدریج،
اصاحاتمکرردراساسنامهووضعمقرراتتبعیضآمیز،محدودیتهاییرابرشرایطحاکمبرجامعهیحسابدارانرسمیبهوجود

آوردکهروندروبهرشدآندرچارچوباینمحدویتهاطیشدهاست.
درسال1390اعضایجامعهبا4/5%افزایشبه1831نفررسیدکهازاینتعداد94نفریا5%خانمو1737نفریا95%مرد
هستند.متأسفانهدرسالگذشته5نفرازاعضایجامعهآقایانیدا..امیدواری،محمدعلیبزرگزاد،حجتتفکری،ابراهیمدائمیو

علیمصباحیانفوتکردندباآرزویرحمتخداوندیوطلبآمرزشبرایآنانیادشانراگرامیمیداریم.
تعدادمؤسساتحسابرسیعضوجامعهنیزبا3/5%افزایشبه237مؤسسهرسیدکهازاینتعداد113مؤسسهجزومؤسسات
حسابرسیمعتمدبورسهستند.از237مؤسسهحسابرسی،تعداد2مؤسسهدارای8نفرشریک،3مؤسسه6نفرشریک،9مؤسسه
5نفرشــریک،45مؤسســه4نفرشریک،157مؤسسه3نفرشریکو19مؤسسه2نفرشریکو2مؤسسهحسابرسییعنیمفید

راهبرومتینمحاسببدونشریکهستند.
درآمدعملیاتیمهمترینشاخصبرایاندازهگیریموفقیتمؤسساتاعمازانتفاعیوغیرانتفاعیاست.درآمدعملیاتیجامعه
کهازحقعضویتثابتومتغیربهدستمیآیداز18میلیاردریالدرسال1389به23میلیاردریالدرسال1390افزایشپیداکرد؛
یعنیحدود27% رشدداشت.اینتغییرعمدتًاناشیازدرآمدحقعضویتمتغیراستکهحدود33%رشدنسبتبهسالقبلرا
نشــانمیدهد.ســود،یامازاددرآمدبرهزینههایجامعه،نیزاز7میلیاردریالدرسال1389به9میلیاردریالدرسال1390یعنی

حدود28%افزایشپیداکرد.
نظــارتجامعهبرفعالیتحرفهایاعضاازطریــقکارگروههایذیربطانجاممیگیرد.درســال1390،کارگروهآیینرفتار
حرفهای25جلســه،کارگروهتوســعهیبازاروفرهنگحسابدهی13جلســه،کارگروهکنترلکیفیت57جلسه،کارگروهکنترل
کیفیتمالیاتی12جلســه،کارگروهمبارزهباپولشویی4جلسه،کارگروهحسابرسیداخلیوعملیاتی15جلسه،کارگروهقوانین
ومقررات10جلســه،کارگروهحسابرســیکامپیوتری9جلسه،کارگروهفنیواســتاندارد16جلسه،کارگروهمالیاتی18جلسه،

کارگروهمؤسساتحسابرسی26جلسهوکارگروهآموزشوپژوهش6جلسهتشکیلدادند.
ازآنجاکهارتقایکیفیتخدماتحرفهایاعضا،مهمترینفعالیتجامعهبهشمارمیآید،درسالموردگزارش،کارگروهکنترل
کیفیتمالیاتیوکارگروهمبارزهباپولشوییبهکارگروههایموجوداضافهشدوحیطهیوظایفکارگروهاصل44افزایشوعنوان

نگاهی از درون به سال 1390
نظام الدین ملك آرایی
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آنبهکارگروهتوسعهیبازارکاروفرهنگحسابدهیحسابخواهیتغییریافت.
درپیموافقتوزیرمحترماموراقتصادیوداراییدراواخرســال1390باتشــکیلکارگروهمشــترکمسئولینوزارتامور

اقتصادیوداراییواعضایشورایعالیجامعه،اینکارگروهنیزبهکارگروههایموجوداضافهمیشود.
درســالموردگزارش،ساختمانمیردامادمرمتوتجهیزشــدوکلیهیفعالیتهایآموزشیوپژوهشیدراینمکانمتمرکز
وتحتعنوانمرکزآموزشوتحقیقاتحســابداریوحسابرســیحرفهای،بهاجرادرآمد.فعالیتآموزشیجامعهدرسال1390
شــاملبرگزاریدورهیآموزشــیآمادگیبرایآزمونحسابداررسمی،درتهرانوتبریزوباحضور42نفر،برنامهریزیواجرای
کارگاههایآموزشیکاربرداکسلدرحسابداریومدیریت،2دورهیمقدماتیو1دورهیپیشرفتهباحضور45نفر،برنامهریزیو
اجرایکارگاهآموزشیقیمتگذاریسهامدولت،در7نوبتباحضور246نفر،برگزاریدورههایآموزشیبرایکارکنانحرفهای
درردهیکمکحســابرسدر2نوبتباحضور80نفر،ردهیحســابرسدر6نوبتباحضور309نفر،ردهیحسابرسارشددر
6نوبتباحضور239نفر،ردهیسرپرســتدر3نوبتباحضور109نفر،ردهیسرپرســتارشددر1نوبتباحضور30نفر،
مدیردر2نوبتباحضور83نفر.درکلدر20نوبتوباحضور850نفر،برگزاریدورههایآموزشــیبرایســازمانحسابرسی
وزارتدفاعدر1نوبتباحضور43نفر،برنامهریزیواجرایکارگاهآموزشی،ریسکومدیریتآندربانکباهمکاریشرکت
بورسواوراقبهاداردر1نوبتباحضور24نفروبرگذاریهمایشآشناییباصندوقهایسرمایهگذاریومسئولیتهایمتولی

وحسابرسباحضور170نفربود.
عاوهبربرگزاریدورههایآموزشــی،آزمونرتبهبندیکارکنانحرفهایدر2نوبتوباحضور1418نفربهاجرادرآمد.در

اینزمینه،برایقبولشدگانتاردهسرپرستارشدگواهینامهصادرشد.
فعالیتپژوهشــیجامعهدرسال1390شاملچاپ4جلدفصلنامهیحســابداررسمیبهطورمرتبوبدونتأخیر،رهنمود

حسابداریاموال،ماشینآالتوتجهیزاتوانتشارسالنامهیسال1390بود.
درآمدجامعهازفعالیتآموزشیوپژوهشیاز1میلیاردو180میلیونریالدرسال1389به2میلیاردو221میلیونریالدر
ســال1390یعنیحدود100%افزایشپیداکردوخالصدرآمدهاوهزینههایآموزشیاز178میلیونریالکمبودبه286میلیون

ریال،مازادارتقایافت.
طیدورهیموردگزارش،تعداد72پروندهازطریقکارگروههایمختلفبههیأتبدویو33پروندهبههیأتعالیانتظامی
ارجاعشــدهکهتاپایانســال1390منجربهصدورتعداد67رأیبهوسیلهیهیأتبدویوتعداد33رأیبهوسیلهیهیأتعالی
انتظامیگردید.تعدادآرایصادرشــدهدرســال1390نسبتبهسالقبلدرهیاتبدویبیشاز12برابرودرهیاتعالیانتظامی

بیشاز6برابرافزایشیافت.
روابطعمومیواموربینالمللدرجوامعحرفهایازاهمیتخاصیبرخورداراســت.ازجملهفعالیتهایمهماینحیطهدر
سال1390شاملبرگزاری7نشستماهانهبااعضا،برگزاریدیدوبازدیدنوروزیاعضادرهتلارم،برگزاریمراسمروزحسابدار
همراهبامراسمسوگندحسابداران،باهمکاریانجمنحسابدارانخبرهایران،برگزاری5نشستبامسئولینبانکمرکزی،سازمان

خصوصیسازیوسازمانبورسواوراقبهاداربود.
بهمنظوربرقراریتعاملمؤثردراموربینالملل،جامعهدرســال1387بهعضویتپیوســتهیفدراسیونبینالمللیحسابداران
IFACدرآمدهاســت.برایحفظاینعضویتوبهمنظورنظارتدورهایاینفدراســیون،الزماســتهرسالگزارشهایمالیو

برنامهیعملیاتیجامعهترجمهوارسالوتلفنیبامدیریتتوسعهیاعضاگفتوگوشود.
اســتقرارسیستماتوماســیوناداریومالی،استقرارسیســتمبانکاطاعاتیجدیداعضایجامعه،طراحیوراهاندازیسایت
اینترنتیمســتقلمرکزآموزشوتحقیقات،صدورپروانهیکاربرایشــاغانانفرادی،بررســی2900مورداســتعامبانکهادر
خصوصاصالتصورتهایمالیحسابرسیشدهشرکتهایمتقاضیوام،انعکاساطاعاتتفصیلیمؤسساتحسابرسیعضو
درســایتجامعه،همکاریباشرکتهایمتقاضیاستفادهازخدماتحسابدارانرسمیدرانتخابحسابرسازجملهفعالیتهای
دیگرجامعهدرســالموردگزارشاســت.درزمینهیاستفادهازخدماتحسابدارانرســمیدرانتخابحسابرس،اینخدمتبه

سازمانبازرسیکلکشور،بانکصنعتومعدن،شرکتفرشایرانوبانکدیارائهشد.
جامعهیحسابدارانرسمی،پسازارزیابیوضعیتسال1390،درنظرداردباتأکیدبرنقاطقوتجامعه،وبهرهبرداریبیشتر

ازفرصتهایموجود،کیفیتوتنوععرضهیخدماتجامعهرا،درآیندهباشتاببیشتری،بهبودبخشد.
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گمانمیکنمعدهیزیادیبامنهمعقیدهاندکهدراقتصاد
آزادپولهمیککاالاستوتفاوتآنباسایرکاالهادراین
اســتکهپولدرعینحالکهکاالســتمعیارارزشگذاری
ســایرکاالهادرمبادالتنیزبهشــمارمیرود.دریکاقتصاد
آزادارزشمبادالتیهرکاالبابهایتمامشدهیآنونوسانات
قیمتینیزباکمیابیوفراوانی)عرضه(وخواســتاریبرایآن
کاال)تقاضا(توضیحدادهوتبیینمیشــود.پولهمبهعنوان
یککاالازاینقاعدهمســتثنانیســت.همانطورکهمردمدر
شرایطعدمامنیتسیاســیواجتماعیدستبهاحتکارکاال
زده،تقاضابرایآنکاالراافزایشداده،باعثکمیابیآنشده
وســببافزایشقیمتآنمیشوند،درموردپولخارجییا

ارزهمدســتبهکاریمشابهمیزنند.علیاالصولدرکشور
ماقیمتارزبااستفادهازمدلهایشناختهشدههمچونمدل

میلرومودیلیانیمحاسبهنمیشود.
مندرایننوشــتاربرایجلوگیریازپیچیدهشدنمطلب
وهمچنینبــرایراحتیدرکموضوعبهرغــمبهرهگیریاز
پارامترهایتزریقنقدینگیبهسیســتمپولیکشوروتغییرات
تولیدناخالصداخلیدرمحاســباتخودبهتسامحآنهارااز
متنکنارمیگذارموبرایبهدســتآوردنبرآوردیازقیمت
اقتصادیآنبهســادهترینبیان،قیمتدالردربازارآزادوبا
نرخرسمیآنرابرایسالهای1383تاامروزدرجدولیک

ارائهمیکنم.

 نوشتاری شبه اقتصادی
در هزارتوی ارز
دکتر مصطفی دیلمی پور
حسابدار رسمي
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براساسمحاســباتاینجدول،میانگینافزایشساالنهی
نرخرسمی2/98درصدومیانگینافزایشساالنهینرخبازار
آزاددالر4/28درصدبودهاســت.ازسویدیگرتفاوتنرخ
ارزدربازارآزاددرســالهایموردبحثبانرخرسمیآناز

9/06درصدتجاوزنکردهاست.
حالبادرنظرگرفتنقیمتدالردرســال1383بهعنوان
سالپایهبااســتفادهازشاخصقیمتهایعنیمتناسببانرخ
تورمقیمتدالررابرایسالهایمختلفمحاسبهودرجدول

دوقرارمیدهیم.

اینکقیمتهایمحاســبهشــدهبااســتفادهازشاخص
قیمتهــاراباقیمترســمیوقیمتبــازارآزاددالربرای
سالهایمختلفدرجدولسهقرارمیدهیمودرستونآخر
جدول،مازادترازحســابجاریارزیکشــوریعنیفزونی
درآمدارزیکشوربرهزینههایارزیکشوررامیگذاریم.

ماحظهمیشــودکهفراوانیارزیــافزونیدرآمدارزی
کشــوربرهزینههایآنباعثشدهاستکهنرخرشدارزدر
سالهایمختلفازنرخرســمیتورمکمتروازسویدیگر
تفاوتنرخبازارآزادبانرخبانکینیزبســیاراندکباشد.به
عبــارتدیگراگرقراربودنرخدالرهممانندســایرکاالهابا
نرختورمرشــدکنددرپایانسال1390میبایستقیمتآن
بیشاز24000ریالمیشــد؛درصورتــیکهقیمتدالردر
پایانسال1390بسیارکمترازآنبود.یعنیعرضهوفراوانی
ارزبهمیزانیبیشازتقاضایبازارباعثشــدهبودکهقیمت

دالرکمترازقیمتبرآوردیفوقباشد.
برخیمعتقدهســتندکهدرســالهایگذشتهقیمتدالر
تصنعیبودهاســت،آیااینافرادعاملمازادارزیکشــوررا
درتقویــتپولملیدرماحظاتخودواردمیکنند؟آیااگر
چنینبودبازارکهمعیارکارکردشبرعملگراییمبتنیاســت
ازخودواکنشنشــاننمیداد؟مثًادرطولاینســالهابه

احتکارارزروینمیآورد؟
جمعارزمازادکشوردرسالهای1383تا1389وبدون
مازادارزیســال1390درجدولفوقبالــغبر163میلیارد
دالربودهاست.سایتبازتاباعامکردهاستکهمازادارزی
کشورتاپایانسال1390بالغبر200میلیارددالربودهاست.

جدولسه

نرخبانکیسال
نرخبانکیدالر

اگرمتناسببانرخ
تورمرشدمیکرد

مازادترازحساب
جاریبرحسب

میلیارددالر

1383871987191442

13849026962616637

138591971076820650

138692851274739427

138795741598231114

138899201770019079

1389103391989735274

13901064024169

جدولیک-نرخبانکیارزونرخارزدربازارآزاد

سال

نرخ بانکی ارز
نرخ ارز در 

درصدتفاوت بازار آزاد
نرخ بانکی ارز 
با نرخ ارز در 

بازار آزاد

درصد 
رشد 
ساالنه

نرخ 
بانکی

درصد 
رشد 
ساالنه

نرخ 
بازار 
آزاد

1383871987470.32
13843.5290263.3790420.18
13851.8991972.0392260.31
13860.9692851.4293570.77
13873.1195743.3196670.96
13883.6199203.2399790.59
13894.22103396.23106012.47
13902.911064010.37117009.06

2.894.281.83میانگین

جدولدو-نرخدالرباتوجهبهتغییراتشاخصقیمتها

شاخصسال
قیمت

نرخ
تورم

نرخبانکیدالر
اگرمتناسببا

تورمرشدمیکرد

نرخبازارآزاددالر
اگرمتناسببا

تورمرشدمیکرد

1383100.0087198747

1384110.4010.4096269657

1385123.5013.101076810803

1386146.2022.701274712788

1387183.3037.101598216033

1388203.0019.701770017756

1389228.2025.201989719961

1390277.2049.002416924247
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باوجودچنینمازادارزیآیاافزایشقیمتدالردربازارآزاد
بــهمیزانیکهدرماههایاخیراتفاقافتادهاســتقابلتوجیه

است؟
برایادامهیبحثمواردزیرراموردتجزیهوتحلیلقرار

میدهیم:
اولآنکهاینمیزانارزمازادکجاست؟بدیهیاستیادر
بانکمرکزیدرداخلکشــور،یادرحسابهایارزیکشور
درسایرکشورهاویابهشکلبدهیخریدارانخارجیاست

کههنوزوصولنشدهاست.
دومآنکهاگرمصرفارزیکشورباهمانآهنگسالهای
قبلصــورتپذیرداینمازادارزیبهمیزان200میلیارددالر
برایوارداتبدونمحرومیتوریاضتبیشازدوســالو

نیمکشورتکافومیکند.
وسوماینکهعلیرغمکوبشطبلجنگدرماههایگذشته
وتهدیــداتکاندیدایحزبجمهوریخواهآمریکاوبهرغم
تداومتحریمهایبینالمللی،باپایانیافتنانتخاباتدرایاالت
متحدهآمریکاوشکستجمهوریخواهانامیدواریبرایحل
دیپلماتیکمسائلکشــورباجامعهیبینالمللیروبهافزایش
نهادهاســتوباحلشدنمســائلفیمابینایرانوجامعهی
جهانیدسترسیبهمنابعارزیکشورکهامروزهباتحریمبانک
مرکزیازدسترسخارجشــده،تسهیلخواهدشدوجریان

صادراتنفتبهحالتعادیبرخواهدگشت.
بازگشتشــرایطبهحالتعادی،بهتدریجسببخواهد
گردیدکهپارهیسیاســیقیمتدالرکهازوحشــتجنگو
تداومتحریمهابهوجودآمدهاســت،ازبینرفتهوقیمتدالر

بهقیمتاقتصادیآننزدیکشود.
اگــرباخوانندگانمحتــرمدرروشتحلیلیفوقتوافق
داشتهباشــیم،اینکمیتوانیمسیاستجدیدبانکمرکزیدر
موردبازپرداختتسهیاتدریافتیازصندوقذخیرهارزیرا

موردبررسیقراردهیم.
همانگونــهکهمیدانیمدرســال1379بــافزونییافتن
درآمدهایارزیکشوربرمصارفارزیآنحسابیاصندوق
ذخیرهیارزیتشــکیلوازمحلآنبــهواحدهایتولیدی
وصنعتیوامارزیپرداختشــدکــهبازپرداختاینقبیل
تسهیاتنیزمقرربودکهبهارزصورتگیرد.رشدقیمتارز
باآهنگیکندترازنرخرسمیتورمدرسالهایگذشتهسبب
شدهبودکههیچیکازشرکتهاانتظارافزایشناگهانیقیمت
دالررابهقیمتهایامروزبازارنداشــتهباشــند،درغیراین

صورتپیشتربهگونهایچارهاندیشیمیکردند.
اینکدرسررســیدبازپرداختتسهیاتارزیبانکهای
عاملبهحقخواهانپرداختاقســاطوامشــرکتهابهارز

هســتند.دراینمیانشایدبدونغورودوراندیشیوبهمنظور
یافتنراهحلیمیانبــر،بانکمرکزیایرانباتصویبکمیتهی
ویژهوزرابازپرداختتســهیاتاســتفادهشــدهازحساب
ذخیرهیارزیرابانرخمبادلهایامکانپذیرکردهاســت.این
نرخابداعینرخیبینابیننرخرسمیارزونرخبازارآزاداست.
هرچندکهبانکمرکزیاگرباهدفیبدوننیتســودجویی
وتأمینکســریمنابعپولیخود)بــرایپرداختیارانههای
نقدیکهبهنظرمیرســدبهجراحیاقتصادیدردسرســازی
درکوتاهمدتبرایاقتصادکشــورتبدیلشدهاست(،بخشی
ازمنابــعارزیخودرابهبازارتزریقکنــد،میتواندکهاین
قیمتهایلجامگســیختهیدالررامهارکند.تداومشــرایط
موجودواستفادهازنرخمبادلهایپیامدهاییخواهدداشتکه

حداقلتبعاتآنچنینخواهدبود:
اوالًباافزایشناگهانیقیمتارزسودهایپیشبینیشدهی
شــرکتهاوسودهرسهمآنهابهشدتکاهشمییابدوچه
بســاآنهارادرموقعیتیقرارخواهددادکهاحتماالًبافزونی
زیانانباشــتهیبرخیازاینشــرکتهابهبیشاز50درصد
سرمایهشانمشمولماده141قانونتجارتشوند.تأثیرچنین
کاهشیدرسودهرسهمشرکتهاسببخواهدشدکهبخشی
ازســرمایههایمردمازســرمایهگذاریدرسهامشرکتهاو
بورساوراقبهادارخارجشدهبهسویسفتهبازیوسوداگری
مالیحرکتکنند.همچنینازپیآمدهایاینکاهشســوددر
صورتیکهســببگرددکهبرخیازشــرکتهامشمولماده
141قانونتجارتشــوندآناســتکهبااخــراجازبورس
اوراقبهادارتهرانبهدلیلازدســتدادنامکانبهرهمندیاز
معافیتهایموضوعماده143قانونمالیاتهایمستقیمزیان

مالیاتیسنگینیبین)10درصدتا20درصد(متحملشوند.
دوماینکهآیاتســهیاتدریافتیشــرکتهاازصندوق
ذخیرهیارزیچنانبازدهیداشــتهاستکهشرکتهابتوانند
باقیمتهایسرسامآورارز،وباقیمتیحداقلدوبرابرقیمت
رســمیآنبتوانندارزرابانرخمبادلهایتهیهواقساطخودرا
بپردازند.چهبســابرخیازوامگیرندگاناگرازنرخهایارز
درزمانبازپرداختآگاهییابرآوردیمیداشتندازدریافت

تسهیاتصندوقذخیرهیارزیمنصرفمیشدند.
ســوماینکهآیاتصمیمگیرندگانوسیاستگذارانپولی
کشوردرنظرگرفتهاندکهباقیمتهایمبادلهایوقیمتآزاد
بازارارزدرچرخهیدوموارداتچهبرســرقیمتهادراین
مملکتخواهدآمدوانفجارقیمتیناشــیازآنسببخواهد
شــدکهسطحزندگیاقشــارمیانهوپایینجامعهازوضعیت

کنونینیزبیشترافتکند.
چهارمآنکهمیزاننقدینگیکشــوردرســال1383مبلغ
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685867میلیــاردریالبودکهدرســال1389یعنیتنهاپس
ازدوســالبعدازاجرایبرنامهیهدفمندســازییارانههابه
مبلغ2948874میلیاردریالیعنی4/3برابربالغشــدهاست.
بدیهیاستکهسیاستاجراییدولتدرکنترلومهارتزریق
نقدینگیپولملیازیکســووتزریقارزبهبازاربهآرامش
فضایاقتصادیکمکمؤثریخواهدکردوکمکخواهدکرد
کهقیمتارزبهقیمتاقتصادیآننزدیکگردد.ممکناست
روزیمقاماتتصمیمســازکشــوربهایننتیجهگیریبرسند
کهاجراییارانههاینقدیبهشــیوهایجراحیگونهانتظارات
رفاهیبرایمردمرافراهمننمودهوبهتبدیلبخشــیازآنبه
پرداختیارانههایغیرمستقیمبهروالسابقاقدامکنند.بدیهی
اســتکهاجرایبرنامهیهدفمندییارانههادریکفرایندده
ســالهاثراتتورمیناشیازاجراییکبارهآنرامیتوانست

درپینداشتهباشد.
البتهاگرتصورشــودکهمنابعارزیموجودرابرایروز
مبادانگهداریمیکنیمبهنظرمیرسدکهروزمباداهمینامروز
اســتکهبااستفادهیمناسبازآنمیتوانفضایکسبوکار
راآرامکــردومردمعادیراازهراســیکــهدرهرجاییاز
دنیادرشــرایطمشابهنیزبهحقدچارششــدهوبهاحتکار
اقاممصرفــیبهویژهموادغذاییوبهداشــتیوتبدیلپس
اندازهــایخودبهکاالهاییباارزشپایدارمانندارزویاطا
رویمیآورندمنصرفکرد.بدیهیاســتمدیریتســالمو
مهارقیمتارزمــردمراحداقلازصرافتایجادتقاضابرای
طاوارزخواهدانداخت.گماناینجانببرایناستکهروز

مباداییکهفکرشرامیکردیم،فرارســیدهوبایدبابصیرت
وبــهنحویمدبرانهوبابهرهگیــریازامکاناتمالی،پولیو
مدیریتــیقیمتهایجهشیافتــهیارزرامهارکنیم.فارغاز
گروهیکههرکاالییدرآنقرارگرفتهاست،وارداتباارزی
بهنرخ2یا2/5برابرقیمترسمییامرجعارزشرایطزندگی

رابرایعمومبسیارسختخواهدکرد.

دو راه حل برای یک معضل
حــالاجازهدهیدبهاینمســالهبپردازیمکهغیرازتدبیر
اندیشــیدهشــدهومصوبهیکمیتــهیویــژهوزرامبنیبر
بازپرداختاقساطسررسیدشدهتسهیاتدریافتیازحساب
صندوقذخیرهیارزیدرجلســهی18آبانماه1391بانرخ
مبادلهایراهدیگریوجودنداردکه،همانگونهکهگفتهشــد،

شرکتهاوسرمایهگذارانوسهامدارانمتضررنشوند؟
راهحلحســابداریمسأله:هرچندکهاســتفادهکنندگان
ازتســهیاتصنــدوقذخیرهارزیدرزمــانحاضراموال،
ماشــینآالتوتجهیزاتموردنظرخودراخریداریونصب
کردهوبهبهرهبرداریرساندهاندوپسازآمادهیبهرهبرداری
شدنداراییهاهزینههایبهرهوتفاوتهایناشیازتغییرات
نرخارزرابراســاساصولپذیرفتهشدهحسابدارینمیتوان
بهحســابداراییمنظورودرطیســالیانعمرمفیددارایی
مســتهلککرد.لیکناگرعزمجزمنمودهباشــندکهازنرخ
مبادلهایبرایبازپرداختاقســاطتسهیاتدریافتیازمحل
صندوقذخیرهارزیاســتفادهشــود،براینجاتاینگروه
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ازشــرکتهابابتزیانناشــیازمضاعفشدنقیمتارز،
یکباردیگرنیزبرخافاستاندارد11حسابداریاجازهداده
شــودکهاینتفاوتفاحشنرخارزبهعنوانبخشیازبهای
تمامشــدهیداراییهایخریداریشدهمنظورودرطولعمر
مفیدداراییهایمزبورمستهلکگردند.البتهاینروشزمانی
قابلاجرامیشودکهاوالًحکمقانونیبرایاجرایآنومغایر
بااصولپذیرفتهشــدهحســابداریوجودداشتهباشدوثانیًا
فرضبرتداومقیمتهایمدیریتنشــدهوباالیارزباشد،
لیکندرصورتیکهامیدوارباشیماینبحرانقیمتارزسپری
شــدهوقیمتارزتاحّدقیمتاقتصــادیآنکاهشخواهد
یافــت،آنگاهراهحلبانکداری،کهدرپایینتشــریحمیکنم
برایازســرگذراندناینشرایطبهمایاریخواهدکرد.ولی
پیــشازپرداختنبهآناجازهدهیدکهازدیدگاهحسابرســی

صورتهایمالینیزبهاینمسألهنگاهیبیندازیم:
ازآنجاکهتســهیاتدریافتــیازمحلصندوقذخیرهی
ارزییکبارهبازپرداختنمیشــودوازسویدیگردرمورد
برخیازشــرکتهابهحســابگرفتنتفاوتوزیانناشیاز
تســعیراینبدهیهایارزیازمنظرحسابرسیبهمردودشدن
صورتهــایمالیمنجــرگردد،بهعنوانیــکراهحّلموقت
میتوانبادرنظرگرفتنذخیرهبرایزیانناشــیازتســعیرو
موردماحظهقراردادنومحاسبهیسطحاهمیتبهاظهارنظر
مشروطدرموردصورتهایمالیاینقبیلشرکتهااکتفاکرد.
راهحّلبانکداریمســاله:اگــرامیدمابراینباشــدکه
مســألهیارزرابتوانیممدیریتکردهقیمــتآنراکنترلو

بهقیمتاقتصــادینزدیککنیم،میتوانیمازطریقبانکهای
عاملوباتمدیدمهلتبازپرداختاقســاطشرایطیبهوجود
آوریمکهبانکهاتازمانفراهمشــدنشرایط،سودتسهیات
استمهالشــدهراازوامگیرندگاندریافتکنندوازاینبابت
متضررنگردندوازســویدیگروامگیرندگانتازمانعادی
شدنشرایطونزدیکشــدننرخارزبهقیمتهایاقتصادی
زیانفاحشمتحملنگردند.ازتبعاتاســتفادهازاینروش
کاهشتقاضابرایارزاستکهمآالًبهکاهشقیمتارزکمک

خواهدنمود.
بهنظــرنگارندهومشــاهدهیامیــدواریعمومیبرای
فروکشکردنفضایپرتنشکهپیشتربهآناشــارهشــد،
راهحّلبانکداریمســالهبهآرامشــدنفضایکســبوکارو
جلوگیــریازورشکســتگیبرخیصاحبانکســبوکارو
کاهشزیانشــرکتهاوســهامدارانکمکشایانیمیکندو
دراینشرایطاستکهمسئولینردهباالیکشورباروشهای
دیپلماتیکدسترســیکشوربهمنابعارزیآنرامجددافراهم

خواهندکرد.
باکنترلوکاهشتقاضابهشــیوهایکهپیشتربیانکردم
باتزریقحدودیکدرصدازذخایرارزیبهبازارپولیکشور
وباتوجهبهاندازهووســعتبازارارزدرایران،قیمتارزبه
قیمتاقتصادیآنکهدرشــرایطکنونیبراساسمحاسبات
نگارندهبین18000تا20000ریالبرایهردالرآمریکااست
رســیده،توازنبینقیمتباعرضهوتقاضابهوجودمیآیدو

هراسایجادشدهفروکشخواهدکرد.
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غالمحسین دوانی- علی امانی
حسابداران رسمی

صنعت حسابداری در جهان
و نگاهی به وضعیت آن در ایران

پاســخبهسؤالسنتیحسابداریعلماســتیافن،باعثایجادعبارت»حرفهیحسابداری«شدکه
شــاملعملیاتاجراییحسابداریبهمفهومتهیهوتولیداقسامگوناگوناطاعاتمالی،انواعشیوههای
اعتباربخشیایناطاعات)حسابرســی(وطیفگستردهایازخدماتمشاورهیمدیریتدرزمینههای
مالی،مالیاتیو...است.تخصصیشدنبخشهایمختلففعالیتهایاقتصادی،افزایشپیچیدگیفناوری
اطاعــات،افزایشرقابت،تغییروضعبازارها،تولیدابزارهاومحصــوالتنوینمالی،تعمیقبازارهای
ســرمایهوبیشــمارعواملدیگر،باعثاینشــدهکهامروزهبهجای»حرفهیحسابداری«،ازاصطاح
»صنعتحســابداری«استفادهشودکهاجزایآندراساسهماناستکهدرابتدابهآناشارهشد.مانند
هرصنعتدیگر،صنعتحســابداریپیچیدگیها،ظرایف،ابزارها،قواعــدوبازیگرانخودراداردکه
شناختورویکردصحیحبهآنهامیتواندباعثرشدوگسترشآنودرغیراینصورتابزاریمخرب
خواهدبود.نکتهیدیگرآنکهدرایننوشتههمهجاازارزهایدالرامریکاوپوندانگلیساستفادهشده

زیراارقاممندرجدرمآخذبهاینارزهامیباشد.
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بازار صنعت حسابداری در جهان و ایران
براســاسجدیدتریــنگزارشهــایبولتــنبینالمللی
 International Accounting July 2012 حســابداری
Bulletin (IAB)درآمدچهارمؤسسهیبزرگحرفهایجهان
درســال2012بالغبر110میلیارددالراعامشــدهاست.از
ســویدیگردرآمدحرفهیحسابداری)شاملخدماتمالی،
حسابداریوحسابرسی(درســال2011معادل361میلیارد
دالربودهکهمعادلچهاردرهزارتولیدناخالصداخلیجهان
میباشــد)تولیدناخالصداخلیجهاندرسال2011معادل

78.500میلیارددالربودهاست(.
بهموجبصورتهایمالیسال1390جامعهیحسابداران
رســمیایران،میزانحقعضویتمتغیرمؤسساتوشاغلین
انفرادیدرســالمذکورمبلغ19.811میلیونریالبودهکهبا
درنظرگرفتنمأخذمحاسبهیآن)یکدرصددرآمدناشیاز
ارائهیخدماتحرفهایتوسطمؤسساتوشاغلینانفرادی(
درآمدمبنایمحاســبهحدودمبلغ1.981میلیاردریالخواهد

شد.
توجهبهایننکتهضروریاســتکهرقممذکورشــامل
درآمدســازمانحسابرســیبهعنوانرکنحسابرســیبخش
دولتینیستومربوطبهجمعًا237مؤسسهباتعداد773نفر
شــریکو181نفرشاغلانفرادیمیباشد.باتوجهبهبرآورد
میزانتولیدناخالصداخلیکشــوردرســال1390کهبنابه
نوشتهماهنامهاقتصادایران)مردادماه1391(مبلغ343میلیارد
دالر)5.275.000میلیــاردریال(بودهنســبتدرآمدحرفهی
حســابداریبهتولیدناخالصداخلیکشورحدود37درصد
هزارو)نســبتجهانی-چهاردرهزار(ســهمهرحسابدار
رسمی)شــریکمؤسسه-شــاغلانفرادی(ازدرآمدمذکور
حدود2/07میلیاردریالدرسالاست.تأملدرنسبتمذکور
درمقایسهباهمیننسبتدرکشورهایحاشیهیخلیجفارس
وخاورمیانهحکایتازعقبماندگیشدیدحقالزحمهایایران

داردکهبررسیدالیلآنازموضوعاینمقالهخارجاست.

تأثیر بحران های جهانی بر صنعت حسابداری
بحرانهایاخیرجهانیحداقلســهتأثیرعمدهبرصنعت

حسابداریداشتهاست:
الف-ایجادرکوداقتصادیدربخشبزرگیازاقتصادجهان.
ب-افزایشتنظیماتمقرراتیواقداماتتأمینی)همانند
مقرراتSOXدرآمریکایاالزامبهایجادســاختارکنترلهای

داخلیومقرراتراهبریشرکتیدربرخیازکشورها(.
ج-اجبارنســبتبهتغییرادواریحسابرسانشرکتهای
بورســیوایجادمحدودیــتدرارائهیهمزمــانخدمات

حسابرسیومشاورهایبهشرکتهایموردحسابرسی.
سؤالایناستکهآیااینموضوعاتبردرآمدمؤسسات

حرفهایتأثیریداشتهاست؟
جدولیککهازتارنمای)IAB(اســتخراجشدهدرآمد
چهارمؤسســهیحرفهایبزرگجهانطیسالهای2002تا

2012رانشانمیدهد:
باتوجهبهاینکهدرآمدهایفوقمربوطبهطیفوســیعی
ازخدمات)شاملحسابرسی(است.آیامیتواننتیجهگرفت
کهبهرغــموجودبحرانهایجهانــی،حقالزحمهیخدمات
حسابرســیافزایشیافتهاســت؟تحقیقاتمنتشرهمؤیداین
موضــوعنبودهبلکهبراینتیجهگیریدراینخصوصبایدبه
عواملدیگرینیزتوجهکردکهدرقســمتهایبعدبهآنها

اشارهخواهدشد.
امابررســیهایموجودحاکیازآناستکهاقبالنسبت
بهتغییراجباریحسابرساندرحالکاهشاستودورنیست
کهاینتشــتازبامفروافتد)گزارشمورخ27ژوئن2012

.)FinancialExecutiveInternational(تارنمای

وضعیت ترکیب درآمدی مؤسسات حرفه ای
بنابهآمارهایمنتشــرهوضعیتترکیــب)درصدی(درآمد
مؤسســاتحرفهایبهتفکیکچهارمؤسســهیبزرگوسایر
مؤسساتطیسالهای2003لغایت2011بهشرحجدولدواست.

جدول یک- درآمد چهار مؤسسه ی بزرگ حسابداری
مبالغ- میلیارد دالر

20022003200420052006200720082009201020112012نام مؤسسه
PWC13/814/717/620/32225/228/226/226/629/231/5
DT12/515/116/418/22023/127/426/126/628/831/3

KPMG10/712/213/415/716/919/82321/421/222/924/4
E&Y10/113/114/516/918/42122/720/120/722/722/7
47/155/116/971/177/389/1101/393/896/1101/3129/9جمع
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توجهبهجداولدووسهازچندجنبهضروریاست:
نخستاینکهرویکردممنوعیتارائهیهمزمانخدمات
بهشــرکتهایموردحسابرسی،بهیکبارهجارینشدهبلکه
دارایروندتدریجیاست.بهعبارتدیگرروشهایجزمیو

خشندراینخصوصکاربردندارد.
دوماینکهعلتعمدهیافزایشدرآمدمؤسساتحرفهای
درسالهایبحران،افزایشدرآمدخدماتغیرحسابرسیبوده

کهدارایحقالزحمهوحاشیهیسودبیشتراست.
ســوماینکهمؤسســهیحرفهایلزومًانبایستفقطکار
حسابرســیانجامدهد.بنابراینتنظیممقرراتنظارتیازاین
زاویهوهمهیاموررابااینمقیاساندازهگیریکردن،مقرون

بهصحتنخواهدبود.

رابطه ی حق الزحمه ی حسابرسی با درآمد حسابرسی شونده
یکیازشــاخصهایمورداســتفادهدرادبیاتتحقیقی
صنـــعتحسابداری،میـــزانحـقالـزحمـهیحسابرسیبه
ازایمبلغمشــخصیازدرآمدشــرکتهایحسابرسیشونده

است.
بنــابهگــزارشتحقیقیروندهفتســالهحقالزحمهی
-AuditAnalytics(خدماتحسابرســیوغیرحسابرســی
مارس2010(میزانحقالزحمهیحسابرسیدرقبالهریک
میلیوندالردرآمدشرکتهایحسابرسیشدهوحقالزحمهی
خدماتغیرحسابرســینسبتبهخدماتحسابرسیبهشرح

جدولچهاربودهاست.
جــدولمذکورنشــانمیدهدکهنســبتحقالزحمهی
حسابرســیبهدرآمدحسابرسیشــدگان،درسالهایبحران
کاهــشیافتهامــامفهومآنکاهشمطلــقحقالزحمهیاین

خدماتنیست.

آیااینرویکرددرکشورماوجوددارد؟متأسفانهدرخیلی
ازمواردرویکردبهمناقصهوتعییننرخ،باعثغلتیدنبرخی
ازافراددرورطهایشدهکهشواهدآندربخشنیازمندیهای
یکیازروزنامههایپرتیراژمشــاهدهشدهضمناینکهآثار
مخربشزمینههایبــروزبدگمانیوکاهشاعتمادارگانهای

دولتیودستگاههاینظارتیرافراهمکردهاست.

وضعیت حق الزحمه ی خدمات حرفه ای در جهان
حقالزحمهیخدماتحرفهایدرجهانتابعیازشــرایط
رقابتیوعرضهوتقاضااســت.بهعبارتدیگرمرجعیبرای
تعییننرخایــنخدماتوجودنداشــته،بلکهرضایتمندی
مشــتریوکیفیتخدماتارائهشدهوارزشافزودهیحاصل
ازآنبــرایمشــتری)دریکبــازاررقابتــی(،ماکاصلی
است.جدولپنجمتوســطحقالزحمهیخدماتحسابرسی

جدول دو- ترکیب درصدی درآمدهای چهار مؤسسه بزرگ
200320042005200620072008200920102011شرح

262729262524242423درآمدحسابرسی
26228191717161514درآمدخدماتحسابرسیبرایمشتریانحسابرسی
485152555859606163درآمد خدمات غیرحسابرسی برای سایر مشتریان

جدول سه- ترکیب درصدی درآمدهای سایر مؤسسات
200320042005200620072008200920102011شرح

342829303131333332درآمدحسابرسی
182019181616151414درآمدخدماتحسابرسیبرایمشتریانحسابرسی
485252515354535354درآمدخدماتغیرحسابرسیبرایسایرمشتریان

جدول چهار- روند هفت ساله ی حق الزحمه ی خدمات 
حسابرسی و غیرحسابرسی

حق الزحمه ی سال
حسابرسی

درصد حق الزحمه ی خدمات 
غیرحسابرسی به حسابرسی

2002382230
2003419160
2004609110
200561590
200661280
200755770
200855670
200951969
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وغیرحسابرســیبرایشرکتهایبورسیامریکارا)بهازای
هــریکمیلیوندالردرآمدآنها(درســالهای2002لغایت
Auditing20102011نشــانمیدهد)گزارشماهمــارس

.)Analystic
افزایشتنظیماتمقرراتــیواقداماتتأمینیوهمچنین
رونــدتصاعــدیپروندههــایمطروحــهدردادگاههاعلیه
حسابرســانوخسارتپرداختیناشــیازآرایصادرهعلیه
آنهاوبهعبارتدیگرافزایشریســکحسابرسیشوندگانو
درنتیجهلزوماستفادهازعواملوابزاربهترجهتحسابرسی،

هزینهیخریداینخدماتراافزایشدادهاست.

باتوجــهبهمســائلپیشگفتهبهنظرمیرســدجامعهی
حسابدارانرسمیایرانبایددربازنگریاساسنامهیجامعهو
لغوبرخیمحدودیتهایخدماتحسابرسیوغیرحسابرسی
همزمان،همچونسایرجوامعپیشرفته،کوششکندواعضای
جامعهنیزبادرسگیــریازمطالبفوقباارائهیخدماتبا
کیفیتوخودداریازبرخیفعالیتهاوعملیاتغیرحرفهای
نظیر»مناقصاتحقالزحمهای«وحفظمشــتریبههرقیمت،
فعالیتهــایجزیرهایدریکمؤسســه،ارائــهیآگهیهای
مشکوکدرروزنامهها،نسبتبهافزایشحقالزحمهیخدمات

حسابرسیوغیرحسابرسیخوداقدامنمایند.

جدول پنج- متوسط حق الزحمه ی خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی برای شرکت های بورسی در امریکا

سال
2002200320042005200620072008200920102011متوسط حق الزحمه ی ساعتی

382419609615612557556520505466خدماتحسابرسی
399291228169153150142139131121خدماتغیرحسابرسی
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پسازگذشــتنزدیکبهنیمقرنازتأســیسوبیشاز
دودههازفعالیتمجددفعالیتســازمانبورساوراقبهادار،
مســئوالناینســازمانبورسدســتورالعملیتحتعنوان
“کنترلهــایداخلی”بــاتأکیدبرواژههاییچونپیشــگیری
ازتخلفات،سازماندهیوتوســعهیبازارشفافومنصفانه
تنظیمورعایتآنرابرایشرکتهایبورسیوفرابورسیاز

شانزدهماردیبهشتماهامسالالزامیکردهاند.
قصــدندارمدراینیادداشــتکوتاهبــهمضامینیچون
تخلف،شفافیتبازارسرمایهوکسبوکارومنـصـفانهکهاز
یکسوبهزیرساختهایفرهنگیوازسویدیگربهعملکرد
مسئوالندولتیوحاکمیتیبستگیداردبپردازمکهموضوعی
تکراریوخســتهکنندهبرایمخاطبوخوانندهاســت.زیرا
فرهنگســالم،کهباساختارهایتاریخی،ســنتیوآدابو
رسومغیرخرافیتناسبوقابلیتانعطافباتغییراتمثبتو

شرایطزمانیوجهانیداشتهباشد،عاملمهمیبرایسامت
وپویاییاقتصادهمراهباتوســعهیپایدارورشداقتصادیدر

هرجامعهاست.
دراکثرواحدهایاقتصادیکشورهایپیشرفتهدنیاوجود
فردیتحتعنوان”کنترلرComptroller“دررأسمدیریت
امورمالیوسایررؤسایواحدهایمالیامریاستضروری
والزامیوکنترل،نقشــیبسیارمثبتواثربخشدراصاحو
صحترونداجرایاموربهویژهفعالیتهاوعملکردهایمالی
وحتیغیرمالیدرکلیهســطوحساختارسازمانیواحدهای

اقتصادیدارد.
الزممیدانــمنــکاتزیرراکهبرایدســتیابیبهاهدافو
موفقیتهرچهبهتربنگاههایاقتصادیضروریاستیادآورشوم:
-حضورمدیرانقوی،مجــرب،زبدهوحرفهایباتوان

تخصصیواجراییباال.

صالح ضیایی شهمیری
حسابدار رسمی

استانداردهای حسابرسی و دستورالعمل 
کنترل های داخلی سازمان بورس
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-تواناییمدیراندرگردآوریاطاعاتمرتبط،شفافو
نقلوانتقالبهموقعآنها.

-قدرتتحلیلاطاعاتگردآوریشده.
-توانایــیدرتصمیمســازیوتصمیمگیریبراســاس

تحلیلهایانجامشده.
-قدرتاتخاذتصمیماتمناسب،مطلوبوبهموقع.

-تواناییکیفیوکمیدراجرایبهموقِعتصمیماتاتخاذشده.
-قدرتالزموکافیبرایکنترلونظارتمستمر،بهموقع
واثربخشبرعملیاتومراحلاجراییتصمیماتاتخاذشده،

باهدفحذفویاکاهشتخلفات.
درخصــوصبنداخیر،وجودکارگــروه،یایککمیتهی
تخصصــیتحتعنــوان“مدیریتکنترلونظارت”بســیار
اثربخشاســت.بهعنوانمثال،چنانچهبودجهبابهترینشیوه
درواحدهــایاقتصادیوحتیکّلکشــورتخصیصیابددر
صورتعدمبرخورداریازابزارقویوبیطرفیتحتعنوان
“مدیریــتکنترلونظارت”تخلفــاتودخلوتصرفهای
شــخصیوگروهیوسازمانیافتهموضوعمنصفانهوعادالنه
بودنآنراخدشــهدارخواهدکردوفراینداجراوتخصیص

بهینهبهبیراههخواهدرفت.
آنچهدرآییننامهیســازمانبورسواوراقبهاداربهآن
اشارهشدهموضوعیبســیارکلیدیدرکلیهیابعادوسطوح
یکجامعهاست.بدونبررسیهمهجانبهیکنترلهایداخلی
واحدهایاقتصادیعملکردحسابرسینیزضعیف،خدشهدار
وگزارشحسابرســینیزغیرشفافوابهامآمیزخواهدبودو
قضاوتاســتفادهکنندگانازگزارشحسابرسیرابهانحراف
میکشاند.چنانچهعاوهبرسایرابزارهایکیفیوکّمیعامل
مهمیچونکنترلهایقدرتمنــدداخلیعملنماید،گزارش
حسابرســیوســایرگزارشهایمالیوغیرمالیازاعتماد،
اطمینانواتکایبیشتریبرخوردارخواهدشد.اکثرکشورها
بهویژهکشــورهایدرحالتوســعهبهدلیلنبودیکدستگاه
بیطرفکنترلیونظارتی،همــراهبامدیرانکنترلونظارت
واجدشــرایطصادقودلســوز،درمقاطعمختلفتاریخی
بهخصوصدرعرصههایاقتصادیومالی،ضربههایبزرگو

جبرانناپذیریمتحملشدهاند.
اعمالیکسیســتمکنترلیونظارتــیکیفیوکّمیقوی
وهمهجانبهدرکلیهینظامهاوســازمانهاووزارتخانههادر
یــکجامعهازصدرتاذیل،بهویژهدرنظامقضاییوقضاوت
کهماهیتوعملکردآنرامیتوانباانواعحسابرســیمشابه
دانست،پیآمدهایبسیارمفیدوارزندهایدرسالمسازیبهبود
روابطاقتصادی،بهینهســازیفضایکسبوکاروبازارهای

سرمایهخواهدداشت.

هدفحسابرسیصورتهایمالییعنیاینکه“حسابرس
بتوانددربارهیاینکهآیاصورتهایمالیازتمامجنبههایب
اهمیتطبقاســتانداردهایحسابداریتهیهشدهاستیاخیر
اظهارنظرکند.”بهنوعیهمپیوندبادســتورالعملکنترلهای

داخلیسازمانبورساست.
باتوجهبهجمات“طبقاستانداردهایحسابرسی”و“از
تمامجنبههایبااهمیت”استانداردهایموردتوجهبرایتحقق
کنترلهایداخلیرامیتوانبهشرحذیلمورداشارهقرارداد:
اســتانداردشماره240-مسئولیتحسابرسدرارتباطبا

تقلبواشتباهدرصورتهایمالی.
استانداردشماره300-برآوردخطروبرخوردباخطرهای

ارزیابیشده.
استانداردشــماره315-شناختواحدموردرسیدگیو

محیطآنوبرآوردخطرهایباتحریفبااهمیت.
استانداردشماره320-اهمیتدرحسابرسی.

استانداردشماره330–روشهایحسابرسیدربرخورد
باخطرهایبرآوردی.

استانداردشماره450-ارزیابیتحریفهایشناساییشده
درحسابرسی.

استانداردهایباالبینسالهای1384تا1388تجدیدنظر
شدهاستوبهنوعیارتباطمســتقیموغیرمستقیمباکیفیت

کنترلهایداخلینیزدارد.
بهنظراینجانبچنانچهموضوع“حسابرســیبانگرشبه
آینده”درواحدهایاقتصادیاعمالشودقطعًاشمار“تقلبها”
و“تحریفهــایبااهمیت”باهدففرارازمالیات،ارتشــاو
سوءاستفادههایکاِنسازمانیافتهکهدغدغهیاکثرمسئوالن
اقتصادی،مدیرانارشــدوســهامدارانواحدهــایاقتصادی
اســتکاهشخواهدیافت.بااســتنادبهمــواردپیشگفته،
پیشــنهادمیشــوددراخذنامهی“تأییدیهمدیران”درارتباط
باحسابرســی،یکبندبهکنترلهایداخلیمطرحشــدهدر

دستورالعملسازمانبورساوراقبهادارتخصیصیابد.
کوتاهســخناینکهصحبتدرخصــوصکنترلویابه
عبارتیبرگردانفارسیآن)بازبینی،نظارت،بازرسی،بازنگری
بررسیو…(بسیاراست.امااجرایالزموکافیوبیطرفانهی
آندرقالــبآییننامههابدونپشــتوانهوحمایتهایدولتی
وغیردولتــی،همراهباقوانینومقــرراتالزماالجراثمرهای
نخواهدداشت،زیراقانونمندیعاملمهمیدرفرهنگسازی
وارتقایفرهنگیکجامعهودرنهایتمحیطهایکسبوکار
است.بنابراینبدونساختارقانونیوفرهنگیمناسبوعاری
ازهرنوعتبعیضواستثنابرایافرادوگروههایعاموخاص،

کنترلونظارتموضوعیتشریفاتیخواهدشد.
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هامی
ی س

ت ها
رک

ن ش
موردکاوی حقوقی پیرامو

با توجه به مسائل جاری و مسئولیت های حسابداران رسمی
در مقام بازرس قانونی به ویژه در مورد رعایت یکسان 

حقوق صاحبان سهام در شرکت های سهامی در این شماره بر آن شدیم 
موردهای حقوقی که کاریرد عمومی و کارکرد واقعی داشته اند را 

در قالب موردکاوی حقوقی ارائه کنیم. 
مورد زیر در دوشرکت سهامی به عنوان یک مورد واقعی روی داده 

و منجر به پرسش و پاسخ های حقوقی با حقوقدانان و وکالی مبرز کشور
پیرامون این مباحث شده که خالصه ی آن برای آگاهی حسابداران رسمی 

و عموم عالقه مندان در میز تشریح این شماره ارائه شده است.
از علی امانی و غالمحسین دوانی، حسابداران رسمی

که پرسش وپاسخ های کنونی را گردآورده اند سپاسگزاری می کنیم. 
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شرح مورد
شــرکتهای"الــف"و"ب"درســنواتقبــلاز1387
بهصورتمسئولیتمحدودبودهاندکه55درصدسهمالشرکه
"B"و45درصدسهاممتعلقبهشریک"A"متعلقبهشــریک
بودهاست.بهاستنادصورتجلسهیمجمععمومیفوقالعادهی
ســال1388کهبهتأییدهمهیشرکارســیدهنوعشرکتبه
»سهامیخاص«تبدیلشــدهوترکیبسرمایهتفاوتینکرده
است.بدینمنوالکه55درصدسهاممتعلقبهشریک"A"و
45درصدسهاممتعلقبهشریک"B"است.درمجمععمومی
ساالنهمورخ1390/4/22،مقررگردیدازآنجاکهطیسنوات
گذشــتهتاســال1389هیأتمدیرههیچگونهحقوقومزایا
وپــاداشدریافتنکردهمبلغ12میلیاردریالحقالســعیو
جبرانخدماتاعضایهیأتمدیرهدرســنواتقبلبراساس
نظررییسهیأتمدیرهپرداختشــود.پرسشایناستکهبا

توجهبهاساسنامهیشرکتوصورتجلسهیمجمعمذکور:
1-آیــادرمجمــععمومیعــادیســهامدارعمده)55
درصدی(بارعایتمفاداساســنامهومفادموادقانونتجارت
میتواندبهتنهاییحتیبااعاممخالفتسهامدار45درصدی

نسبتبهتعیینحقوقومزایاوپاداشآناناقدامنماید؟
2-آیاتخصیصوجوهیبهعنوانحقالســعییاعملکرد
سنواتگذشــته)ونهپاداشهیأتمدیره(باتصویباکثریت
آرایمجمع)بهرغممخالفتسهامدار45درصد(مانعیدارد؟
3-چنانچــهطبقمصوبــهیهیأتمدیرهاعطــایاختیار
ویژهایمثلاینکه»کلیهیقراردادهاوعقوداســامیوخرید
وفــروشاموالغیرمنقولباامضایمدیرعاملبهتنهایی«ویا

»رییسهیأتمدیرهبهتنهایی«مانعیدارد؟

نظر حقوقی صدیقه نعیمیان، وکیل پایه یک دادگستری 
قانون 86 مــادهی طبق -)1/1
تجــارتومادهی24اساســنامهی
شرکتهای"الف"و"ب"تصمیم
اتخاذشدهدرمجمععمومیعادی
ســاالنهیهردوشــرکتمبنیبر
تعیینحقوقومزایاوحقالســعی
بــرایمدیران، ســنواتگذشــته
علیرغممخالفتســهامدارچهلوپنجدرصــدی،قانونیو

الزماالجراست.
1/2(-تعییــنحقوقومزایاوحقالســعیبرایمدیران
مثلســایرموارددستورجلسهمجمععمومیعادیسالیانهبا
اکثریتنصفبهعاوهییکآرایحاضرمعتبروقانونیاست
ومخالفتسهامداراقلیتتاثیریدراعتبارتصمیماتندارد.

1/3(-درشــرکت"ب"باعنایتبهمــادهی598قانون
تجارتوبند9مادهی41اساســنامهومادهی45اساســنامه
تفویــضاختیارخریــدوفروشامــوالغیرمنقولوامضای
قراردادهــاوعقوداســامیبهرئیــسهیأتمدیرهبرخاف

اساسنامهاستوبایداصاحشود.
امادرشرکت"الف"تفویضاختیاربهمدیرعاملباعنایت
بهمستنداتفوقالذکرمنطبقبااساسنامهاستوبامانعاست.

نظر دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان 
پاسخسؤالیکودو:برحسب
قانونی1347 مادهی86الیحــهی
راجعبهشــرکتهایسهامیعامو
»مجمع قانونی(: )الیحــهی خاص
عمومــیعادیمیتواندنســبتبه
کلیهیامورشــرکتبــهجزآنچه
کــهدرصاحیتمجمــععمومی
مؤسسوفوقالعادهاســتتصمیمبگیرد.«یکیازاختیارات
مخصوصمجمععمومیعادیتعیینحقوقومزایاوپاداش
برایمدیراناســت.مادهی134الیحهیقانونیمقررمیدارد
که»مجمععمومیعادیصاحبانســهاممیتواندباتوجهبه
ســاعاتحضوراعضایغیرموظفهیأتمدیرهدرجلسات
مزبــور،پرداختمبلغیرابهآنهابــهطورمقطوعبابتحق
حضورآنهادرجلساتتصویبکند.«اینمبلغبایدباتوجه
بهتعدادساعاتواوقاتیکههرعضوهیأتمدیرهدرجلسات
حضورداشتهاستتعیینشود.اینمبلغعنوانحقوقومزایا
نــدارد.اما،اگرمدیریازمدیرانموظفباشــد،یعنیعاوه
برمدیریتعامشــرکت)عضویتدرهیأتمدیره(کارگریا
کارمندشرکتنیزباشدمجمععمومیمیتوانددرقبالسمت
مدیریتاوبهطورمســتمریاغیرمستمریمبلغیبهتشخیص
خــودبهعنوانحقوقیاپاداشیاحقالزحمهبرایاوتعیینو
بهاوپرداختکند)مفهوممخالفقســمتاخیرمادهی134
الیحهقانونی(.بهعبارتدیگر،اگرمدیرغیرموظفباشدفقط
بایدبهاوبهنسبتجلساتحضورحقجلسهپرداختشود.
لیکناگرموظفباشــد،تعیینمقرریوحقوقوپاداشبرای
اومجازاســت.درتعیینآنچهالبتهبهعنوانپاداشپرداخت
میشــودونهحقوقومزایا،ســقفمنعکسدرمادهی241
الیحــهیقانونینیزبایدمراعاتبشــود.اینمادهمقررکرده
استکهسقفپاداشدرشــرکتهایسهامیعامنبایداز5
درصدســودهرسالودرشرکتهایسهامیخاصنبایداز
10درصدسودهرســالتجاوزکند.تعیینحقوقودستمزد
)بابتکارانجامشدهبرایشــرکت(مشمولاینمحدودیت
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نمیشود.نکتهیدیگردراینخصوصایناستکهپرداخت
پاداشبایددراساســنامهپیشبینیشــدهباشد،چهپرداخت
بهاعضــایهیأتمدیرهیموظفباشــدوچــهغیرموظف
)مادهی134الیحهقانونی(.مطالعهیمادهی42اساســنامهی
شرکتهایالفوبنشانمیدهدکهمجمععمومیاجازهی

چنینکاریراداشتهودارد.
سرانجامدرتکمیلپاســخبهسؤالهایشماره1و2باید
گفتکهسهامدارعمدهدارایاکثریتسهاممیتواندبهتنهایی
دراینخصوصتصمیمبگیردومخالفتسهامداریاسهامداران
اقلیتمانعتصمیمگیریمجمــعنخواهدبود.تصمیممجمع
عمومیجزدرمــوردیکهمتضمنافزایشتعهداتصاحبان
سهاماست،صحیحاستودرمانحنفیهاگرچهممکناست
ازســهمشــریکدرســودبکاهدلیکنبرتعهداتاواضافه
نمیکند.اینچیزیاستکهرویهیقضاییفرانسهبرآنتأکید
کردهوگفتهاستکهکاهشسودشریکافزایشتعهداوتلقی

نمیشودکهنظردرستیاست.
پاســخبهسؤال3-درخصوصســؤالسومبایدتفکیک
کردبینموردیکههیأتمدیرهبهمدیرعاملاختیارمیدهدکه
میتواندکلیهیقراردادهاوعقوداســامیوخریدوفروش
امــوالغیرمنقولراباامضایتنهــایخود)مدیرعامل(انجام
دهــد.درچنینفرضی،مدیرعاملمیتوانــدبهتنهاییبهاین
اقداماتمبادرتکند.درواقع،بهموجب
قانونی: الیحــهی 125 مادهی
»مدیرعاملشــرکتدرحدود
اختیاراتیکهتوسطهیأتمدیره
بهاوتفویضشدهاست

نمایندهیشرکتمحسوبوازطرفشرکتحقامضادارد.«
مدیرعاملبهتنهایی،درصورتتفویضاختیارمیتواندبهاین
کارمبــادرتکندوامضایدیگریموردنیازنیســت.اما،در
اینکههیأتمدیرهبتواندبهرییسهیأتمدیرهبهتنهاییاختیار
فوقرااعطاکندتردیدوجوددارد.نظراینجانبایناســت
کهباتوجهبهاینکهدرحقوقایرانتنهامدیرعاملاســتکه
طبقمادهی125باال»نمایندهیشــرکت«محسوبمیشود،
شــخصیااشخاصدیگرچنینســمتیندارندو»نمایندهی
شرکت«تلقینمیشــوند.نمایندهدرواقعکسیاستکهدر
مقابلاشــخاصثالثمیتواندشرکترامتعهدکندیعنیحق
امضابرایمتعهدکردنشــرکتدارد.بنابراین،دادناختیاربه
کســانیبهجزمدیرعاملمنعقانونــیدارد.معذلک،بعضی
ازصاحبنظــرانچنیناختیاریبــرایهیأتمدیرهباتوجه
بهمــادهی118اصاحیهی1347قائلندکــهبهنظراینجانب

درستنیست.
مادهی118اصاحیهیمذکور،مدیرانراتنهادارایاختیار
در»اداره«یشرکتتلقیکردهاستکهبا»نمایندگی«متفاوت
است،برخافموردشرکتبامسئولیتمحدودکهقانونگذار
درمــادهی105قانونتجارت،مدیرراهمصاحباختیاردر
»اداره«یشرکتدانستهوهم»نمایندگی«شرکت،مادهی105
اخیرالذکرمقررکردهاســت:»مدیرانشرکتکلیهیاختیارات
الزمهرابراینمایندگیوادارهیشــرکتخواهندداشت«.از
بهکاربردندواصطاح»نمایندگی«و»اداره«چنیناســتنباط
میشــودکهاختیارنمایندگیوادارهدوامرمتفاوتهســتند
کهدرشــرکتبامســئولیتمحدودبهمدیردادهشدهاست،
درحالیکهدرشــرکتسهامیایندواختیاربینهیأتمدیره
ومدیرعاملتقســیمشدهاست.بهنظراینجانب،اساسنامههم
نمیتوانــدایندواختیاررابههیأتمدیرهبدهد
کمااینکــهاختیارادارهی
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شرکترانمیتوانبهمدیرعاملاعطاکرد.معذلک،اگررییس
هیأتمدیرهدرعینحالمدیرعاملشرکتهمباشد،مشکلی

وجودندارد.
نکتهیآخراینکه،ازآنجاکهتغییرشــکلشرکتهایبا
مســئولیتمحدودسابقبهشــرکتهایسهامیخاصتغییر
درشــخصیتحقوقیآنهانمیدهد،لذاطلبهاوبدهیهای
شرکتهایبافرممسئولیتمحدودعینًاًبهشرکتهایسهامی
خاصجانشــینمنتقلمیشــود.بنابراین،مجمععمومیاین
شــرکتهامیتوانددرخصوصبدهیهایسابقشرکت)از
جملهبدهیهایناشیازکارمدیران(تصمیمگیریکندواگر
همخودمجمععمومیتصمیمگیرینکندمدیرانمیتوانندبه
طرفیتشــرکتهایمربوطهاقامهیدعویکنندوطلبهای
خودرابابتکارهایانجامشدهبرایشرکتمطالبهنمایند.

نظریه ی مشورتی یکی دیگر از حقوق دانان 
نظربهاینکهشرکتهایتجاریاعمازسهامیخاصوبا
مسئولیتمحدودهریکجداگانهوفینفسهدارایشخصیت
حقوقیمســتقلهستندومانندهرشــخصحقیقیمیتوانند

اموالوداراییهایخودراداشــتهباشــندباعنایتبهاینکه
شرکتبامسئولیتمحدودالفدرسال1388تغییرنوعداده
وبهشــرکتسهامیخاصتبدیلشــدهاستوحسابهای
شرکتســابقباتصویبترازنامههایســاالنهمسدودشده
اســتوشرکتســهامیخاصفعلیهرچندباناموشماره
ثبتشــرکتســابقبهفعالیتآغازکردهاستفقطمیتواند
درحیطهیفعالیتخودونســبتبهامــوالوتعهداتخود
تصمیممقتضیاتخاذنمایدواتخاذتصمیمدرخصوصاعمال
واموالشــرکتسابـــقازحیطهیاختیاراتمجمععمومی
عادیشرکتفعلیخارجاستوفاقدوجاهتقانونیاست.
بنابــهمراتبهرذینفعمیتواندابطــالتصمیماتمزبوررا

خواستارشود.

ردیّه ی دکتر ربیعا اسکینی به نظریه ی مشورتی باال
تبدیلشــرکتیعنيتغییرشــکلیکشــرکتبهشکل
دیگر)معموالًازشــکلشرکتبامسئولیتمحدودبهشرکت
ســهاميخاصیاعام(.تبدیلشرکتبهمعنيتغییرشخصیت
حقوقيآننیست.تغییرشخصیتحقوقيوقتيمصداقدارد

20
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کهشرکتيراکهشرکاتشــکیلدادهاندمنحلکنندوبهجاي
آنشرکتجدیديراباهمانشکلیاشکلدیگرایجادکنند.
بنابراینالزمهیتغییرشخصیتحقوقي،انحالشرکتاولو

تصفیهیاموالآناست.
مبنایحقوقيتبدیلشــرکتدقیقًابااینهدفدرقانون
تجارتایرانوکشورهايدیگرپیشبینيشدهکهشرکابراي
ایجادشــرکتيباشکلجدیدمجبورنباشندشرکتموجودرا
منحلکنند،اموالآنراتصفیهکنندوباســرمایهیباقيمانده
شــرکتجدیديایجادکنند.فروشاموالشــرکتســابق،
پرداختمالیاتبابتتقســیمسهامبینشرکاوپرداختحق
الثبتبابتایجادشرکتجدیدازجملهتاليفاسدهايانحال
شرکتســابقوایجادشرکتجدیداســتکهقانونگذاربا
پیشبینيقابلیتتبدیلشــرکتبهشــرکتدیگرخواستهاز
آنجلوگیريشــود.نتیجهیاینوضعایناستکهشخصیت
حقوقيشــرکتادامهپیداميکند)چونمنحلنميشــود(و
نتیجهیادامهیشــخصیتحقوقيشــرکت،باوجودتبدیل،
ایناستکهکلیهیطلبکارانشرکتباشکلسابقطلبکار
شــرکتباشــکلجدیدباقيميمانند،همینطوربدهکاران
شــرکت.اینقواعدخاّصکشورمانیستوکشورهايدیگر

نیزاینقواعدراميشناسند.
درنظرحقوقیباال،بهاشــتباهاستقالشخصیتحقوقي
رادرفرضيهمصادقدانســتهاندکهیکشرکتتغییرشکل
ميدهد)یعنيیکشــرکتبامســئولیتمحدودمثًاشکل
یکشــرکتســهاميرابهخودميگیرد(.ایندرستنیست،
اســتقالشــخصیتحقوقيشرکتبهمعنياســتقالاواز
شخصیتشرکااستونهاســتقالشخصیتشرکتبافرم
جدیدازهمانشرکتبافرمقدیمي.درواقع،درتبدیلشرکت
حتيانتقالدارایيصورتنميگیــردوگرنهبابتاینتبدیل
شرکتميبایســتمثًامالیاتپرداختکند.بههمینخاطر
نیزهســتکهشــرکتبافرمجدیدباهمانناموشــمارهی
ثبتشــرکتســابقبهکارخودادامهميدهــد.بنابراین،هر
دعوایيکهســابقعلیهشــرکتمطرحبوده،بدونتوقف،در
دادگاهادامهپیداميکند.اینکهحســابهايشــرکتسابقبا
تصویبترازنامههايســالیانهمسدودشدهبهاینمعنانیست
کهاموالشــرکتتصفیهشدهاســتواینمانعآننیستکه
اگرطلبکاريازبابتبدهيشرکتباشکلسابقطلبيداشته
استنميتواندازشرکتباشکلجدیدهمانطلبرامطالبه
کند.شرکتباشکلجدیدهمانشرکتباشکلسابقاست،
دارایياوهماناســتکهدرشرکتباشکلسابقبودهاست،
طلبهایشهماناســت،بدهيهایشهماناســت،حقوقو
تعهداتشهماناســتکهشرکتدرزمانداشتنشکلسابق

داشــتهاستوتبدیلشــرکتنهطلبهاياوراحالميکند
ونــهبدهيهاياورا.مثًااگرشــخصي)مثًایکبانک(از
شــرکتدرشکلگذشــتهاشطلبيداشتهباشــدکهبایدبه
صورتاقساطپرداختميشــده،شخصمزبور)درمثالما
بانک(نميتوانــدطلبخودرافوراًمطالبــهکندمگراینکه
درقراردادخاصيبینطرفینچنینپیشبینيشــدهباشدکه
درصورتتبدیلشــرکت،طلبطلبکارحالميشود.بهنظر
اینجانبموضوعبهقدريســادهوروشناســتکهنیازبه
استداللبیشازایننداردوبههرحالاینجانببهنظراتقبلي
خودباقيامودرآنتردیدندارم.مدیرانيکهبرايشــرکتبا
شــکلســابقکارکردهاندحقمطالبهیطلبخودبابتکار

برايشرکتدرشکلسابقرادارند.

نظریه ی مشورتی محمد رنگچیان، حقوقدان و کارشناس 
قانون تجارت

1-تصمیمــاتمجامععمومی
عادییــاعادیبهطــورفوقالعاده
سهامدارانکهبارعایتاساسنامهی
تجارت قانون مقررات و شــرکت
درخصوص قانونــی اکثریــت با
اعضــای پــاداش و حقالزحمــه
هیأتمدیرهموضوعماده134قانون
تجارتاخذشــدهباشــدباوجودمخالفتاقلیتسهامداران

وجههواعتبارقانونیدارد.
2-تخصیصوجوهیبهعنوانحقالسعیسنواتگذشته
اعضــایموظفهیأتمدیرهکهدرشــرکتســمتاجرایی
داشــتهاندباتصویــباکثریتآرایمجمــعبهرغممخالفت
ســهامدار45درصدیبارعایتمقرراتقانونتجارتمانعی

ندارد.
3-تعییــنموظفبودنیانبودناعضــایهیأتمدیرهو
بــهطریقاولــیتعیینحقــوقومزایایاعضــایموصوف
درصاحیــتهیأتمدیــرهیشــرکتوتعیینپــاداشو
حقالزحمــهیاعضایهیأتمدیرهبارعایــتمقرراتقانون
تجــارتدرصاحیتمجمععمومیعــادییاعادیبهطور
فوقالعادهمیباشــد.لذادراینمــوردتفویضاختیارتعیین
حقوقومزایایاعضایموظفهیأتمدیرهازســویمجمع
بهرییسهیأتمدیرهیارییــسمجمعموضوعیتنداردزیرا

اختیارآنباهیأتمدیرهاست.
4-تعییــنحقوقومزایایاعضایموظفهیأتمدیرهاز
طرفهیأتمدیرهازجملهمــواردموضوعمادهی129قانون

تجارتنمیباشد.
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5-تفویصاختیاربهمدیرعاملچنانچهمطابقاساسنامهی
شرکتباشدخالیازایرادواشکالاست.امادرشرکت"ب"
بــاعنایتبهمــادهی598قانونتجارتوبنــد9مادهی41
اساسنامهومادهی45اساسنامهتفویضاختیارخریدوفروش
اموالغیرمنقولوامضایقراردادهاوعقوداســامیبهرییس

هیأتمدیرهبرخافاساسنامهاستوبایداصاحشود.

سایر پرسش های حقوقی
1-آیــاهیأتمدیرهبامجــوزمجمععــادیمیتواندبا
اکثریــتآرابرایاعضایهیأتمدیرهبــاتوجهبهفعالیتو
محلکارحقوقباســقفهایمختلفتصویبنمایدومیزان
حقوقاعضایهیأتمدیرهسقفحداقلوحداکثردارد؟یکی
ازسهامداراناقلیتاظهارداشتهدرهنگامرأیگیریدرمجامع
"مدیرســهامدار"حقرأینــداردونمیتوانددرموردتعیین

حقوقخودشرایدهد.آیاایناستنباطدرستاست؟
2-آیامیزانحقوقماهانهیعضوغیرموظفهیأتمدیره
سقفحداقلوحداکثرداردوهمچنینمیزانحقوقماهانهی

عضوموظفسقفحداقلوحداکثردارد.
3-آیاحقــوقماهانهیعضوغیرموظفمیتوانددریک

شرکتازعضوموظفبیشترباشدویابالعکس.
4-آیاعضــویازهیأتمدیرهمیتوانــدحقوقمصوب

هیأتمدیرهرانپذیرفتهوبرایخودحقوقتعییننماید.
5-آیاعضوموظفوغیرموظفمیتوانندازهیأتمدیره
درخواستسنواتخدمتنمایندومیزانخریدسنواتسقف
حداقلوحداکثردارد؟بهعبــارتدیگرهیأتمدیرهمیتواند
برایعضــوموظــفوغیرموظفســنواتتصویبکندو

بهحسابدفتریویاحساببانکیاعضاواریزنماید.
6-آیــااعضایهیأتمدیــرهمیتوانندبهمبلغســنوات
مصوبهیهیأتمدیره،اعتراضکنندودرخواســتنمایندکه

بایدخودشانمیزانمبلغسنواتراتعییننمایند.
7-آیابهاعضایهیأتمدیرهچهموظفوچهغیرموظف
عیدیوپاداشتعلقمیگیردومیزانسقفحداقلوحداکثر
عیدیچقدراســت؟وهمچنینآیاپاداشســقفحداقلو

حداکثردارد؟
8-آیایکنفرمیتوانددردوشرکتموظفباشد؟

9-یکیازســهامداراناقلیتمعتقداستحتیباتفویض
اختیارمجمعبهاحدیازســهامدارانیامدیرانجهتتعیین
حقوقومزایایاعضایهیأتمدیره،بازهمآنمدیرنمیتواند
حقوقخــودشراتعیینکندکهدرچنینصورتیموضوعاز
مواردماده129قانونتجارتتلقیخواهدشــد.لطفانظرات

خودراپیراموناینادعانیزبیانفرمایید.

پاسخ دکتر ربیعا اسکینی
1(همانطورکهمیدانیدمدیرانشرکت،درحقوقایران،

بهدودستهتقسیمشدهاند:مدیرانموظفوغیرموظف.
مدیرانغیرموظفمدیرانیهســتندکهتنهاوظیفهشــان
تصمیمگیریدرخصوصامورشــرکتاستکهدرشرکت
کاریانجامنمیدهندجزادارهیعمومیشرکتوتصمیمات
خودرادرجلسهیهیأتمدیرهاتخاذمیکنند.اینمدیراندو
نوعدریافتیبیشــترندارند:حقجلسهوپاداش،وتعییناین
دونــوعدریافتیونحوهیتعییــنآنبامجمععمومیعادی
اســتکهمیتوانددرخصوصآن،بــارعایتمفادمواد134
و241الیحــهیقانونیاصاحقانونتجارتمصوب1347،
تصمیمگیریکند.هیأتمدیرهدرتعیینایندریافتنیهانقشی
نداردورضایتیاعدمرضایتاعضایهیأتمدیرهدرتعیین

آنهاموثرنیست.
2(-مدیرانیموظفهستندکهعاوهبروظایفمدیریت
عمومی،برایشرکت،بهطورمستمرکاریانجاممیدهندیعنی
»کارگر«شرکتهستندوبابتآنحقالزحمهیاحقالّسعییا
حقــوقدریافتمیکنند.قانونتجارت)ونیزالیحهیقانونی
اصاحقســمتیازقانونتجارتمصوب1347(درخصوص
حقالزحمهیاینگونهمدیرانســاکتاستوبنابراینتعیین
ایــنحقالزحمهمطابققراردادیاســتکهمیانشــرکتو
عضوهیأتمدیرهیکارگرمنعقدمیشــود.دراینزمینه،چند
فرضقابلتصوراســت:فرضاولایناستکهمیانعضو
هیأتمدیرهوشــرکتقراردادکاریمنعقدشــدهاست.این
قراردادکهانعقادآندرشــرکتهایسهامیتابعمادهی129
الیحــهیقانونی1347)تأییــدهیأتمدیرهومجمععمومی(
است،وبینعضوهیأتمدیرهیمتقاضیکاریاکارگرویکی
ازاعضایهیأتمدیرهبهنمایندگیشرکتامضامیشود،تابع
شــرایطقراردادکارمنعقدهاستووقتیمنعقدشدهمحسوب

میشودکهتوسططرفینامضاشود.
فرضدومایناســتکهعضــوهیأتمدیره،بدونانعقاد
قرارداد،برایشرکتکاریجزمدیریتعمومیشرکتانجام
میدهدیاانجامدادهاســت.درایــنفرض،چونهیچکاری
مطابــققانونبدونحقالزحمهنمیتواندباشــدوطرفینهم
برایانجامآنقراردادیامضانکردهاند،برایعضوهیأتمدیره
انجامدهندهیکارموجدحقمطالبهیحقالزحمهیابهعبارت
حقوقی»اجرتالمثل«است،درمقابل»اجرتالمسمی«کهدر
فــرضبهعضوهیأتمدیرهیکارگرپرداختمیشــودکهبا

شرکتقراردادکارمنعقدکردهاست.
باتوجهبهمطالبباالوبرایپاسخدادنبهسؤال،بایدبیندو
نوعدریافتیکهاعضایهیأتمدیرهمطالبهمیکنندتفکیککرد.
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نوعاول،حقجلســهوپاداشاســت.حقجلسهفقطبه
اعضــایغیرموظفتعلقمیگیرد)قســمتاولمادهی134
الیحــهیقانونــی1347(ولیپاداش،چنانچهدراساســنامه
پیشبینیشدهباشد،همبهاعضایغیرموظفوهمبهاعضای
موظفقابلتخصیصاست)قسمتاخیرمادهی134الیحهی

قانونی1347(.
نوعدوم،حقالزحمهیاحقوقومزایاییاستکهحاصل
توافقعضوهیأتمدیرهیکارگروشــرکتاســتیابایدبه
صورتاجرتالمسمیبهعضوهیأتمدیرهپرداختشود.در
فرضما،اعضایهیأتمدیرههردوموظفبودهاند.بنابراین،
تصمیممجمــععمومیدرخصوصدریافتــینوعاولمعتبر
استکهالبتهمحدوداستبهتعیینپاداشوبرایآنهامجمع

نمیتوانستهحقجلسهمعینکند.
بندهای4-4صورتجلســاتمجمععمومیعادیمورخ

1390/3/30هردوشرکتبهاینعبارتاست:
»باتوجهبــهاینکهاعضایهیأتمدیرهازبدوتأســیس
تاکنونهیچگونهوجهیبابتمدیریتومسئولیتوزحمات
بهعملآمدهدریافتنکردهاند.مجمعمجموعًامبلغ15میلیارد
ریالخالصبهعنوانحقالسعیوجبرانخدمتمقررکرد«از
طرفدیگرچنیناستنباطمیشودکهمبلغ15میلیاردریالبه
عنوانحقوقمعینشدهونهپاداشضمناینکهنمیتوانسته
شــاملحقجلساتنیزباشــدکهطبققانونوهمانطورکه

گفتهشدبهاعضایهیأتمدیرهیموظفتعلقنمیگیرد.
بااینکیفیــتبایدگفتکهمجمععمومیمیتوانســته

درخصوصحقالزحمهیناشــیازکاربرایشــرکتهانیز
تصمیمگیریکنــد.قاعدهیاخیرازمفهوممخالفقســمت
اخیرمادهی134الیحهیقانونیاســتنباطمیشودکهمجمع
عمومیرافقطازتعیینحقوقومزایابرایاعضایغیرموظف
منعکردهاســت.یعنیمجمععمومیمجازاستبرایمدیران
موظفتعیینحقوقومزایاکندوازاینکارممنوعنیســت.
اما،ازآنجاکهتصمیممجمععمومیدراینزمینهبرایعضو
هیأتمدیرهایکهمیخواهددرشرکتکارکند)هیأتمدیرهی
موظف(الزامآورنیستمگرباموافقتاو،عضوهیأتمدیره
میتواندیــاآنچهراکهمجمعمقررکردهاســتبپذیردیااز
قبولکاربرایشرکتخودداریکند.اینالبتهدرفرضیاست
کهعضوهـیأتمـــدیرههنوزکارشرادرشرکتآغازنکرده

است.
درفرضــیکهماباآنروبروهســتیم،نــهمجمعازابتدا
تصمیمیدراینخصــوصآغازکردهونهعضوهیأتمدیره
بااجازهیقبلیشــرکتکارکردهاست.درنتیجه،اگرمجمع
عمومیمجدداًتشکیلشودوبهاتفاقآرا)کهمتضمنرضایت
عضــوهیأتمدیرهیذینفعیعنیعضوموظفهمهســت(
تصمیمبگیردمسألهحلخواهدشد.درغیراینصورتشرکت
وعضوهیأتمدیرهیذینفعبایدمســألهرابهتصمیمگیری
دادگاهصالحهواگذارکنندکهطبعًاتعیینحقوقرابهکارشناس
واگذارخواهدکرد.البته،عضوهیأتمدیرهدراینفرضباید
نزددادگاهثابتکندکهواقعًاکارکردهاســت،چهمقدارکار

کردهاستواستحقاقچهمبلغاجرتالمثلرادارد.
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نظریه ی مشورتی صدیقه نعیمیان
1-بهاســتنادمادهی86اصاحیهیقانونتجارتمصوب
1347مجمــععمومیعادیمیتواندنســبتبهکلیهیامور
شــرکتبهجزآنچهکهدرصاحیتمجمععمومیمؤسس
وفوقالعادهاستتصمیمبگیرد.مستفادازاینمادهاختیارات
مجمــععمومیمحدودیتبــردارنبودهلذاقادراســتبرای
اعضــایهیأتمدیرهباتوجهبهنــوعفعالیتوخدماتآنان
حقــوقوحقالزحمهتعییننمایــد.درقانونتجارتایرانو
عرفتجاریحقــوقومزایایمدیران)بهاســتثنایپاداش
ســاالنه(سقفمشخصینداشــتهوتابعفعالیتهاوخدمات
مدیریتبودهکهبرآوردآنبرعهدهیمجامععمومیاست.در
واقعهمانمرجعیکهمدیرانراتعیینمیکند،میتواندحقوق

ومزایاوپاداشآنانراتعیینکند.
2-بهاســتنادمــادهی)134(اصاحیــهیقانونتجارت
مصوب1347مجمععمومیعادیصاحبانسهاممیتواندبا
توجهبهســاعاتحضوراعضایغیرموظفمبلغیبابتحق
حضورآنهادرجلســاتتصویبنماید.مجمععمومیاین
مبلــغراباتوجهبــهتعدادوســاعاتواوقاتیکههرعضو
هیأتمدیرهدرجلساتهیأتمدیرهحضورداشتهباشدتعیین
خواهدکرد.درمتنمادهیفــوقهیچگونهقیدومحدودیتی
پیرامونمبلغیادشدهذکرنشدهافزونبرآنکهبراساسرویهی
جاریوعرفتجاریممکناســتحقحضورپرداختیبه
برخــیاعضایغیرموظفبیشازحقــوقاعضایموظفو
الزامیبهتعیینمبلغمساویبرایهریکازاعضایغیرموظف
نیــزوجودندارد.یادآورمیشــودمبلــغپرداختیبهاعضای

غیرموظفتحتعنوان»حقالزحمه«بودهکهبهمعنیآناست
کهاعضایغیرموظفهیأتمدیرهحقوقبگیرنمیباشند.

3-بهاســتنادقانونتجارتوعرفتجــاریوبازرگانی
محدودیتوالزامخاصیپیرامونتساویحقوقیاحقالزحمه

مدیرانوجودندارد.
4-مــاده)121(اصاحیهقانونتجــارتمصوب1347

اشعارمیدارد:
برایتشکیلجلســاتهیأتمدیرهحضوربیشازنصف
اعضایهیأتمدیرهالزماســتتصمیماتبایــدبهاکثریت
آرایحاضریــناتخاذگردد.مگرآنکهدراساســنامهاکثریت
بیشــتریبرقرارباشــد.بدینمنوالتصمیماتهیأتمدیرهبا
اکثریتآرایحاضرینبرایمدیرانمخالفنیزنافذوجاری
خواهدبود.بدیهیاســتعضواقلیتصرفًامیتواندبهاستناد
مادهی123بهعنوانمخالفذیلصورتجلســهراامضاکنداما
نمیتواندشخصًامصوبهصادرنمایدویاازاجرایتصمیمات
هیأتمدیرهخــوددارینماید.بههرحالمصوباتهیأتمدیره
یامجامععمومیبااکثریتآراءمناطاعتبارواجرامیباشد.

5-بهاســتنادماده118اصاحیهقانــونتجارتمصوب
1347هیأتمدیــرهدارایکلیهیاختیاراتالزمجهتادارهی
امورشــرکت)بهاســتثنایمواردیکــهدرصاحیتخاص
مجامععمومیاست(میباشند.مشروطبرآنکهتصمیماتو
اقداماتآنهادرحدودموضوعشرکتباشد.مضافًابرآنکه
محدودکردناختیاراتمدیرانحتیدراساسنامهیابهموجب
تصمیماتمجامــععمومیفقطازلحاظروابطبینمدیرانو
صاحبانســهاممعتبربودهودرمقابلاشخاصثالثباطلو
کانلمیکناســت.بنابراینبراســاسمصوبهیهیأتمدیره
ویــامصوبهیمجمععمومیمیتوانبابتحقســنواتهر
یکازاعضایمـــوظفهـیأتمـــدیرهمبالغیراتعـیینو
پرداختکرد.اینمبلغحتیبرایکارکنانمشــمولقانونکار
دارایمحدودیتحداقلاســتامابرایحـــداکثراینمبلغ
سقفخاصیپیشبینینشدهاستوتابعمصوبهیمجمـــع
یاهیـــأتمدیرهاست.بدیهیاستپرداختوجوهمذکوربه
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حســابهریکازاعضایهیأتمدیرهچهبهصورتنقدی،
چکویاواریزبهحســاببانکیجایزاســت.بدیهیاست
بهاســـتنادقانـونتجارتورویههایمعمولدرشرکتهـای
ایـــرانوجهــانلزومًاحـــقوقومزایاوپاداشاعـــضای
هیأتمدیرهمشــابهیکدیگرنبودهکههمیناستداللدرمورد
حقالزحمهوپاداشاعضایغیرموظفنیزمســاویومشابه

نخواهدبود.
6-اعتــراضهریکازاعضایهیأتمدیرهدرچارچوب
قانونتجارتواساســنامهیشــرکتمســموعمیباشد.لذا
چنانچهمصوباتهیأتمدیرهویــامجامععمومیبارعایت
مفــادقانونتجارتصورتگرفتهباشــد.عضومعترضتابع
تصمیمفوقبودهودرغیراینصورتصرفًامیتواندازطریق
مراجعقضایینسبتبهپیگیریاعتراضیاشکایتخوداقدام
نمایدکهدربهترینحالتدادگاهازطریقکارشناسینسبتبه

تعییناجرتالمثلاقدامخواهدنمود.
7-همانطورکهدرپاســخشــمارۀ)2(فــوقاعامگردید
پرداخــتپاداشعملکــردبههریکازاعضــایهیأتمدیره
بارعایتســقفیادشدهمجازاســتویادآورمیشودپاداش
پرداختیبهمجموعاعضایهیأتمدیره)موظفوغیرموظف(
درشرکتهایسهامیخاصبیشاز10درصدسودپرداختی
بهســهامدارانودرشرکتهایســهامیعامنمیتواندبیشاز
پنجدرصدسودپرداختیبهســهامدارانباشد.پرداختعیدی
ســاالنهنیزازطریقمصوبهیهیأتمدیرهیامجمععمومیبه
اعضــایموظفهیأتمدیرهکهارتباطیهمبهپاداشســاالنه
ندارد،تابعمقرراتشــرکتیامصوبهیهیأتمدیرهیامجمع
عمومی،حسبمورد،میباشد.زیرااعضایموظفهیأتمدیره
ازیکطرفســمتعضویتدرهیأتمدیرهرادارامیباشند
وازســویدیگربهعنوانعضوموظفچونشاغلدرشرکت
هستندمشمولمقرراتشــرکتنیزمیگردند.یادآورمیشود
حداقلعیدیپرداختیبهکارکنانشرکتطبقمصوبهیشورای
عالیکاربودهودارایســقفنیســت.بدیهیاستدرمورد

اعضایهیأتمدیرهنیزسقفخاصیوجودندارد.
8-بهرغمآنکهدرقانونتجارتتعریفمشخصیپیرامون
کارکرداعضایموظفوغیرموظفازحیثساعاتکارارائه
نشدهاماباتوجهبهعرفتجاریبهنظرمیرسدموظفبودن
هریکازاعضایهیأتمدیرهدربیشازیکشــرکتخالی

ازاشکالنباشد.
9-اعضــایهیأتمدیرهیارئیــسهیأتمدیرهمجازبه
تعیینحقوقخودیاســایراعضایهیأتمدیرهنیستندامادر
صورتیکهمجمعشــرکتیچنیناختیاریرابهرییسمجمع،
رییسهیأتمدیرهیااحدیازاعضــایهیأتمدیرهتفویض

کنددرچنینحالتیشــخصمذکورعمــًاجایگزینمجمع
دراینمــوردخواهدبودوتصمیماتویبــهمثابهتصمیم
مجمــع)ونهرییسمجمعیارییــسهیأتمدیرهویااحدی
ازمدیــران(خواهدبودکهایــنموضوعحتیدرموردتعیین
حقــوقومزایایخودآنشــخصازمصادیقمادهی129با
توجهبهتوضیحاتفوقنمیباشد.یادآورمیشوددرهیچیک
ازموادقانونتجارت،منعــیدرخصوصتفویضاختیاربه
رییسمجمــعویارییسهیأتمدیرهبــرایتعیینحقوقو
مزایاوپاداشهیأتمدیرهمشــاهدهنمیشود.مضافًابرآنکه
دررویهیجاریبســیاریشرکتهاحتیشرکتهایبورسی

چنینرویهایوجوددارد.

پاسخ محمد رنگچیان، وکیل پایه یک دادگستری 
درشــرکتهایســهامیهیأتمدیرهازبینســهامداران
انتخابمیشوندوعضویتدرهیأتمدیرهیشرکتباحضور
ویدرمجامعشــرکتبهعنوانسهامدارمانعالجمعنیستلذا
حقــوقواختیــاراتقانونیویازجملهدادنرأیباســایر
سهامدارانتفاوتیندارد.مضافبرآنکهمیزانحقوقاعضای
هیأتمدیرهنمیتواندازحداقلقانونیکمترباشدولیحداکثر
حقوقاعضایهیأتمدیرهمحدودیتقانونیندارد.بایدتوجه
کردمیزانحقالزحمــهیعضویااعضایغیرموظفحداقل
وحداکثرقانونینداردامامعالوصفاصلحاســتباتوجهبه
ساعاتحضوروسایرجهاتبهصورتمتعارفتعیینشود.

پاسخ کارگروه قوانین جامعه حسابداران رسمی ایران 
بــاعنایتبهمــواردمصرحهدرترمینولــوژیحقوقبه
عنــواندکترینحقوقیدرخصوصمعامــاتمواد183به
بعــدقانونمدنیونیزمــواردتصریحــیاصاحیهیقانون
تجــارت،معاماتتجاریمتمایــزازمعاماتمدنیبودهو
مرادازمعاماتموضوعمــادهی129قانوناخیرالذکر،باید
ویژگیتجاریداشــتهولذاتفــاوتماهیتیباموضوعتعیین
حقوقومزایایهیأتمدیــرهدارد.بنابهمراتبفوق،بهنظر
ایــنکارگروهحقوقومزایــایپرداختیاعضایهیأتمدیره

مشمولماده129،اصاحیهیقانونتجارتنیست.

جمع بندی 
1-وفــقمقرراتمــادهی86ومادهی24اساســنامهی
شــرکتهایفوق)کهتعیینحقــوقومزایایهیأتمدیرهرا
بدونهیجقیدوشرطیبرعهدهیمجمعواگذارنمودهاست(
تصمیماتخاذشــدهدرمجمععمومیعادیســاالنهیهردو
شــرکتمبنیبرتعیینحقوقومزایاوحقالســعیسنوات
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گذشتهبرایسهامدارانبهرغممخالفتسهامداریاسهامداران
چهــلوپنجدرصدی،قانونیوالزماالجرااســت،زیراعمل
مســلموبلکهعملانســانمحترمومأجوروبیگاریوکار
مجانیمنسوخشدهاستمگرآنکهمدیراندرسنواتگذشته

کتبًاقصدتبرعخودرابهشرکتاعامنمودهباشند.
2-تعیینحقوقومزایاوحقالسعیبرایمدیرانمثلسایر
موارددستورجلسهمجامععمومی)عادییاعادیبهطورفوق
العاده(بااکثریتتصفبهعاوهییکآرایحاضرینمعتبرو

مخالفتسهامداراقلیتتاثیریدراعتبارتصمیماتندارد.
3-باعنایتبهمادهی598اصاحیهیقانونتجارتوبند
9مادهی41ومادهی45اساسنامهیشرکت"ب"–کهاختیار
خریدوفروشاموالغیرمنقــولوامضایقراردادهاوعقود
اســامیکهتفویضاختیارخریدوفــروشاموالغیرمنقول
وامضایقراردادهاوعقوداســامیبامدیرعاملذکرشــده
–تفویضاختیارخریدوفــروشاموالغیرمنقولوامضای
قراردادهاوعقوداســامیبهرییــسهیأتمدیرهبرخاف

اساسنامهبودهومتنمصوبهبایداصاحشود.
4-تعییــنحقوقومزایــایهیأتمدیــرهازاختیارات
مجمععمومیذیربط)جــزدرموردحقوقاعضایموظف
بهشرحپیشگفتهصرفًاازبابموظفبودنونهعضویتدر
هیأتمدیرهکهبرعهدههیأتمدیرهاســت(ومجمعذیربط
میتوانــداختیارخودرادراینموردبههرشــخصحقیقی
یاحقوقیدیگرازجملهرییسمجمــع،رییسهیأتمدیرهو
یــامدیرعاملتفویضنماید.مضــافبرآنکهدرهیچیکاز
موادقانــونتجارتمنعیدرخصوصایــنتفویضاختیار
مشــاهدهنشدهوعرفًادربسیاریازشرکتهایبزرگبهویژه
شــرکتهایپذیرفتهشدهدربورسســالیاندرازیاستبه

همینطریقعملمیشود.
5-تخصیصحقوقومزایایزیادعمًاســودشرکترا
کاهش)ویازیانآنرابیشترمیکند(،قانونگذاربهرغمآنکه
پاداشرامنوطبهسودشرکتنمودهاماتعیینحقوقومزایا
ویااجرتالمثلراموکولبهســودشرکتنکردهکمااینکه
شــرکتحتیبادارابودنزیانبایدحقوقومزایایمدیرانرا
پرداختنماید.یادآورمیشودباتوجهبهمسائلمستحدثهواز
آنجاکهدرشرکتهایچندملیتیوبزرگبهویژهشرکتهای
بزرگامریکایی،مدیرانعمًاهمهکارههستنددرقانونساربینز
آکســلیازیکطــرفومجموعهمقرراتراهبریشــرکتی
مصّوباتحادیهیاروپاازطرفدیگر،کمیتهیتعیینحقوقو
مزایاوپاداشمسئولیتتعییناعضایهیأتمدیرهوهمچنین
پیشــنهادحقوقومزایایمدیرانراعهدهداراست.فراموش
نکنیمکهچوندرشــرکتهایبزرگ،ســهامداران،برخاف

ایران،ادارهیامورشــرکتهارابهمدیــرانحرفهایواگذار
میکنند،خوداینمدیراندربدوانتخابوهنگاممذاکرهبرای
پذیرشمسئولیت،حقوقومزایایپیشنهادیخودرااعامو
تــاموافقتاولیهکمیتهی"انتصاباتوتعیینحقوق"راجلب

نکنندازپذیرشمسئولیتخودداریمینمایند.
6-چنانچههریکازاعضایهیأتمدیرهبهموجبقرارداد
کارعهدهدارمســئولیتیدرشرکتشدهباشــند،اینقرارداد
میتواندازمصادیقمواردموضوعمادهی129باشد)نظریهی
دکترربیعااسکینی(،امااگرپرداختحقوقومزایابهاعضای
هیأتمدیرهبهاســتنادمصوبهیمجمععمومی)عادییاعادی
بهطــورفوقالعــاده(ویا)درمورداعضــایموظفوبدون
انعقادقراردادکارباشــد(براساسمصوبهیهیأتمدیرهباشد،
بهرغمآنکهدرچنینحالتیاینوظیفهمدیرراکارمندشرکت
مینمایدکهباشرکترابطهیکاریبرقرارمینماید،اینگونه
مواردازمصادیقموضوعمادهی129نیســت،زیرامواد129
تــا131اصاحیهیقانونتجارتایرانممنوعیتمعاماتبا
شرکتویابهحســابشرکتوطرفمعاملهشدنیاسهیم
شدندرمعامات،توسطمدیرانراتشریحکردهاست.معامله
درترمینولوزیحقوقبهمعنــایعقودمالیمعوضنظیربیع
واجارهورهنوصلحوناشــیازهمکاریوارادهیمتقابل
دویاچندنفراســتبرایایجادیکماهیتحقوقی)مبحث
عقودومعاماتمواد183بهبعد(.ازطرفدیگرمبنایتعیین
حقوقومزایاوپاداشهیأتمدیرهمادهی336قانونمدنیدر
مبحثاســتیفامیباشدکهتفاوتماهیتیآنباعقودومعامله
بســیارروشناســت.بههمینعلتوتفاوتماهیّتیومنشاء
"معامله"باتعیین"اجــرت"و"پاداش"،تعیینحقوقومزایا
وپاداشهیأتمدیرهازمادهی129خروجموضوعیداشتهو
ادعایســهامداراناقلیتمبنیبرنداشتنحقرأیسهامداران
مدیردرموردحقوقخودشــان)حتیدرزمانیکهمجمعاین
اختیاررابهســهامداراکثریتواگذارمیکند(،اجتهاددرمقابل

نصبودهومردودوباموجهاست.
7-قانونگذارباتوجهبهارکانقراردادومشــارکتاین
فرضرامتصوراستکهســهامداراناقلیتدرزمانتأسیس
شرکتویاهنگاممشارکتدرشرکتویاهرکونهمشارکت
حقوقیدیگربهحقوقاقلیــتواقفبودهوعدماطاعویا
نــاآگاهبودناقلیتبهحقوقمصرحــهدرقانونتجارتمانع

اعمالارادهیاکثریتنخواهدبود.
8-تصمیماتمجامــعویاهیأتمدیرهکهبارعایتمفاد
قانونتجارتواساسنامهیشرکتاتخاذمیگرددنهتنهابرای
ســهامدارانمخالفاینتصمیمات،کهحتیبرایسهامداران

غایب،الزماالجرااست.
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هــدفاینمقالــهانتشــاریکیاز
آییننامههایرفتــاروعملکردحرفهی
طراحــینرمافــزارازمیانشــماریاز
آییننامههایگوناگوندراینزمینهاست؛
بــااینفرضکهبرخیازحســابداران
حرفــهایدرکارطراحــینرمافزارهای
حسابدارینیزدستدارند.اگرچهاین
گونهفعالیتهابهصورتمشخصیابه
تفصیلدرزمرهیوظایفرســمیآنها
پیشبینینشدهاســت؛منتهابهقاعدهاز
آنهاانتظارمیروددرعرضهیاینگونه
خدمــاتنیزرویکــردیحرفهایپیش
البتهدرطراحینرمافزارشــغل گیرند.
حرفهاینیست)حسابداررسمی:دورهی
جدید،شــمارهیهجدهم،پاییز1392(
درراستایشناختماهیتوکارکردهای
شــغلطراحینرمافزار،بابررسینوع،
ماهیتومحتــوایکارطراحینرمافزار
وموضوع،گســترهوتنوعفعالیتاین

شغل،شواهدیراعرضهکردهایمبیانگر
اینکهاینشغلحرفهاینیست.

بااینحال،ســازمانهاونهادهای
مختلــفومرتبــطبــافعالیتهــای
طراحاننرمافزاردرشماریازکشورها
آییننامههایرفتاریوعمکردحرفهای
گوناگونــیپدیدآوردهانــدکهبهرغم
برخوردارنبــودننهادهــایمربوطاز
شناساییقانونی،امابهدرجاتمتفاوت
وبهصــورتعرفیونســبیالزامآور

شناختهشدهاست.
دراینمیان"آییناخاقمهندســی
نرمافــزاروعملکــردحرفــهای")1(
جایگاهویــژهاییافتهاســت،ازآنجا
کهایــنآییننامهرابخــِشکامپیوترِی
انجمِنماشــینهایمحاسب)2(کهاز
قدیمیتریــنانجمنهایعلمیوفنیو
آموزشیدررشــتهیکامپیوتردرجهان
اســتکهدرســال1947تاسیسشده

وتعــداداعضایآندرســال2009به
92هزارعضورســیدبههمراهانجمِن
مهندســانبرقوالکترونیــک)3(که
درســال1963ازادغــامانجمنهایی
کــهدرســالهای1884و1912بنیان
گذاردهشــدهبودندتشــکیلشدهودر
زمانحاضــردارای400هزارعضودر
160کشورجهاناست،وضعکردهاند.
فایدهیعرضهیاینآییننامهآناســت
از اســتفادهکنندگان و کارفرمایــان که
خدماتطراحاننرمافــزارراازحقوق
نســبی-عرفیآنهــاآگاهمیگرداندو
میتوانــداینامکانرابرایآنهافراهم
کندکهنیازهاوانتظاراتخودازطراحان
نرمافزارهارادرقراردادهایهمکاریو
مشاورهدراینزمینهپیشبینیکنندوبه
مناســباتبینخودوطراحانموصوف
نظـمیتاحدامکـاناطـمـینـانبـخـش

بدهند.

محمد شلیله

مقایسه ی مسئولیت های
طراح نرم افزار

و آیین رفتار حرفه ای
حسابداران رسمی

انتظارات صاحب کار، نیازهای استفاده کننده، حقوق جامعه
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درایــنمقالــهنخســتآییننامه،
بازنگریشــدهیســال1999یادشده
راکهازمنبـــعزیربرگرفتـهایمعرضه

میکنیم:
Quinn, J. M. 2006. Ethics for 

the Information Age, Pearson 
Education, Inc. 2006.
ازاجزای سپسمقایسهایاجمالی
محتــوایآنبــاآیینرفتــارحرفهای
ایران جامعــهیحســابدارانرســمی
بهدســتمیدهیمودرپایــانبرخی
و رفتــار آییننامههــای ویژگیهــای

عملکردحرفهایراکهبهدرکوتفسیر
روشنترازکارکردآنهایاریمیرساند

بهاختصارعرضهمیکنیم.
درخــوریادآوریاســتاصطاِح
"طراحــینرمافــزار"رادرایــنمتن
"طراحــی، فعالیتهــای مجموعــهی
برنامهنویســی،توســعه،مستندســازی
بهکارگرفتن بــا نرمافزار نگهــداری و
روشهایفنیوعملیبرگرفتهازعلوم

کامپیوترو..."درنظرگرفتهایم.

آیین نامه ی اخالق مهندسی نرم افزار 
و عملکرد حرفه ای 

ایــنآییننامهکهچارچوبیاســت
بــرایتصمیمگیریاخاقــیدرمورد
مســائلیکــهطــراحنرمافــزارباآن
روبهروســت)کوئین،419:2006(در
برگیرندهیهشتاصِلهمپیوندبارفتار
وتصمیمگیریهایمهندســاننرمافزار
حرفهایاستکهخودِمهندساننرمافزار،
کســانیکهدرکارآموزشاینشغلاند،
مدیران،سرپرستان،برنامهنویسانوافراد
تحتآموزشودانشـجویـانمهندسی

نرمافــزارحرفــهایرادربــرمیگیرد
.)420:2006(

اصل اول: نفع عموم 
طراحنرمافزاربایدبهطورپیوســته
منافــعجامعهرادرنظــربگیرد؛دراین

راستا:
1.1.مســئولیتکامــلکارِخودرا

بپذیرد.
2.1.بیــنمنافــعطــراحنرمافزار،

کارفرما،مشتری،استفادهکنندهوجامعه
تعادلبرقرارکند.

3.1.نرمافــزاریراموردتأییدقرار
دهــدکهبهنحوقانعکننــدهایازایمنی
آنوازاینکــهمشــخصاتپیشبینی
انتظارِصاحبکار(درآن شــده)مورد
منظورشــده؛تستهایمناسبومورد
نیــازراگذرانده؛ازکیفیتزندگیمردم
نمیکاهــد،حریمخصوصــیرانادیده
نمیگیرد؛وبهمحیطزیســتآســیب

نمیرساند،اطمینانیابد.
4.1.وجودهرگونــهخطربالقوهو
بالفعــِلمرتبطبانرمافزارطراحیشــده
ومســتنداتمربــوطبــهآنرابــه
اســتفادهکنندگان،بهجامعــه،بهمراجع
مســئولمحیطزیستوســایرافرادو

مقامهایمسئولافشاکند.
5.1.بافعالیتهایمربوطبهمطرح
شدننگرانیهایجدیجامعه،درپیوند
بانرمافزارها،کارگذاری)نصب(،تعمیر
ونگهداری،پشــتیبانیومستندســازی

همکارینماید.
6.1.منصــفباشــدوازهرگونه
زمینــهی در فریبکارانــه اظهــارات
نرمافزارهاومستنداتآنها،روشهاو

ابزارهایمربوطبپرهیزد.
7.1.مسائلمربوطبهمعلولیتهای
جسمی،محدودیتهایتخصیصمنابع،
محرومیتهایاقتصادیوسایرعواملی
راکــهمیتواندازدسترســیجامعهبه
فایدههاینرمافزاربکاهددرنظربگیرد.
8.1.درفعالیتهایمربوطبهترویج
مهارتهایحرفــهایوآموزشعموم
درزمینــهینرمافزارهــاوکاربردآنها

مشارکتکند.

اصل دوم: مشتری و کارفرما 
طراحنرمافزاربایدشیوهایپیشگیرد
کهمنافعمشتریوکارفرمارادرپیوندبا
منافعجامعهبهبهتریننحوممکنتأمین

کند؛بهطورمشخصبهترتیبزیر:
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1.2.درزمینههاییخدمتارائهدهد
کهازقابلیتبسندهدرآنبرخوردارباشد
ودرزمینهیمحدودیتهایتخصصیو

تجربیخودصادقانهرفتارکند.
2.2.ازاستفادهیآگاهانهازنرمافزارهایی
کهبهصورتغیــرقانونییاغیراخاقی

فراهمآمدهاستخودداریکند.
3.2.ازاموالمشتریوکارفرماتنها
درمــواردمجازوبــاآگاهیوموافقت

مشتریاستفادهکند.
4.2.ازتأییدشدهبودِنمدارکمورد
استنادمشــتریوکارفرماکهدراختیار
طــراحنرمافزارقرارمیگیــرد،اطمینان

یابد.
5.2.ازاطاعاتمحرمانهیمشتری
وکارفرماکهدرجریانعرضهیخدمات
مشــاورهدراختیارمشاورقرارمیگیرد،
بادرنظرداشــتنمنافعجامعهورعایت

مقرراتقانونیحفاظتکند.
6.2.طراحنرمافزاراگربهایننتیجه
برســدکهاحتمالموفقنشدنپروژهیا
احتمالافزایشقابلتوجههزینههایآن
یااحتمالنقصقوانینمالکیتمعنوییا
ترکیبیازایناحتماالت،یابهطورکلی
مسئلهســازبودنپروژهوجوددارد،باید
شواهدموجوددرهریکازاینزمینهها
رامستندسازد،واطاعاتموردنیازدر
اینبارهراگردآوردووضعیتمفروض
رابیدرنگبهمشترییاکارفرماگزارش

دهد.
و کردن، مســتند شناســایی، .7.2
گزارشنگرانیهایقابلتوجهاجتماعی
مرتبطبــانرمافزارمفــروضبههمراه
عرضهیمســتنداتآنبهمشــتریو

کارفرما.
8.2.خــودداریازقبــولاجــرای
پروژهیدیگریکهبهزیاِنکارمشتری

وکارفرماباشد.
9.2.پرهیــزازپشــتیبانیازمنافــع
ناســازگاربامنافعمشتریوکارفرمامگر
آنکهموضوعاخاقــیمهمتریدرمیان

باشــدکهدراینصورتموضوعبایدبه
کارفرمایامقاممسئولدیگرگزارشگردد.

اصل سوم: خدمات
طــراحنرمافزاربایدمطمئنشــود
خدماتــیراکــهعرضــهمیکنــدو
اصاحــاتمربوطبهآنها،بیشــترین
انطباقرابااستانداردهایحرفهایانجام
خدماتمربوطدارد؛بهطورمشــخص

درمواردزیر:
1.3.کوششبرایعرضهیخدمات
باکیفیتباال،بــاهزینههایقابلقبول

وزمانبندیمعقــول،همراهباحصول
اطمینانازدرنظرداشــتنتعادلشفاف
وموردقبولبینمنافعکارفرما،مشتری،

استفادهکنندگانوجامعه.
ازهدفگذاریهای اطمینــان .2.3
معقولوقابلدسترسدرموردپروژهای
کــهرویآنکارمیکنــدیاپیشــنهاد

میدهد.
3.3.تعریــفکامــلمشــخصات
پروژههمراهباپرداختنبهموضوعهای

اخاقی،اقتصــادی،فرهنگی،قانونیو
زیستمحیطِیمربوطبهپروژه.

4.3.حصولاطمینــانازدارابودن
قابلیتهــایموردنیاز،همازنظردانش
تخصصیوهمازنظرتجربیبرایانجام
پروژههایــیکهرویآنهاکارمیکندیا

پیشنهادمیدهد.
5.3.حصولاطمینانازبهکارگرفتن
روشمناسببرایانجامپروژههاییکه
رویآنکارمیکندیاپیشنهادمیدهد.

را حرفــهای اســتانداردهای .6.3
حســبمورددنبالکند؛مناســبترین

آنهارابرایپروژهیدردســتانجام
برگزینــد؛جــزدرمواردیکــهتوجیه
اخاقییافنیبرایعدولازآنوجود

داشتهباشد.
7.3.کوششبرایدرکمشخصات

نرمافزاریکهرویآنکارمیکند.
8.3.حصــولاطمینــانازاینکــه
نرمافزاریکــهرویآنکارمیکنندبه
نحومناسبمستندشدهاست،نیازهای
اســتفادهکنندگانرابرآوردهمیسازدو
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تأییدیههایموردنیازرادارد.
9.3.اطمینــانازواقعبینانــهبودن
بــرآوردهزینهها،برنامــهیزمانبندی،
تعدادوتخصصهمــکارانموردنیاز،
واطمینــانازکیفیتونتایجپروژههای
دردســتانجامیاپیشــنهادی،همراه
بابــرآوردیازمــواردعــدمقطعیت

پیشبینیها.
10.3.اطمینــانازانجامآزمونهای
موردنیاز،اشکالزداییازنرمافزارها،و

مرورآنهاومستنداتمربوط.
انجام از 11.3.حصــولاطمینــان

مستندســازیهایموردنیــاز،ازجمله
درمــوردمشــکاتدارایاهمیتو
راهحلهایاســتفادهشدهبرایبرطرف

کردنآنها.
12.3.تدوینمســتنداتمربوطبه
حریمخصوصیکســانیکهازکاربرد

نرمافزارهاتاثیرمیپذیرند.
13.3.مراقبــتازاینکهمنحصراًاز
دادههــایدقیقیکهبــارعایتضوابط
اخاقــیوقانونــیفراهــمآمدهاندبه

صورتمجازاستفادهمیشود.
)و انســجام از مراقبــت .14.3
یکپارچگــی(دادههاوتوجــهکافیبه

دادههاینامرتبطوغیردقیق.
اشکال از فنییکسان 15.3.مراقبت
گوناگــوننرمافــزارباســطحمهارت

حرفهاییکسان.

اصل چهارم: قضاوت
طراحنرمافزاردرقضاوتهایخود
بایدمراقبانســجامواستقالحرفهای
خودباشد؛بهطورمشخصدرمواردزیر:

1.4.قضاوتهــایتکنیکیخودرا
باتوجهبهنیازبهپشتیبانیومراقبتاز

ارزشهایانسانیانجامدهد.
2.4.منحصراًمدارکیراکهمستقیمًا
باسرپرستیخودطراحیادرچارچوب
ضوابِطموردقبولاوفراهمآمدهاســت

تأییدکند.
3.4.حفظبیطرفیدربرابرهرنوع
نرمافزارومدارکمربوطکهبرایارزیابی

دراختیارطراحنرمافزارقرارمیگیرد.

اعمــال از جســتن دوری .4 .4
فریبکارانهیمالیمانندرشــوهخواری،
صدورصورتحسابمضاعف،یاسایر

اعمالنامناسبمالی.
5.4.افشــایوجودهرگونهتضاد
منافــعمرتبطباهرذینفــعکهبهطور

مستدلنمیتوانازآندوریجست.
6.4.خودداریازپیوستنبههرگونه
جمعیتخصوصــی،دولتییاحرفهای
درزمینــهینرمافزاردرصورتیکهبین
مربوط وکارفرمایان آنها مأموریتهای
یــااســتفادهکنندگانازخدماتطراح،
ظرفیتتضادمنافعبالقوهیافشاناشــده

وجودداشتهباشد.

اصل پنجم: مدیریت
مدیرطراحــینرمافزاربایدمتعهدبه
دنبالکردنوترویــجرویکرداخاقی
درزمینهیمدیریتتوسعهونگهداری

نرمافزارهاباشد،بدینترتیب:
1.5.حصولاطمینــانازمدیریت
مناســِبپروژههاییکــهرویآنکار
میکنند؛ازجملهبهکاربردنروشهای
کارآمدبرایارتقــایکیفیتنرمافزارو

کاهشریسکاستفادهازآنها.
2.5.حصولاطمینانازاینکهطراح
نرمافزارقبلازشروعبهکاردرهرپروژه
ازاستانداردهایکاردرپروژهیمربوط

آگاهیدارد.
3.5.حصولاطمینانازاینکهطراح
نرمافزارازخطمشیهاودستورعملهای
کارفرمــادرموردحفاظــتازکلمهی
عبور)اســمرمز/گــذرواژه(،فایلها،
واطاعاتســازمانمربوطکهازنظر
کارفرماودیگرانمحرمانهاســت،آگاه

است.
4.5.حصــولاطمینــانازاینکه
هنگامارجــاعکاربهطــراحنرمافزار،
ترکیبمناســبیازدانــشوتجربهی
موردنیازوعاقهبهانجامکارمربوطدر

نظرگرفتهمیشود.
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5.5.حصولاطمینانازبرآوردواقعی
هزینهها،برنامهیزمانبندی،نیرویانسانی
موردنیــازباتوجهبهنتایجموردانتظارو
کیفیتپروژهایکهرویآنکارمیکنندیا

تصمیمدارندرویکارکنند.
6.5.فراخواندنمتخصصانطراحی
نرمافزاربههمکاریدرصورتتوضیح
دقیقوکاملشرایطاستخدامیبهآنها.
7.5.پیشنهادحقوقوحقالزحمهی

منصفانه.
8.5.خودداریازخلعغیرمنصفانهی
کسیکهبرایانجامکاریبهنحومناسب

دارایقابلیتهایموردانتظاراست.
9.5.حصــولاطمینــانازوجود
موافقتنامههایمنصفانهدرمورداستفاده
ازحقــوقمالکیتهرگونــهنرمافزار،
فرایند،پژوهش،مدارکومســتنداتو
سایرمصداقهایمالکیتهایمعنویکه

طراحنرمافزارازآنهابهرهمیگیرد.
10.5.درنظرداشــتناحتمالقرار
گرفتــندربرابردعوایحقوقیواقدام
قانونــیدرموردجبرانخســارتهای
ناشیازنقصضوابطومقرراتجاری
کارفرماطبقمقرراتمربوطبهمالکیت

حقوقیومعنویدراینزمینه.
11.5.خــودداریازدرخواســت
انجــامهرگونهاقداممتناقضبامقررات

مربوطبهمالکیتحقوقیومعنوی.
12.5.امتناعازســرزنشیااِعمال
اقدامــاتانضباطیدرموردکســیکه
نگرانیهــایاخاقیخــودرادرمورد

پروژههامطرحمیکند.

اصل ششم: حرفه ای بودن 
طراحنرمافزاربایدطریقانسجامو
اعتبارحرفهایســازگاربامنافععمومی
راپیشگیردومواردزیرراحسبمورد

بایدرعایتکنند:
1.6.بهتوســعهیفضایمناســب

عملاخاقییاریرساند.
2.6.آگاهیهــایمــوردنیــازدر

زمینــهیطراحینرمافــزاررابهعموم
عرضهکند.

3.6.مشــارکتدرتوسعهیدانش
با طراحینرمافزارازطریــقهمکاری
نهادهایحـرفهای،جلساتوانتشارات.
4.6.پشــتیبانیازســایرطراحان
نرمافــزاربهعنــوانعضــوحرفه،در

راستایدنبالکردناینآییننامه.
5.6.احتــرازازدنبــالکردنمنافع
شــخصیبههزینهیحرفه،مشــتریو

کارفرما.
6.6.پیــرویازمقــرراتحاکمبر

شغل،بهجزدرشرایطاستثناییکهدنبال
کردنآنها،درتضادبــامنافععمومی

قرارگیرد.
7.6.اعمالدقتکافیدرتوصیف
ویژگیهــاینرمافزاریکهرویآنکار
میکند،واحترازازادعاهاییکهجنبهی
سوداگرانه،مبهم،فریبنده،تحریفشده

وشکبرانگیزداشتهباشد.
8.6.قبــولمســئولیتدرمــورد
تشــخیص،اصاح،وگزارشدرمورد

مشکاتنرمافزارومدارکومستندات
مربوطبهآن.

9.6.حصــولاطمینــانازاینکه
از وسرپرستان کارفرمایان، مشــتریان،
تعهدطــراحنرمافزاربهایــنآییننامه

آگاهند.
10.6.خــودداریازهمــکارییا
مشــارکتبامؤسســاتاقتصــادیو
ســازمانهاییکهمشــارکتباآنهادر

تضادبامقرراتاینآییننامهاست.
11.6.بهرســمیتشناختناینکه
عــدولازایــنآییننامــهدرتضادبا

نرمافزار مسئولیتهایحرفهایطراحی
است.

12.6.اعــامنگرانــیبــهمردمو
افــرادذیحق،درصورتیکهحســب
مورداغماضمعنــیدار)بااهمیت(در
مورددنبالکردناینآییننامهضروری
تشــخیصدادهشــود،مگرآنکهدنبال
کردنآنغیرممکنومانعازدستیابی
بــهنتیجهیمــوردانتظــاریــااینکه

مخاطرهآمیزباشد.
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13.6.گـــزارشعدولبااهمیتاز
اینآییننامهبهمقاممســئول،اگرروشن
باشــدکهدرمیــانگذاردنآنبــاافراد
ذیربــطناممکن،مانعازدســتیابیبه
نتیجهیموردانتظارویامخاطرهآمیزباشد.

اصل هفتم: همکاران
طراحنرمافزاربایدباهمکارانخود
مناســباتیمنصفانهوحمایتگرانهبرقرار

کنند؛بهطورمشخصدرمواردزیر:
1.7.همــکارانخودراترغیبکند
کهبهاینآییننامهوفادار)متعهد(باشند.

2.7.بههمــکارانخوددرزمینهی
رشدحرفهاییاریدهد.

3.7.ادایاحتــرامبــهکاردیگرانو
خودداریازادعایناروادرموردکارآنها.
4.7.ارزیابیبیطرفانهومنصفانهی
کاردیگرانومستندسازیآنبهصورت

مناسب.
5.7.اســتماعمنصفانهیدیدگاهها،

نگرانیهاوانتقادهایهمکاران.
6.7.کمکبههمــکاراندرزمینهی

آگاهکــردنآنهاازاســتانداردهایکار
طراحینرمافزار،ازجملهخطمشــیها
وروشهایمحافظــتازرمزهایورود
)عبور(،فایلها،وسایراطاعاتمحـرمانه

واقـداماتحـفاظـتیبهطورکلی.
7.7.خــودداریازمداخلــهیغیر
منصفانــهدرطرزکارهمــکاران؛ضمن
اینکهمسئولیتدربرابرکارفرما،مشتریو
منافععمومیمیتواندطراحنرمافزاررابه
ارزیابیصاحیتهمکارانمجابسازد.

8.7.مراجعــهبــهقضــاوتافراد
حرفهایدیگردرصورتروبهروشدن

بامسئلهایخارجازحوزهیصاحیت
تخصصیخود.

اصل هشتم: خودِ طراح نرم افزار
فراگیری در بایــد نرمافــزار طراح
)دانشآموزی(وآموختنمســتمردانش
مرتبطباکارحرفهایخودمشارکتکند،
رویکرداخاقــیرادراینزمینهترویج

کندوبهطورمشخصبکوشدکه:
1.8.بــردانشخــوددرزمینهی

توسعه،تحلیل،تدوین،طراحی،توسعه،
نگهداریوآزمون)تســت(نرمافزارها
ومســتنداتمربوط،همراهباتوسعهی
دانشخوددرزمینهیمدیریتفرایندها

بیفزاید.
2.8.بــرتواناییخــوددرزمینهی
پدیــدآوردننرمافزارهــایایمن،قابل
با اعتماد،دارایکیـــفیتمـناســـب،
هزینههــایقابلقبولومدتزمـــان

مـناسببیفزاید.
3.8.بهبودبخشیدنبهتواناییهای
خویشدرموردمستندسازیهایدقیق،
آگاهیدهنده)ازنظراطاعات(،منقحو

ویراسته.
4.8.توســعهیدرکخویــشاز
نرمافزارهــاومســتنداتمربــوطکه
رویآنکارمیکنــدوفضایــیکهاین
نرمافزارهادرآنشــرایطمورداستفاده

قرارمیگیرند.
5.8.ارتقــایدانــشمربــوطبه
اســتانداردهاومقــرراتحاکــمبــر
نرمافزارهاومســتنداتمربوطکهروی

آنهاکارمیکند.
6.8.ارتقایدانشخوددرزمینهی
آییننامهیاخاقی،تفسیرآنهاوکاربرد

آنهادرعمل.
7.8.خــودداریازراهنمایــیغیر
منصفانــهبهکســانیکــهتعصبهای

نامربوطدارند.
9.8.خــودداریازبــهرســمیت
شناختنکسانیکهازاینآییننامهعدول

میکنند.

آیین نامه ی  موضوعی  مقایســه ی 
رفتاری طراحی نرم افزار و حسابداری 

حرفه ای
چنانکــهپیــشازاینگفتهشــد
رعایــتآییننامهیاخاقیمهندســی
نرمافزاروعملکــردحرفهایدراغلب
مواردازوجهیعرفیالزامآوراســت،
درحالیکهالــزامبهرعایتآیینرفتار
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حسابداریحرفهایدرنزدیکبههمهی
مواردوجهقانونیداردورعایتنکردن
مقرر انضباطی اقدامات آنمســتوجب
درمقــرراتقانونیمربوطبهتشــکیل
نهادهایحرفهاِیبرخوردارازپشتیبانِی

قانونیاست.
اینچگونگیبرجســتهترینتفاوت
آییننامههــایمــوردمقایســهازنظر
ضمانتاجراست.تفاوتشاخصدیگر
بینایندوآناســتکــهآییننامههای
رفتارحرفهایدرحســابداریحرفهای
ناظربرمسئولیتهایمشخصوبهدقت
تعریفشــدهیمبتنیبراستانداردهاو
دســتورعملهایمصــوبدرحوزهی
مشخصفعالیتیعنیگزارشگریمالی
اســت،درحالیکهچنانکهدرطراحی
نرمافزارشــغلحرفهاینیستتوضیح
دادهشدهاستدامنهیفعالیتطراحان
نرمافزارگســتردهترازآناســتکهبه
تعریفوطبقهبندیمنجزومشــخصی
درآید؛ازاینروکهفعالیتحسابداران
حرفهایدرکلیترینمفهومبامراقبت
اقتصادی منصفانــهازحقوقمالــیو
گروههایذینفعوذیحقدرمناسبات
ســرمایهگذاریپیونــددارد،حوزهی
فعالیتطراحــاننرمافــزارازطراحی
تاکنترل نرمافزارهایحسابداریگرفته
ترافیکهواییوبهداشتوسامتمردم
رادربرمیگیرد.درپیوندباتفاوتاخیر
فرضتشــکیلنهادهاییِمتولیتشکل
باتنوع طراحاننرمافــزاردرحوزههای
نامحدودِناهمســنخدستکمدرشرایط
موجود،ونظــارتهماهنگوهمتراز
برفعالیتآنهابعیدمینماید.ازهمین
روســتکهتمرکزآییننامهیموصوف
بیشــتربرمواردعاموکلیاســتودر
مقایسهباآیینرفتارحرفهییدرحرفهی
دارد، حســابداریکهجنبهیدستوری
تجویزیاست.باایناوصافآییننامهی
موصوفازبسیاریازجنبههابهویژهدر
جنبههایتخصصینزدیکیوشــباهت

موضوعیمعنیداریباآییننامهیرفتار
حرفهایجامعهیحســابدارانحرفهای
داردکهدرجدولیکبهنمایشگذاشته

شدهاست.

اجمالــی موضوعــی مقایســهی 
آییننامههــایموردبررســیدرجدول
یکبیانگرآناستکهآییننامهیاخاق
مهندسینرمافزاروعملکردحرفهایدر
برگیرندهیتمامیموضوعهایپیشبینی
شــدهدرآییننامــهیرفتــارحرفهای
جامعهیحسابدارانرسمیایراناست.

بدینترتـــیبتفـاوتایندوآییننامه
درموضوعهایــیاســتکــهافزونبر
آیین در پیشبیـنیشـده مـوضوعهـای
حســابداران جامعهی حرفــهای رفتار
آییـــننامهاخاق ایــراندر رســمی
وعملکردحرفهای نرمافزار مهندســی
پیشبینیشــدهاســت.ایــنتفاوتها
دامنهیمســئولیتهایطراحاننرمافزار
رافراتــرازمســئولیتهایتکنیکیو
تخصصیآنهــادربرابــِرصاحبکار

مشــخصقرارمیدهــد؛ازجمله،در
مورد"مراقبتازایمنــیزندگیمردم،
جامعــهومحیطزیســت"،"ماحظات
انسانی"کهدر "ماحظات اقتصادی"و
مــورداخیرمیتوانبهعنــواننمونهاز
مسئولیتهایتصریحشدهدرآییننامهی
موصوفمانند"مراقبــتازماحظات
مربوطبهحریــمخصوصی"،"اطمینان
ازجبرانمنصفانــهیخدماتدیگران"
و"خودداریازخلعهمــکاراِندارای
صاحیتمــوردنیاز"کهبــهطراحان
نرمافزاردرجهتتأمینمناســباتکار

اطمیـنانبخـــشتفویــضمســئولیت
میکند.

مســئولیتهایمقرردرآییننامهی
و نرمافزار مهندســیطراحــی اخاق
عملکــردحرفهایچنانکــهدرجدول
یکماحظهمیشــودتکالیفــیرادر
موردایمنینرمافزارهادرزمینهی"حفظ
انتظامویکپارچگــیدادهها"،"حصول
اطمینــانازحفاظــتازاســمرمزو
فایلها"،"اطمینــانازانجامآزمونهای
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جدولیک-مقایسهیموضوعیاجزایتشکیلدهندهیآییننامههایرفتاریطراحاننرمافزاروحسابدارانحرفهای
آییننامهیحسابدار آییننامهینرمافزار موضوع

• • منافععموممردموجامعه
• مراقبتازایمنیزندگیمردم،جامعهومحیطزیست

• • صداقتوانصاف
• ماحظاتاقتصادی
• ماحظاتانسانی

• • اطاعرسانی
• • ترویجوآموزشمهارتهایحرفهایواخاقی
• • رعایتحقوقاشخاصذیحقوذینفعودیگران
• • اطمینانازرعایتمقرراتمربوطبهمالکیتحقوقیومعنوی
• • استفادهازشواهدمستندوقابلاتکا
• • حفاظتاطاعات
• • شفافیتدرمناسبات
• • پیشگیریازبروزتضادمنافعیاافشایآنحسبمورد
• • رعایتاستانداردهایکارحرفهای
• • کیفیتباال

• اطمینانازقابلقبولبودنهزینههایپیشبینیشده
• اطمینانازمعقولبودنبرنامهریزیانجامکار

• • حفظتعادلشفافبینمنافعاشخاصذیحقوذینفع
• • هدفگذاریقابلدسترس

• تعریفدقیقپروژهیامسئولیتوابعادگوناگونآن
• • داشتنصاحیتهایتخصصیوحرفهای
• • اطمینانازبهکارگرفتنروشهایمناسب

• اطمینانازدرککاملمسئولیتووظیفه
• اطمیناننسبیازنتیجهیکارباتوجهبهعدمقطعیتها
• اطمینانازپیشبینیهایالزمبرایانجامپروژهها
• اطمینانازانجامآزمونهایموردنیازواشکالزدایی
• مراقبتازماحظاتمربوطبهحریمخصوصی
• حفظانسجامویکپارچگیدادهها

• • رعایتضوابطاخاقیوقانونی
• • حفظانسجامواستقالحرفهایدرقضاوت
• • حفظبیطرفیدرقضاوت

• پیشگیریازریسکهایپیشبینیپذیر
• حصولاطمینانازحفاظتازاسمرمزهاوفایلها

• • اطمینانازصاحیتفنیواخاقیهمکاران
• اطمینانازجبرانمنصفانهیخدماتدیگران
• خودداریازخلعهمکاراِندارایصاحیتموردنیاز

• درنظرداشتناحتمالقرارگرفتندربرابرادعاهایحقوقیواقدامقانونیوجبران
خسارتاحتمالی
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مودنیازواشکالزدایی"پیشبینیکرده
اســت.حفاظتطراحــاننرمافزاردر
برابرمخاطرات)ریســکهای(احتمالی
کهممکناســتباآنروبهروشونداز
دیگرموضوعهایموردتوجهآییننامهی
مــوردبررســیاســت؛"پیشگیریاز
ریســکهایپیشبینیپذیر"و"درنظر
داشــتناحتمالقرارگرفتــندربرابر
ادعاهایحقوقیواقدامقانونیوجبران
خســارتاحتمالی"ازاینجملهاست.
آییننامــهیمذکورهمچنینضوابطیرا
نرمافزار برنامهریــزیطراحی درمورد
درزمینهیانجاموظایفشــغلیآنها
مقررداشــتهاســت؛"اطمینانازدرک
کاملمسئولیتووظیفه"،"تعریفدقیق
پروژهیامسئولیتوابعادگوناگونآن"،
"اطمینــانازپیشبینیهــایالزمبرای
انجامپروژهها"،"اطمینانازمعقولبودن
برنامهریــزیانجــامکار"و"اطمیناناز
قابلقبــولبودنهزینههــایپیشبینی

شده"ازاینگونهمسئولیتهاست.
ویژگیهایبرشــمردهکــهتفاوت
آییننامــهیاخاقمهندســینرمافزار
وعملکــردحرفــهایرادرمقایســه
بــاآییننامــهیرفتارحرفــهایجامعه
حسابدارانرسمیایرانآشکارمیسازد
بیانگــرگرایشــیدرفلســفهیوضع
طراحان فعالیت بــه مربوط آییننامهی
نرمافزاراســتکهمراقبتازمردمیکه
بههــرنحوتحتتاثیــرنتیجهیکارو
فعالیتطراحــاننرمافزارقرارمیگیرند

راالزامیمیداند)420:2006(.

رفتار  آیین نامــه ی  ویژگی هــای 
حرفه ای 

مســئولیتبــهمفهومــیکــهدر
تعریف رفتارحرفــهای آییننامههــای
میشود،درپیوندباآثارهرگونهفعلیا
ترکفعلبراساسنقشیکهفردحرفهای
درانجاموظایفشــغلیخــوددربرابر
دیگرانایفامیکند،موضوعیتمییابد؛
کهدرکّلیتریــنصورتدربرگیرندهی
مســئولیتافرادحرفهایدربرابرافراد
حرفهایدیگر،صاحبکاریاکارفرماو
جامعهدرکلاســت)گوتربارن،2007:
256(وبهطــورمعمولدرچارچوب

مناسباتزیرقرارمیگیرد:

•روابــطبینشــاغانحرفهایو
صاحبکار؛

•روابطبینهرحرفهباجامعه؛
•رابطهیبینحرفههایمختلف؛

•رابطــهیبینشــاغلحرفهایو
کارفرما؛و

•رابطــهیبینشــاغلحرفهایو
موضوعشغل)2:2006(.

دراینگونــهآییننامههــادونوع
مســئولیتازهمبازشــناختهمیشود
یکیمســئولیتهایتکنیکیودیگری
مســئولیتهایاخاقیاستکهتوأمان
موضوعیت مشــاغلحرفهای مورد در
مییابــد)همانجــا،پیشــین(.براین
اســاسافرادحرفهایمســئولیتدارند
صاحیتهایتخصصــیخودرابادر

نظرگرفتننفــعجامعهبهکارگیرند؛نه
فقطبهعنوانکارگزاروعاملومباشــر
صاحبکاریاکارفرمادرجهتبرآوردن
انتظــاراتصاحــبکاریــاکارفرمابه

صورتنامحدود)257:2007(.
حرفهای رفتار آییننامههای رعایت
یکفراینــدمکانیکیگزینشتصمیمیا
انجــامعملمنصفانهنیســت.حتیدو
فردبادیدگاههایمشــترکدرزمینهی
فلسفهیاخاقممکناستدرمواجهه
بایکمسئلهیاخاقیبهنتایجمختلفی
برســند)428:2006(.افــزونبراین
هریکازاجزایآییــنرفتارحرفهای
ضرورتًابهتنهاییمعنیدارنیستند؛بهبیان
دقیقترهریکازاجزایآییننامهرفتار
حرفهایدرپیوندبامجموعهیآییننامه

ودیگراجزایآنمعنیداراست.
چنانکهدربرخیموقعیتهااجزای
آییننامههــامیتوانندحتــیبایکدیگر
برحســبموقعیتدرتضادقرارگیرند.
درچنینموقعیتیفــردحرفهایبایدبا
اســتنباطحرفهایازفلســفهواهداف
ضوابطاخاقیدردسترس،بهقضاوت
بپــردازد.نخســتینقدمدرایــنزمینه
تشــخیصآناســتکهموقعیتویژه
چهکســانیاگروههایــیراتحتتاثیر
قرارمیدهد.ضمناینکهبرجستهترین
موضوعموردتوجهدرچنینشــرایطی
توجهبهنفععمومیاستودرصورت
وجودهرگونهابهامدراینزمینهمشکل
بایدبهآگاهیذینفعهابرســد)2006:

.)420

•"آیینرفتارحرفهای"،جامعهیحسابدارانرسمیایران.
• Gotterbarn, D. 2007. Informatics and Professional Responsibility, in: Weckert, J. Computer Ethics, 

Ashgate, England. 
• Quinn, J. M. 2006. Ethics for the Information Age. Pearson Education, Inc. 2006.

پی نوشت ها

منابع

1. The Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice 
2. The Association for Computing Machinery (ACM).
3. The Institute for Electrical and Electronics Engineers 
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به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی

دکتر محمد علی باقرپور والشانی 

استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد 
)ANU( و عضو گروه تحقیقات حاکمیت شرکتی دانشگاه ملی استرالیا

مصطفی جهانبانی

حسابدار رسمی

سمیه خلیلیان موحد

کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد

به کارگیری 

حسابداری 

تعهدی 

در بخش عمومی

طیبیســتســالگذشــته،روند
فزایندهایدردولتهاوســازمانهای
بخشعمومیدربهکارگیریحسابداری
)مبنای(تعهدیوجودداشــتهاســت.
بهکارگیریحســابداریتعهدیسبب
بهبودکارایی،اثربخشیویاپاسخگویی
سازمانهامیگردد.اعتقادبرایناست
کهحسابداریتعهدیدرتصمیمگیری
بهتروافزایشعملکردوپاســخگویی
ازطریــقاســتفادهازگزارشــگریو
بودجــهبندیبرمبنــایتعهدینقش
مهمیدارد.بهخصوصکهحسابداری
تعهــدی،درتصمیمــاتمدیریتیدر
خصوصاقامترازنامــهنقشداردو
ســببمدیریتبهترهزینهمیشــود.
همچنین،امــکانبودجهبندیتعهدی،
رســیدنبهمشــتریمداری،تخصیص
بهترمنابع،عملکردوپاسخگوییبیشتر
رافراهممیکند.بهعاوه،دســتیابی
بهگزارشهــایتعهــدیمبناییبهتر
برایپاســخگوییبهدولــتوجامعه
فراهممیســازد)Rkien،2008(.این
تحقیقابتدامبانیمختلفحســابداری
رامعرفــیمیکنــدوســپس،بهبیان
تعهدی حسابداری بهکارگیری مزایای
میپردازد.درادامه،دالیلاســتفادهاز
پیشینهی تشــریح، تعهدی حسابداری
اســتفادهازاینمبنادربخشعمومی
ذکروبعدازآنالزاماتوپیشنیازهای
پیادهسازیواجرایسیستمتعهدیبیان
میگردد.درپایــاننیزمحدودیتهاو
ریسکهایمربوطبهطراحیواستقرار
مبنایتعهدیموردتحلیلقرارمیگیرد.
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1. مقدمه
مبنایتعهــدیاطاعاتیباکیفیتباالتربرایتصمیمهای
مربــوطبهمدیریتوتخصیصمنابعفراهممیکندومعیاری
کارامدوقابلاتکادرزمینهیسامتسازمانازطریقتهیهی
گزارشهایکامــلوصحیحدرموردتمــامبدهیهاومبالغ
دریافتنیدراختیارقــرارمیدهد)Tarantino،2008(.مبنای
تعهدی،نقاطضعفسیســتمنقدیرابرطــرفوتصویری
کاملازداراییهــاوبدهیها،هزینههــایواقعیوعملکرد
منعکسمیکندکهباگرایشبهسمتاصاحمدیریتبخش
عمومیوارزیابیعملکردبرمبنایخروجیمنطبقاســت،و
نیازهایاطاعاتیاستفادهکنندگانداخلیوخارجیرابرآورده
میســازد.بهعاوه،مبنایتعهدیروشــیبرتربرایگزارش
وضعیــتواقعیازمنابعموجودوتعهداتآتیبودهوکیفیت
ومربوطبــودناطاعاترابرایسیاســتگذاریبلندمدت
بهبودمیبخشــد.صورتهایمالیتهیهشدهبرمبنایتعهدی،

کاراییواثربخشیبخشهاراارزیابیمیکندوزمینهرابرای
تقلبوفسادکاهشمیدهد)Shi،2005(.بنابراین،هدفاز
بهکارگیریمبنایتعهدی،فراهمکردناطاعاتدرموردمنابع
اقتصادیاســتکهســازمانآنهاراتحتمالکیتوکنترل
خــوددارد،واطاعاتیکاملدربــارهیهزینههایمربوطبه
فعالیتهــایعملیاتییــاخدماتعرضهشــدهارائهمیکند
بهطوریکهبتوانوضعیــتواحدموردنظرراازنظرکارایی
واثربخشــیارزیابیکرد.انتقالبهمبنایتعهدینقطهیپایان
نیســتبلکهابزاریبرایرسیدنبههدفاست.اینمزایادر
تواناییحســابداریتعهدیدرفراهمساختناطاعاتمالی
اضافیبرایآگاهیبخشــیدرموردهزینــهیکاملکاالهاو
خدماتارائهشــدهتوسطســازمانوبرایتصمیمگیریدر
اســتفادهومدیریتمنابعضروریهســتند.اطاعاتبیشتر
درموردداراییها،بدهیها،درآمدهاوهزینههادربخشهای
مختلفبهتصمیمگیرانکمکمیکندتاتعییننمایند،کدامیک
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ازفعالیتهامنجربهبهبودکاراییواثربخشیمیگردند.
بههمیندلیل،ارائهیگزارشهایکامل،صحیحوشفاف،
بــرایارزیابیعملکردآنهادرجهترســیدنبــهکارایی،
اثربخشــی،تصمیمگیریوپاســخگوییبهتر،بافراهمنمودن
فرصتیبرایارائهیاطاعاتحسابداریبهبودیافتهازطریق
.)2011،Cenar(بهکارگیریحسابداریتعهدی،ضروریاست

2. مبانی حسابداری
مبانیحسابداریدرواقعاشارهبهزمانشناساییدرآمدها
وهزینههادارد.بهعبارتدیگر،زمانیکهیکداراییخریداری
یایکبدهیتحملمیگــردد،درآمدهاوهزینههایمرتبطبا
،Solomons(آنهاچهزمانیبایدشناســاییوثبتگــردد
2012(.مبانیمورداستفادهدرسازمانهایدولتیشاملنقدی،
نقدیتعدیلشده،نیمهتعهدی،تعهدیتعدیلشدهوتعهدی

کاملاستکهدرادامهتشریحمیشود.
2-1-مبنــاینقدی:مبناینقدییکروشحســابداری
اســتکهطبــقآندرآمدهادرزماندریافــتوهزینههادر
،Cenar(زمانپرداختوجهنقدشناســاییوثبتمیگردند
2009(کــهعمومًاتفاوتداردبــازمانیکهکاالهاوخدمات
ســفارشداده،دریافتومصرفمیشوند.دراینمبنافرض
برایناســتکهکاالوخدماتیکهپرداختبرایآنهاانجام
شــدهاســتدرزمانپرداختوجهبهعرضهکننده،مصرف

میشــوند.اینپرداختهامقدارمنابعمصرفشــدهوارزش
واقعیکارانجامشدهراآشکارنمیکنند.بهعبارتدیگر،مبنای
شناســاییدرآمدهاوهزینههامبتنیبردریافتویاپرداخت
وجهنقدمیباشــد)Christiaens&Reyniers،2009(.در
مبناینقدیصورتدریافتهاوپرداختهاتهیهمیشــودتا
اطاعاتدربارهیجریانهاینقدیدرطولدورهوماندههای
نقددرپایاندورهراافشــاکند.درمبناینقدیاساســًاامکان
تهیــهیترازنامهوجودندارد.زیــرادردفاترچیزیبهعنوان
داراییوبدهیثبتنشده،وتعدیلیبابتموجودیهایانبار
صورتنمیگیردهمچنین،حســابهافراینداستفادهراثبت
نمیکنــدوهیچداراییثابتینیزثبتنمیگردد.تنهااطاعاتی
کهمیتوانبهاستفادهکنندگانمختلفارائهکرد،عبارتاست
ازمنابعنقددریافتشــدهدرطیدورهوکاربردهایآنمنابع

وماندههاینقدیدرتاریخگزارشگری.
2-2-مبنــاینقدیتعدیلشــده:1درایــنمبنادرآمدها
طبقمبناینقدییعنــیزمانیکهوجهنقددریافتمیگردد،
شناســاییوهزینههازمانیثبتمیگردندکهدوشرطتحویل
کاالیاانجامخدمتوقطعیتپرداختآنهامحرزشدهباشد.
2-3-مبنــاینیمهتعهــدی:مبناینیمهتعهــدیدرواقع
ترکیبیازدومبناینقدیوتعهدیاســتکهطبقآنهزینهها
برمبنایتعهدیودرآمدهابرمبناینقدیشناساییودردفاتر
ثبتمیشوند.بهعبارتدیگر،دراینمبنادرآمدهاییکهعمًا
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وصولوهزینههاییکهتعهدیاتحملشدهانددرحسابهای
هردورهیمالیثبتمیشود.درسازمانهایدولتیبسیاریاز
کشورها،برایثبتفعالیتهایمالیازحسابدارینیمهتعهدی
استفادهمیشــودزیرااوالً،استفادهازمبنایتعهدیبرایثبت
هزینههابرایکنترلبیشترنسبتبهدرآمدهاضروریتراست،
ثانیًا،همیشهاحتمالعدموصولبخشیازدرآمدهایپیشبینی
شــدهوجودداردکهطبقاصلاحتیاط،استفادهازحسابداری

نقدیدرموردآنهاضروریاست.
2-4-مبنایتعهدیتعدیلشده:درمبنایتعهدیتعدیل
شــدههزینههــادرزمانتحمل،شناســاییودردفاترثبتو
درآمدهابرحســبماهیتشــانبهدوصــورتاندازهگیری
میشوند.درصورتیکهمبلغدرآمدها"قابلاندازهگیری"باشد
ودرمدتکوتاهیپسازتشــخیص،"قابلوصول"باشندبا
اســتفادهازمبنایتعهدیودرصورتیکهاندازهگیریوزمان
وصولآنقابلتعییننباشدبااستفادهازمبناینقدیشناسایی

وثبتمیگردند.
2-5-مبنایتعهدی:طبقمبنایتعهدی،معاماتبرمبنای
رویداداقتصــادیزیربناییآنهابــدوندرنظرگرفتنزمان
Khan&(دریافتوپرداختوجهنقد،شناســاییمیشوند
Mayes،2009(.طبــقاینروش،درآمدهــادرزمانتحقق
وهزینههادرزمانیشناســاییمیشــوندکهبدهیهامتحمل
شدهویامنابعمصرفشدهباشــند.درصورتیکهدرمبنای
نقدی،درآمدهاوهزینههادرزمانیشناساییمیشوندکهوجه
نقــددریافتویاپرداختشــود)Solomons،2012(.طبق
پیشنویساســتانداردحسابداریدولتی،مبنایتعهدیمبنایی
استکهبراساسآنمعاماتوسایررویدادهادرزمانوقوع
)نهفقطدرزماندریافتیاپرداختوجهنقد(شناساییودر
اســنادومدارکحســابداریثبتمیشوندودرصورتهای

مالیدورهیمربوطانعکاسمییابند.
عناصرشناســاییشــدهبراســاسمبنایتعهدیشــامل
داراییها،بدهیها،ارزشخالصداراییها،درآمدهاوهزینهها
هســتند.مبنایتعهدی،مشکاتناشــیازبهکارگیریمبنای
نقدیراازطریقاختصاصدرآمدهاوهزینههابهیکدورهی
معینوتطابقآنها،برطرفمیکند.درمقایسهبامبناینقدی،
مبنایتعهدیمیتواندســودوزیانیکمؤسسهرابراییک
دورهیحسابداریمشخص،صحیحترگزارشکندودرنتیجه
عملکــردواقعیواحدموردنظررامنعکــسنماید.درواقع،
مبنــایتعهدیبرایشــناختواندازهگیریتفاوتهایمیان
منافعاقتصادیکســبشدهومنابعاقتصادیمصرفشدهدر
یکواحد،براییکدورهیمعینحســابداری،طراحیشده

.)2005،Shi(است

3. پیشینه ی به کارگیری حسابداری تعهدی
شیلینخستینکشوریاســتکهدراوایلدههی1970
میادیبهمعرفیحســابداریتعهدیبــراینهادهایبخش
عمومیدرســطحدولتمرکزیپرداختوزالندنودرســال
1990میادیازآنپیرویکرد.امابرخافزالندنوکهروش
تغییرناگهانیرااجراکرد،ســایرکشورهاتغییراتتدریجیرا
ترجیحدادند.مثًادرآمریکااصولپذیرفتهشدهیحسابداری
)حسابداریتعهدی(،تنهابرایبرخیازایالتهاپذیرفتهشده
استودرآمریکاواســترالیاتغییرمبنایحسابداریدرسال
1997انجامشــده،لیکناینتغییرتنهادرســطحدولتهای
مرکزیرخدادهواخیراًدرسطحدولتهایمحلینیزتغییراتی
ایجادشدهاســت.کانادانیزتغییرمبنایحسابداریبهسمت
تعهدیرادرســالهای2001و2002آغازکرد.انگلســتان
نیزحســابداریتعهدیراازسال2000میادیپذیرفتهوبر
اســاسیکبرنامهریزیزمانبندیشده،صورتهایمالیدر
سطحدولت)مجموعهیدولتبهعنوانیکواحدگزارشگر(
رادرســال2006میادیتهیهکردهاســت.درسال2000،
مالزیوتانزانیاتنهاکشــورهایدرحالتوســعهایبودندکه
برایپذیــرشمبنایتعهدیدرحســابهایدولتمرکزی
برنامهریزیواقدامکردند.باورودبههزارهیجدید،زالندنو
بهیکیازکشــورهاییتبدیلشــدهکهمجموعهایوسیعاز
گزارشهایحســابداریتعهدیراتهیهمیکند.باآغازسال
2000میادی،از30کشــورتوســعهیافتهیاقتصادیعضو
ســازمانهمکاریهایاقتصادیوتوســعه،تنهاهشتکشور

حسابداریتعهدیدربخشعمومیرانپذیرفتند.
دراروپاتغییربهسیســتمحســابداریتعهدیبدیننحو
بودهاســت.درســطحدولتهایملیدرششکشوراسپانیا،
انگلستان،فناند،سوئد،ســوئیسوفرانسه،اصاحدربخش
عمومیآغازشــدهاست.درمجموعسهکشورفناند،اسپانیا
وســوئدفرایندتغییرمبناراکاملکردهاند.درســطحمحلی،
اصاحاتدرهرنهکشــورآغازشدهودرپنجکشورفناند،
فرانســه،هلند،انگلستانوسوییستکمیلشدهاست.جدول
یکزمانمعرفیحسابداریتعهدیدرکشورهایمختلفرا

نشانمیدهد.

4. مزایای به کارگیری مبنای تعهدی
دربخشعمومی،حسابداریبهعنوانیکسیستماطاعات
مالیدرنظرگرفتهمیشودکههدفآنتهیهیاطاعاتمالی
مفیدبرایمدیریت،اندازهگیریعملکردواهدافپاسخگویی
برایاستفادهکنندگاناست.طبقاستانداردهایحسابداریبرای
اینکهاطاعاتحسابداریمفیدباشد،بایددارایویژگیهایی
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ازقبیلقابلیتاتکا،قابلیتمقایسه،قابلیتفهمومربوطبودن
باشــد.قابلیتاتکا،بهاینمعنیاستکهاستفادهکنندگاناین
اطمینــانرادارندکهاطاعاتفراهمشــدهبهطورمنصفانهیا
بدونجانبــدارییاخطایزیاد،معاماتزیربناییســازمان
راارائــهمیکننــد.قابلیتمقایســه،بــهاســتفادهازمفاهیم
حســابداریورویههایهمساناشارهداردتااستفادهکنندگان
ازنتایجاطاعاتمالیبرایشناســاییوارزیابیشباهتهاو
تفاوتهایمیانماهیتواثراتمعاماتورویدادهادریک
ســازمان،طیزمانبراییکبخشیابینبخشهااســتفاده
کنند.قابلیتفهم،بهکیفیتاطاعاتمالیکهســببمیگردد
اطاعاتبهوسیلهیاستفادهکنندگاندرکشوند،اشارهمیکند.

اینسهمعیاربهطورکلی،بهکیفیتاطاعاتمالیارائهشدهبر
میگرددوبهسیســتمحسابداریمورداستفاده،بستگیبسیار
دارد.امکاندستیابیبهاینمعیارهاازطریقانتقالازسیستم
نقدیبهتعهدیفراهــممیگردد.معیارچهارمیکهاطاعات
مالیبایدفراهمنماید،مفیدبودناســت.اطاعاتمالیباید
برایاهدافیکهاستفادهمیشــود،مربوطباشند.برایاینکه
اطاعاتمفیدباشــندبایدارزشپیشبینیکنندگیوبازخورد
داشتهباشــندبهاینمعنیکهتنهازمانیاطاعاتمفیدندکه
.)2008،Rkein(آنهابراییکهدفخاصمربوطباشــند
مزایــایاســتفادهازمبنــایتعهدیرامیتوانازشــشبُعد
پاســخگوییوتصمیمگیری،مدیریتهزینه،مدیریتدارایی،

جدول1: زمان معرفی حسابداری تعهدی در بخش عمومی برخی کشورها

معرفی حسابداری تعهدی در بخش عمومیکشور
حسابداریتعهدیبرایداراییهایثابتوموجودیهابهکارمیرودامابرایدرآمدمالیاتبهکارنمیرود.جمهوریچک

طیدههی2000دانمارک
طیدههی2000استونی
طیدههی1990درسطحمرکزیومحلی)sub-central(.فناند
طیدههی1990درسطحمحلیودر2007درسطحمرکزی.فرانسه
پساز2000درسطحمحلی،حدود2005دربخشایاالتفدرال)برلین،هامبورگ،برمن(.آلمان
پساز2000درسطحمحلی.ایتالیا
طیدههی2000لتونی
حسابداریتعهدیبرایداراییهایثابتوموجودیهاکاربردداردامابرایدرآمدمالیاتکاربردیندارد.لیتوانی
طیدههی1980درسطحمحلی.هلند

2007رومانی
طیدههی1990درسطوحمرکزیوفرعی.اسپانیا
طیدههی1970درسطحمحلی،طی1990درسطحمرکزی.سوئد
دراوایلقرن19،حسابداریتعهدیدراکثربخشهااستفادهمیشد.درسال1866بهحسابدارینقدیبریتانیا

تغییریافت.طیدههی1990دوبارهبهحسابداریتعهدیدرسطوحمرکزیوفرعیبرگشت.بامعرفی
حسابداریتعهدیدرخدماتسامتملیبریتانیا،اصاحاتدراوایلدهه1990شروعشد.

دربرخیبخشهادردههی1940،همهیبخشهادرسال1977باحسابداریتعهدیموافقبودند.سوییس
پساز2008درسطحملی.

1997،اماتنهادرسطحمرکزی.درسطحمحلیتغییراتهماکنوندرحالاجرااست.استرالیا
2001کانادا
1973شیلی

1990.درحالحاضرپیشرفتهترینکشوردرزمینهیحسابداریتعهدیاست.زالندنو
1997.اماتنهادربخشمرکزی.درسطحمحلیتغییراتهماکنوندرحالاجرااست.ایاالتمتحدهآمریکا

)Wynne،2003و Todor&Mutiu،2005(:منبع
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مدیریتدریافتنیها،مدیریتبدهیهاوتهیهیاطاعاتکامل
درموردهزینههاموردبررســیوتحلیلقراردادکهدرادامه

هریکازآنهاتشریحمیشود:
4-1-پاســخگوییوتصمیمگیری:2حسابداریتعهدی،
دربخشعمومیبراســاساینعقیدهمعرفیشد،کهمیتواند
اطاعاتاضافیفراهمکندوازاینطریقفرایندتصمیمگیری
رابهبــودبخشــد.بنابراین،میتواندمنجربــهبهبودعملکرد
گردد.انتظاربرایناستکهپذیرشحسابداریتعهدیسبب
بهبودمدیریتداراییها،بدهیها،درآمدهاوهزینههاشــود.
گزارشهایمالیتهیهشــدهبرمبنایتعهدیسببپاسخگویی
درقبــالتماممنابعتحتکنترلمیشــودوامــکانارزیابی
وضعیتوعملکــردمالیراجهتاخذتصمیمدرموردتهیه
منابعموردنیازبرایانجامفعالیتهایواحدموردنظرتسهیل
میکند.اطاعاتگردآوریشدهدرگزارشهاییکهبااستفاده
ازمبنایتعهدیتهیهشدهاندبرایپاسخگوییوتصمیمگیری
مفیدهستند.گزارشهایمالیتهیهشدهبرمبنایتعهدیامکان

مواردذیلرابرایاستفادهکنندگانفراهممیآورد:
• امکانپاسخگوییدرقبالتماممنابعتحتکنترل.

• ارزیابیوضعیتمالی،عملکردمالیوجریانوجوهنقد.
• اخذتصمیماتدرموردتهیهمنابعبرایارائهیخدمات.
• تصمیمگیــریدرموردمیــزانداراییهــاوبدهیهای
نگهداریشدهجهتتأمینمالیخدماتیکهارائهمیگردد.

• پاســخگوییبــهمــردمدرازایمدیریــتداراییهاو
بدهیهایشناساییشدهدرصورتهایمالی

• جســتوجویروشهایکارآبرایارائهیخدماتو
مدیریتمنابعیکهتحتکنترلاست.

4-2-مدیریتهزینه:3مشابهدرآمدها،شناساییهزینهدر
راستایحرکتبهسمتحسابداریتعهدیتغییرمیکند.طبق
حســابدارینقدیسنتی،هزینههازمانیشناساییمیشوندکه
وجهنقدپرداختشــدهباشند.صرفنظرازماهیتهزینه،با
تحصیلداراییها)مانندساختمان،مبلمان،اثاثیهوتجهیزات(
بهروشیمشــابهباپرداختبرایهزینههایپرسنل)بهعنوان
مثالحقوق(یاســایرهزینههایعملیاتی)بهعنوانمثالبرق(
رفتارمیگردد.طبقسیستمتعهدی،هزینههازمانیبهحساب
گرفتهمیشــودکهتحملشدهباشــند.صرفنظرازپرداخت
نقــدی،هزینههایســرمایهاینیزبهعنوانداراییشناســایی
میشــوند.روشتعهدی،هزینهیداراییهــاراباتخصیص
هزینههــایســرمایهایآنهاطیعمرمفیدشــانشناســایی
میکند.بنابراین،هزینهیاســتهاکبهعنوانیکقســمتاز
هزینهیخدماتدرهردورهدرنظرگرفتهمیشــود.ثبتهای
حسابداریبهمدیرانکمکمیکندتاوضعیتوعملکردمالی
وانحرافهــایموجوددرآنهاراازطریقمقایســهیارقام
تعهدیبااطاعاتبودجهایبهترنظارتکنند.استفادهازاین
روش،برایمخــارج،جهتفراهمنمودناطاعاتمربوطو
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بهموقعدرموردهزینهیکاملخدماِتارائهشــده،مهماست.
خدماتبایدباکیفیــتوباحداقلهزینهبرایاهدافاصلی

.)2008،Rkein(ارائهگردد
4-3-مدیریتدارایی:4شناساییداراییطبقمبنایتعهدی
درمقایســهباسیســتمنقدیمتفاوتاست.طبقمبناینقدی
داراییهایسرمایهایتنهازمانیکهوجهنقدپرداختمیگردد
بهعنوانمخارجشناســاییمیشــوند.اطاعاتمحدودیدر
موردداراییهایخریداریشــدهوخصوصیاتآنهاموجود
اســت)مانندعمرمفید(کهمعموالًچنیــناطاعاتیدرزمان
موردنیازدردســترسنیســتند.تمرکزبرپرداختهاینقدی
درسیســتمنقدیواطاعاتمحدود،منتهیبهعدمتوجهدر
شناساییداراییهایثابتشدهوکنترلبرداراییهارامحدود
کردهاســتوریسکهاییچونسرقتوخسارتراافزایش

.)2008،Rkein(میدهد
درحرکتبهسویحســابداریتعهدی،بررویدستیابی
بهنتایج،کاراییبیشترومدیریتبهترداراییتأکیدمیشود.به
ایــنمنظور،اطاعاتاضافیدرموردکاربرد،حفظوعملکرد
داراییهامهماست.ازآنجاکهتغییرتکنولوژیبرنوع،طبقهو
عمرداراییاثــرمیگذارد،مدیرانواحدهابایدبدانندداراییها
چهزمانیمنســوخوبایدجایگزینشــوند.جزئیاتیمانندنام
دارایی،ســالتولید،قیمت،مدل،تهیهکنندهوشمارهیسریال
برایاستفادهیآتیبهمنظورمدیریتوارزیابیمجددداراییبا

اهمیتاست.همچنین،قابلیتدسترسیبهفهرستداراییسبب
محاسبهیصحیحاستهاکداراییهایثابتمیشود.بهطورکلی،
استفادهازمبنایتعهدیمنجربهبهبود"عملکردمالی"میشود.
"عملکرد"،کارایییکواحددرتحصیلمنابعازلحاظاقتصادی
واســتفادهازآنهابهنحوکارآترواثربخشدرجهتدستیابی
بهاهدافخاص،نســبتبهمبناینقــدیتعریفمیگردد.از
جملهمزایایروشتعهــدی،فراهمکردنامکانمدیریتبهتر
داراییهااست.اطاعاتاضافیدرموردداراییهاکهدرنتیجهی
اســتفادهازمبنایتعهدیممکنمیشوددرتصمیمهایخرید،
نگهداریوجایگزینــیواندازهگیریعملکردداراییباارزش
اســت.طبقمبنایتعهدی،ثبتکاملداراییها،مدیریتبهتر
داراییراتســهیلمیکندوســبباتخاذسیاستهایمناسب
درموردحفظ،جایگزینی،شناســاییوکنارگذاریداراییهای
مازادمیگرددوســببمدیریتبهترریســکهاییچونزیان
ناشــیازسرقتوخسارتمیشــود.جامعبودنیکسیستم
حسابداریدرفراهمکردناطاعاتکاملدارایییکبُعدمثبت
مهمدرسیســتمتعهدیاستکهتصمیماتمربوطبهمدیریت
داراییراشکلمیدهد)Rkein،2008(.درسیستمهاینقدی
درخصوصمواد،ملزومات،تجهیزاتوســایرداراییهاییکه
برایاستفادهیآتیدردسترسهستند،اطاعاتیوجودندارد.
بنابراین،نمیتوانتعیینکردکهآیاداراییهاهنوزقابلاستفاده
هســتندویاتعیینکردکهآیاعمرمفیدآنهابهپایانرسیدهیا
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فروختهشــدهاندواینکاررابایدازطریقبررسیومشاهدهی
.)2003،Ouda(عینیانجامداد

4-4-مدیریــتدریافتنیها:5مبنــایتعهدیبرایدرآمد
غیرنقدییکحســابدریافتنیایجادمیکندتامبلغدرآمدی
راکهمشتریهنوزبدهکاراســتثبتنماید.اگرچهسیستم
نقدی،برخیاطاعاتدرمــورددریافتنیهافراهممیکنداما
ایناطاعاتعمدتًادرپایانسالوبرایاهدافگزارشگری
دردسترساستوامکاندسترسیبهآنهاطیسالامکانپذیر
نمیباشــد.امکاندسترسیبهاطاعاتدرمورددریافتنیهای
بهروزشدهبهمدیریتونظارتبهتربراینحسابهاکمک
نمودهتــااینکهبتوانمبلغمطالباتغیرقابلوصولراکاهش

.)2008،Rkein(داد
4-5-مدیریــتبدهیهــا:6مدیریــتبدهیهادربخش
عمومیبههمانمیزانکهدربخشخصوصیمهماســت،از
اهمیتبرخورداراســت.مزیتحســابداریبرمبنایتعهدی
نسبتبهمبناینقدیدرارتباطبابدهیها،تعیینکوتاهمدتیا
بلندمدتبودنآنهااست.جزئیاتفراهمشدهدرموردبدهیها
درنتیجهیبهکارگیریمبنایتعهدی،بهمدیرانکمکمیکند
تاباکمبــودوجهنقدمواجهنگردند.درضمن،مدیریتوجه
،Rkein(نقدبادراختیارداشتنچنیناطاعاتیکارآترمیشود
2008(.درصورتیکهمبنــاینقدینمیتوانداطاعاتیکامل
درموردکلبدهیهاییکهدریکســالمعینایجادمیشود،
فراهمنماید.دریکمبناینقدیکاملهیچبدهیایشناسایی
نمیشــود،درنتیجههیچکدامازبدهیهایجاریوبلندمدت
درحســابهانمایشدادهنمیشوند.درمبناینقدیبدهیها
مخفیاند)مانندمزایایپایانخدمتکارکنان(.تغییرازمبنای
نقدیبهتعهدیبدهیهایپنهانراآشکارمیکند.شایدبهاین
دلیلباشدکهبرخیچندانرویخوشیبهمبنایتعهدینشان
نمیدهند.درنتیجهیاســتفادهازمبناینقدیمقدارزیادیاز
بدهیهادرصورتهایمالیگزارشنمیشوندودرارزیابی
وضعیــتونتایجمالیویاتعییننیازهــایدرآمدیآیندهبه
حســابنمیآیند.بهعاوه،هزینههایمعوقنیزدرپایانسال

.)2003،Ouda(مالیمعلومنیستند
4-6-تهیهیاطاعــاتکاملدرمــوردهزینهها:7یکی
ازاهــدافاصلیبرایپذیرشسیســتمتعهدی،فراهمکردن
اطاعاتکاملدرموردهزینهیخدماتارائهشدهاست.هیچ
تردیــدیدرمورداهمیتاطاعاتهزینهبرایگزارشــگری
عملکرد،تصمیمگیــری،طراحیوکنترلوجودندارد.ارائهی
اطاعــاتکاملدرمــوردهزینههاطبقمبنــایتعهدیبرای
قیمتگــذاری،مدیریتعملکردوبودجهبندیمفیداســت.
بخشهاملزمهســتندتاخدماتخودرابایکهزینهیکارآ

ارائهکنند،بنابراین،اوالً،انتظاربرایناستکهاطاعاتکامل
هزینــهبرایقیمتگذاریخدماتمهمباشــدزیراهربخش
بایدتمامهزینههایخودراپوششدهد.ثانیًا،اطاعاتکامل
درمــوردهزینههابرایاندازهگیریعملکــردباارزیابیبهای
خدمــاتطیزمانجهتمقایســهیاینهزینههــادرمقابل
ســایرارائهکننــدگاندولتییارقبایخصوصــینقشدارند.
درنهایت،اطاعاتکاملهزینــه،داراییکنقشبااهمیت
دربودجهبندیوتأمینمالــیازطریقایجادارتباطهزینهها
باخروجیها)خدماتارائهشــده(هســتند.منطقاستفادهاز
هزینههایکاملفعالیتها،فراهمکردنشــفافیتاستتابدان
وســیلهواحدهابتوانندهزینههاراپوشــشدهند.حسابداری
برمبنــاینقدیبرایفراهمکردناطاعاتجهترقابتبرای
قیمتوکیفیتکافینیست.مبنایتعهدیبرایقیمتگذاری،
بهــایتمامشــدهیکامــلهزینههاییچوناجــاره،حقوق،
اســتهاک،بهــرهومخارجکّلیرادرقیمــتمنظورمیکند.
ارائهیاطاعاتکاملدرموردهزینههامفیداســت،همانطور
کهیکشاخصعملکردبرایارزیابیبخشهاجهتمدیریت
هزینهالزماســت.اطاعاتکامــلدرموردهزینهیخدمات
میتواندطیزمــانبابخشخصوصیمقایســهگرددواین
تنهازمانیممکنخواهدبودکهیکعرضهکنندهدردســترس
باشــد.بنابراین،بهجایمقایسهیروندهایسودطیزمانیا
درمیانارائهدهندگان،اســتفادهازاطاعــاتکاملدرمورد
هزینــهجهتارزیابیروندهادرارتبــاطباهزینهیهرواحد
خروجــیبهخصوصزمانیکهخروجیهــادربازارفروخته
نشوندیاقیمتهایمقایسهایموجودنباشند،مفیدخواهدبود
)Rkein،2008(.درسیســتمنقدیفقطهزینههاییگزارش
میشوندکهیکجریاننقدیطیدورهداشتهباشند.بنابراین،
پرداختهاینقدی،هزینههایسازمانرامنعکسنمیکنندبه
عنوانمثال،تحصیلداراییهایاپرداختبدهیهایمربوطبه
سالهایقبل،بهاینمعنیاستکهسیستمنقدیهیچتفاوتی
میانمخارجوپرداختهاوبهطورکلی،تفکیکیمیانمخارج
جاریوسرمایهایقائلنمیشود.بهدلیلعدموجوداطاعات
درمورددرآمدها،هزینهها،بدهیهایبلندمدت،مبالغدریافتنی
وپرداختنــیوهزینــهیکلخدماتارائهشــدهطیدوره،

.)2003،Ouda(نمیتوانعملکردرااندازهگیریکرد
4-7-تهیهیصورتهایمالیبرایاهدافگزارشگری:
بهکارگیریحســابداریتعهدیوگزارشــگریبرمبنایآن
موجبمیگرددســازمانصورتهایمالیشــاملترازنامه،
عملکردمالــیوجریانوجهنقدتهیهنمایــد.طبق"بیانیهی
مفاهیمنظریگزارشگریمالی"نشریهیشماره160سازمان
حسابرســی)ص،836-827(ترازنامهبههمراهیادداشتهای
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توضیحیمربوطــه،اطاعاتیدرمــوردوضعیتمالیواحد
تجاریمشتملبرداراییها،بدهیهاوحقوقصاحبانسرمایه
ارائــهمیکندورابطــهیبینعناصرمزبــوررادریکمقطع
معینزمانینشانمیدهد.ترازنامهساختارمنابعواحدتجاری
)طبقــاتعمدهیداراییهاومبالغآنها(وســاختارمالیآن
)طبقــاتعمدهیبدهیهاوحقوقصاحبانســرمایهومبالغ

آنها(رانشانمیدهد.
ترازنامــهاطاعاتیبــرایارزیابــیانعطافپذیریمالی
ازطریــقمشــخصکردنماهیــتمنابعموجــودومبلغو
زمــانادعاهایموجودبرایــنمنابعارائهمیکنــد.درآمدها
وهزینههاییکهدریکدورهمالیشناســاییشــدهاستدر
یکیازصورتهایعملکردمالییعنیصورتســودوزیان
وصورتســودوزیانجامعگزارشمیشــود.صورتهای
عملکردمالیمیتوانداطاعاتیرابهمنظورکمکبهارزیابی
توانواحدتجاریجهتکاهشهزینههادرمواقعتنزلدرآمد
فراهــمآورد.صورتهایعملکردمالیدرقالبمواردزیربه

اهدافگزارشگریمالیکمکمیکند:
الف.ارائهیاطاعاتبهاســتفادهکنندگانبهمنظورقادر
ساختنایشاندرامربررسیارزیابیهایقبلیازعملکردمالی
دورههایگذشــتهودرصورتلزوماصاحارزیابیهایآنها

ازعملکرددورههایآتی.
ب.ارائهیگزارشیازنتایجوظیفهیمباشرتمدیریتبه
منظورقادرساختناستفادهکنندگانبهارزیابیعملکردگذشته
مدیریــتوایجادمبناییبرایشــکلگیریانتظاراتآتیدر

موردعملکردمالی.
صورتجریانوجوهنقدبههمراهیادداشتهایتوضیحی
مربوطه،منعکسکنندهیجریانهایورودیوخروجینقدی
سازمانطیدورهاســتوجریانهایناشیازعملیاترااز
جریانهایناشیازســایرفعالیتهاتفکیکمیکند.صورت
جریانوجوهنقداطاعاتمفیدیدرموردشــیوههایایجاد
ومصرفوجهنقدتوســطســازمانارائهمیکند.اطاعات
دربــارهیجریانهــایورودیوخروجیوجهنقدطیدوره
بهاســتفادهکنندگانکمکمیکندتاعواملیهمچونمخاطره،
نقدینگیواحدتجاریوتوانآنجهتبازپرداختبدهیها،
انعطافپذیریمالیورابطهیبینســودوجریانهاینقدی

واحدتجاریراموردارزیابیقراردهند.

5. الزامات )پیش نیاز  های( پیاده سازی و اجرای سیستم 
تعهدی 

دراینبخش،مهمترینالزاماتوپیشنیازهایمربوطبهروش
پیادهسازیواجرایحسابداریتعهدیارائهوتشریحمیشود.

5-1-پذیرشوحمایتمدیریتارشد
پذیرشوحمایتمدیریتارشــدازفرایندپیادهسازیو
بهکارگیریسیســتمهاوفنآوریهایجدیدنقشاساسیدر
موفقیــتآنهادارد)Earl،1993(.پذیرشوحمایتمدیریت
ارشــدصورتنمیگیردمگرآنکهآنهاازآگاهیوشناخت
الزمنسبتبهسیستمهاوفنآوریهایجدیدبرخوردارشده
ودرزمینــهیلزومبهکارگیریوفزونیمنافعآنهابرمخارج
مربوطهقانعشــوند.درسازمانهاوبخشهایعمومیایرانی
مدیرانارشــد،باتوجهبهاختیاراتزیادیکهدارندمیتوانند
برروندپذیرشوپیادهسازیحسابداریتعهدیتأثیرکلیدی
داشــتهوحمایتیاعدمحمایتاینمدیــراندرموفقیتو
شکستپیادهســازیواجرایحسابداریتعهدیدردرجهی

نخستاهمیتقراردارد.
5-2-آموزشکارکنانوتدوینبرنامههایآموزشیبرای

افزایشآگاهیوتوانفنیآنان
یکیازمهمترینچالشهاومشــکاتمربوطبهپذیرش
وبهکارگیریسیستمهاوفنآوریهایجدید،فقدانشناخت
.)2007،Ngaietal(ودانشکافیبرایاستفادهازآنهااست
بنابراین،افزایشســطحآگاهیودانشکاربــرانوکارکنان
سازماندرخصوصقابلیتهاونحوهیبهکارگیریسیستمها
وفنآوریهایجدیــدمیتواندنقشبــارزیدرپذیرشو
اجرایآنهادرســازمانداشتهباشد)Parketal،2009(.بر
ایناساس،یکیازالزاماتپیادهسازیوبهکارگیریحسابداری
تعهدی،آموزشکارکناندایره)بخش(حســابداریســازمان
درخصوصنحــوهیعملومراحلمختلفپیادهســازیو
اجرایآناست.همچنین،باتوجهبهاینکهمدیرانوکارکنان
بخشهاودوایرمختلفدرگیردرفرایندحســابداریهستند،
بایدکارگاههایآموزشیدرخصوصنحوهوچگونگیانجام

آنبرایآنهانیزبرگزارگردد.
5-3-ظرفیتهایفنی:تجارببینالمللینشــانمیدهد
کهنبــودمنابــعکافیفنیوفــنآوریاطاعــاتمیتواند
Noel(مانعــیعمدهبرایاجرایموفقمبنایتعهدیباشــد
hepworth،2002(.بنابراین،ضروریاســتکهسازمانها
باتوجهبهحرکتبهســویمبنایتعهدیهستهایاجراییبا
مهارتهایفنیالزم)حسابداری،فنآوریاطاعاتوغیره(
ویاظرفیتجذبچنینافرادیراداشــتهباشند.مهارتهای
مختلفیبــرایمدیریتوحفظتغییربهمبنــایتعهدینیاز
است.شناساییگزینههایموردنیازوبرنامهریزیبرایاطمینان
جهتدسترسیبهآنمهارتهابراییکانتقالموفقبااهمیت
اســت.بهطورکلیاینبخشبهمواردزیرنیازخواهدداشت

:)2011،IFAC(



45

•افرادیبامهارتهایمدیریتپروژهومدیریتتغییر.
•افرادآشنابهنیازهایسیستمومشکاترویههایحسابداری.
•کارکنــاناصلیکهروابطداخلــیمیانعناصرمختلف

فرایندتغییررادرککنند.
•درککافیدرموردمنابعبیشترموردنیازشــاملتعداد
کارکنانبیشــتر،کسبمهارتهایتخصصیوتوسعهوبسط

سیستمهایاطاعاتمالی.
•داشــتنبهترینافرادبرایانجامکار،واطمینانازاینکه

آنهازمانکافیبرایاجرایپروژهدارند.
•انتصابیکمدیربااقتدار،شفافوپاسخگوبرایپروژه.
•داشتنپرسنلدارایتجربهیحسابداریتعهدی،کهدر
برنامهریزی،توســعهواجرایتغییراتودرآموزشکارکنان

نقشدارند.
اینمهماســتکهبهتریــنافرادبرایاجــرایتغییرات
اختصاصدادهشوندوبایدتوجهداشتاینافرادمسئولیتهای
متضادیکهمیتواندآنهاراازوظایفخودبررویاینپروژه
دورکند،نداشتهباشــند.بهعنوانیکمدیر،داشتنسیستمی
کهبهدرســتیکارکندازفعالیتهایجاریحسابداریمهمتر
اســت.وجودمهارتهایحسابداریمناسببرایپیادهسازی
وراهاندازیسیســتمتعهدیضروریاســت.کمبودبالقوهی
کارکنانباتجربهبایدهنــگامبرنامهریزیواجرایتغییرودر

تعییننیازهایآموزشیدرنظرگرفتهشود.

5-4-سیســتمها:بهکارگیریگزارشگریمالیتعهدیدر
سازمانها،تغییراتیگستردهدرسیستمهایاطاعاتیبههمراه
دارد.بهعنوانمثال،ممکناســتنیازبهتغییردرسیستمهای
درآمد،خرید،هدایاومزایا،منابعانســانی،اموال،موجودی،
بدهی،بودجه،کنترلهایداخلیومدیریتریســکباشــد
)IFAC،2011(.ارزیابیسیســتمهایموجودمیتواندشــامل

موضوعاتزیرباشد:
•اطاعاتیکهدرسیستمهانگهداریمیشوند.

•اطاعاتاضافیموردنیاز.
•میزانیکپارچگیسیســتمهایمالیوسایرسیستمهادر

مقایسهبامیزانیکپارچگیمطلوب.
•تعییناینکهآیاسیســتمهایموجــودبایدجایگزینیا
بهروزگردند.درصورتیکهسیســتمهاجایگزینشــوندباید
تعیینگــرددکهجایگزینیباچهسیســتمیصورتگیرد،با

سیستماستاندارد)offtheshelf(یاسیستمیسنتی.
5-5-بسطاستانداردهایحسابداری:یکیدیگرازعناصر
ضروری،همکاریحرفهیحسابداریدربسطاستانداردهای
حســابداریبخشدولتــیوعمومی،جهتاســتفادهازاین
،Noelhepworth(استانداردهاونظارتبراجرایآنهااست
2002(.برایتنظیمصورتهایمالیبخشعمومیبااستفاده
ازمبنایتعهدی،بایدازاســتانداردهایحســابداریمنطبقبا

رویکردجدیداستفادهکرد.
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6. محدودیت ها و ریســک های مربــوط به طراحی و 
استقرار سیستم تعهدی

ریســکهایمرتبطباپروژهیانتقالبــهمبنایتعهدی،
عواملیهستندکهسببکاهشمنافعحاصلازاجرایپروژهیا
تأخیردربرنامهیزمانیاجرایآنمیگردند)هیأتخزانهداری
کانادا،1997(.ازجملهریسکهاییکهبرایحرکتبهسمت
سیستمتعهدیوجوددارد،مواردزیراست)ACCA،2004و

:)2010،Upping
6-1-تشویشهاوسردرگمیها:عواملیچونعدمدرک
نیازها،فقداندانش،عدموجودیکطرحآموزشــی،مشکل
بودنطراحیسیســتممالیجدیدوعدمکفایتفنآوریهای
موجودبــرایرفعنیازهایجدید،عدمکفایتسیســتمهای
فنآوریاطاعات،تصمیمدرموردشناساییویاعدمشناسایی
داراییهاومدیریتداراییها،ازجملهبزرگترینچالشهادر

انتقالبهمبنایتعهدیهستند.
6-2-تأخیرها:عدمتخصیصزمانوبودجهیکافیبرای
تغییرات،نداشتنتعدادکافیازکارکنانتماموقت،عدموجود

تخصصوهزینههایباالیپیادهسازی.
6-3-ناامیدیها:عدمحمایتوفقدانتعهدوپاسخگویی
دربخشها،درگیریوعدمهماهنگیمیاندســتاندرکاران

پروژهوتهیهکنندگانواستفادهکنندگانازاطاعات.

7. خالصه و نتیجه گیری
بهمنظــوربهکارگیریمدیریتنویــندربخشعمومی
واســتفادهازرویههایبخشخصوصــیبرایمدیریتمالی
باهدفبهبودکاراییواثربخشــیعملکردوپاسخگوییآن
درقبــالمنابعیکــهدراختیاردارد،اســتفادهازتکنیکهاو
رویههایجدیدحسابداریدرحیطهیحسابداریومدیریت
مالیضروریبهنظرمیرســد.اینتغییراتشاملحرکتاز
مبنــاینقدیبهتعهدی،ارزیابیعملکردبراســاساطاعات
مالیوغیرمالیومعرفیسیســتمهزینهیابیبرمبنایفعالیت
است.بنابراین،اصاححســابداریبهعنوانیکگاممهمدر
فراهمنمودناطاعاتبــهروزوبههنگامبرایتصمیمگیری
بهتر،نقشکلیدیدرجهتدســتیابیبهاهدافتغییردارد.در
ایــنمیاننبایدازوجودموانعیچــونکمبودمنابعفنآورانه
مانندفقدانبســترهایمناسبنرمافزاریوفنآوریهایالزم
برایبرآوردهســازینیازهایگزارشــگریجدیدغافلشد.
ازجملــهپارامترهایمهمدرفرایندتغییر،مدیریتســازمان
است.درصورتیکـــهپروژهیتغیـیربهمبنایتعهدیتوسط
مدیریت،بابهکارگیـــریکارکنانشایستهوآشنابهرویههای
حسابداریتعهدیواستفادهازفنآوریمناسبموردحمایت
قــرارگیرد،احتمالموفقیتومیزانکارآییواثربخشــیآن

افزایشمییابد.
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تقلب ها و فروپاشــی های اخیر مؤسســات مالی، اهمیت هیأت مدیره و نقش آن را به 
عنوان معتمد ســهام داران و خط اول دفاع از حقوق آن ها برجسته کرده است. هیأت مدیره 
نقطه ی کانونی راهبری شــرکتی در درون شــرکت است و در بهبود عملکرد شرکت نقش 
مهمی ایفا می کند. راهبری شــرکتی دربرگیرنده ی نقش ها، مسئولیت ها و توازن قدرت بین 
مقامات اجرایی، مدیران و سهام داران است. به تدریج و با توسعه ی دامنه ی راهبری شرکتی، 
نقش ها و مسئولیت های این سه گروه، به عنوان اجزای راهبری شرکتی افزایش یافته است. 
در ساختار سنتی راهبری شرکتی، نقش هیأت مدیره به تأمین برخی منابع اساسی شرکت از 
طریق ارتباط با اجزای خارجی و همچنین مواردی از قبیل نظارت و بازرســی محدود بود 
که باعث کاهش تضاد منافع بین سهام داران و مالکین می شد. این مقاله درصدد تبیین نقش  
و مســئولیت های جدید هیأت مدیره در ساختار جدید راهبری شرکتی است. مسئولیت های 
جدید هیأت مدیره عبارتند از: تعیین راهبرد شــرکت، شــکل دهی به فرهنگ سازمانی، و 

مدیریت و کنترل ریسک سازمان.

نقش  و مسئولیت های جدید

هیأت مدیره

در ساختار جدید راهبری شرکتی
دکتر محمد حسین ستایش

استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

عیسی کریمی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز
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مقدمه
تعریفهــایمختلفیازراهبریشــرکتیوجــوددارد.
ازتعریفهایمحدودومتمرکزبرشــرکتهاوســهامداران
آنهاگرفتهتاتعریفهایجامعودربرگیرندهیپاســخگویی
شرکتهادرقبالگروهکثیریازسهامداران،افرادیاذینفعان.
بررســیکتبومقاالتموجودنشانمیدهدکههیچتعریف
موردتوافقیدرموردراهبریشرکتیوجودندارد.تفاوتهای
چشــمگیریدرتعریفبراساسکشورموردنظروجوددارد.
حتیدرآمریکایاانگلســتاننیزرسیدنبهتعریفواحد،کار

چندانآسانینیست)حساسیگانه،32:1385(.
راهبریشرکتیعبارتاستازساختار،فرایندوقاعدهای
کهبهوســیلهیآنســازمانقدرتوکنترلمنابعرادرمیان
مشــارکتکنندگانتقســیممیکند.ســرمایهگذارانشرکت
میخواهنــدمطمئنشــوندکهســرمایهیآنهادرشــرکت
)سرمایهیمالی،سرمایهیانســانیوسرمایهیاجتماعی(به
افزایشبازدهمنجرخواهدشــد.راهبریشــرکتیازهمهی
مجموعهیقانونی،فرهنگیوترتیباتســازمانیتشکیلشده
اســتکهکارهاییراکهشرکتعرضهشدهبهعموممیتواند
انجامدهد،افرادیکهبنــگاهراکنترلمیکنند،نحوهیکنترل
ونحوهیتخصیصریســکوبازدهحاصــلازفعالیتهای

شرکتراتعیینمیکند)دیویس،143:2005(.
درواقعراهبریشرکتیدربرگیرندهینقشها،مسئولیتها
وتوازنقدرتبینمقاماتاجرایی،مدیرانوسهامداراناست

)ریانوهمکاران،673:2010(.درســالیاناخیروقوعاعمال
غیرقانونیباعثشــدهاستکهســهامدارانخواهانافشای
بیشتراطاعاتشوند.یکدســتهازمهمتریناطاعاتیکه
موردتوجهســهامدارانواقعشدهاســت،بخشهایغیرمالی
گزارشهایمالیوبهویژهاطاعاتراهبریشــرکتیاست.
اطاعاتمربوطبهراهبریشــرکتینظیرسیستمکنترلهای
داخلیوسیســتممدیریتریســکبایدسهامدارانرامطمئن
کندکهشرکتدچاراعمالمخالفقوانینومقرراتنمیشود

)اسماعیلورحمان،37:2011و38(.
درمراحــلاولیه،راهبریشــرکتیفقطبــهروابطبین
شــرکتوســهامدارانمحدودمیشــد،اماامروزهراهبری
شــرکتیبهشبکهیگســتردهایازروابطبینشرکتوتعداد
زیادیازذینفعانمانندکارکنان،مشــتریان،اعتباردهندگان،
تأمینکننــدگانمواداولیه،دارنــدگاناوراققرضهوهمچنین
شــبکهایازروابطپیچیدهبینشرکتوسیستمهایاقتصادی
وقانونــیحاکــممربوطمیشــود.درابتــدارویکردغالب
درزمینــهیراهبریشــرکتیرویکردقــراردادییامدیریتی
بــود.دراینرویکرد،راهبریشــرکتیبهشــدتتحتتأثیر
فرضیهینمایندگیقرارداشــتوپاسخیبهمشکاتکنترل
وپاسخگوییایجادشدهدراثرجداییمالکیتدرشرکتهای
بزرگبودوشاملمجموعهایازسازوکارهابرایجهتدهی
منافعمدیریتبهســمتحداکثرکردنارزششرکتمیشد.
دردهههایاخیررویکردغالببرایتوصیفروابطشــرکت
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وذینفعانرویکرداجتماعیاســت)دیویس،144:2005(.
دررویکردقــراردادیوظایفهیأتمدیرهبهمواردیمحدود
میشدکهتضادمنافعبینمدیریتومالکانراکاهشمیدادو
گاهیتامرزتأمینمنابعاساسیشرکتپیشمیرفت.بنابراین
وظیفهیهیأتمدیرهصرفًانظارتبرعملکردمدیریتوتأمین
برخیمنابعاساسیازطریقبرقراریروابطمناسببااجزای
خارجازشــرکتبود.دررویکرداجتماعی،مدیریتبایدبه
نحویعمــلکندکهنهتنهامنافعمالــکان،بلکهمنافعهمهی
ذینفعانشرکتتأمینشودبنابراینهیأتمدیرهبایداقدامات
جدیدیمانندتدوینراهبرد،شکلدهیبهفرهنگسازمانیو
مدیریتریسکشــرکترابهعملآورد.باتوجهبهمطالب
فوق،مقالهیحاضردرپیتبییننقشومسئولیتهایجدید

هیأتمدیرهدرساختارنوینراهبریشرکتیاست.


الف( نقش هیأت مدیره در تعیین راهبرد شرکت
درجّوپرنوســانکنونی،هیأتمدیرهیشــرکتهابایدبا
وضعیتریسکخاصشرکتشانآشناییکاملداشتهباشند.
آنهابایدبهحدیاثربخشباشــند،کهبهراحتیمدیریتارشد
راموردســؤالقراردهندوگزارشهایکاملیازجلســات
هیأتمدیرهتهیهکنند.مارکبرگمان،1رییسمشــترکگروه
بازارسرمایهواوراقبهادارونویسندهیچندینمقالهدرمورد
تعییناستراتژیشــرکتمیگوید:»هیأتمدیرهنبایدفرصت
ارزیابــیجامعطرحهــایتجاریشــرکترادردوازدهماه

پیشروازدســتبدهد.«اومیافزاید:»هیأتمدیرهبایدتأثیر
جریانهاینقدیبودجهای،دســتیابیمحــدودبهبدهیهای
بانکی،محدودیتهایبالقوهیمربوطبهتواناییشرکتبرای
افزایشحقوقصاحبانســهامیــابدهیهاازطریقبازارهای
سرمایهواجزایثابتســاختارهزینهیشرکترابراهداف

شرکتتعیینکند«)نقلازهافز،10:2009(.
برمبناینظــارتاولیه،اعضایهیأتمدیــرهیکگزارش
تحلیلیتهیهمیکنندکهدرآنمواردزیربررسیمیشود:امکان
تأخیردرمخارجسرمایهای،امکانوتأثیراتبالقوهیتعویقدر
عناصراستراتژیرشد،فرصتهایحذفهزینههاواستفادهاز
آنهاوشناساییعواملیکهباعثکاهشرتبهیشرکتازسوی

سازمانهایرتبهبندیمیشود)هافز،10:2009(.
اینگــزارش،عاملیکلیدیبرایموفقیــتهیأتمدیره
درتعیینمجددراهبردشــرکتوبهبودعملکردهیأتمدیره
درزمینههایمســتلزمنظارتبرریسکونیازهاینقدینگی
شرکتاست.براینمونه،هیأتمدیرهبایداطاعاتیبهمنظور
تحلیلنیازهاینقدیشرکتومنابعتأمینسرمایهگردآوری
کند.مدیرانبایدازمدیریتارشــدانتظارگزارشمواردزیر
راداشــتهباشند:دسترســیبهبازارهایتجاریوسایرمنابع
کوتاهمدتتأمینوجوه،تاریخسررسیدوامها،میزاناعتبارات
دردسترسباتوجهبهتسهیاتاعتبارگردانیموجودوافشای
میزاناتکابربازارهایاوراقبهادار.بهعنوانبخشیازفرایند
بررســی،هیأتمدیرهبایدبهمواردزیرتوجهکند:وجوهمازاد
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کجاوچهگونهبایدسرمایهگذاریشود،تعیینمنابعجایگزین
برایحقوقمالکانهوبدهیهــاوتعیینصحتوصاحیت

قراردادهایکنونیتأمینمالی.
انتظــارمیرودکــههیأتمدیرهنقطــهیکانونیراهبری
شــرکتیدردرونشرکتباشــدوبایدشکلدهیوآزمایش
راهبردشــرکتدرزمرهیمســئولیتهایآنباشد.اینامر
حقیقتًامستلزمصرفزمانزیادیاستوعدهایبراینباورند
کهیککمیتهیازهیأتمدیرهبانامکمیتهیراهبرد2بایدبرای
انجاماینوظیفهتشکیلشود.اینکمیتهبایددانشوتجربهی
بسیاردرزمینهیفعالیتتجاریشرکتودرککافیازاهداف
بنیادیشــرکت،راهبرددســتیابیبهایناهداف،مشکات
پیشرو،فرهنگســازمانونحوهیسازماندهیشرکتبرای
دســتیابیبهاهدافتعیینشدهداشتهباشد.بهعاوهاینکمیته
بایــددرموردمفاهیمراهبردومدیریــتراهبردیاطاعات

کافیودقیقداشتهباشد)نایدو،34:2011(.
دردهههایاخیرفشاربرهیأتمدیرهبرایایفاینقشفعالتر
درسازمانافزایشیافتهاست.بخشگستردهایازاینفشارها
مربوطبهپاســخگوییهیأتمدیرهدرزمینهیاتخاذتصمیمات
راهبردیدرشــرکتاســت.مثًاپارو)1987(درپژوهشیبه
ایننتیجهرسیدهاستکهسرمایهگذاراننهادی،هیأتمدیرهرا
درجهتبهچالشکشیدنرهبریاستراتژیکشرکتوبهتبع
آندخالتدرزمینهیاتخاذتصمیماتراهبردیتحتفشــار
گذاشتهاســت.قوانینومقررات،سرمایهگذاراننهادیوبازار
کنترلشــرکتیمهمتریناهرمهایفشــاربرهیأتمدیرهبرای
تدوینراهبردشرکتهستند)حساسیگانهوتاجیک،1387:
66(.اینفشــارهادردهههایاخیرنیزتداومداشتهاست.یکی
ازاصولبنیادیاخیرراهبریشــرکتیشفافیتاستوبیانگر
میزانافشــایاطاعاتخصوصیبهسهامدارانخارجیاست
تــاآنهابتوانندقضاوتوتصمیمگیــریصحیحتریدرمورد
شرکتداشتهباشند)گا،179:2010(.شرکتهاالزاماًراهبردی
علنــییاغیرعلنیبرایتبادلاطاعاتباســهامدارانخارجی
وتأمینشــفافیتبهعنوانیکــیازجدیدترینضرورتهای
راهبریشرکتیدارند.اینراهبردشاملانواعمختلفاطاعات
وگروههایمختلفسهامدارانمیشــود.هیأتمدیرهبهدلیل
سهولتسرپرســتیونظارتبررفتارمدیران،مسئولانتخاب
اینراهبرد)شاملامکانســنجیتولیدگزارشهایمالیبدون

سوگیری(است)گا،193:2010(.

ب( نقش هیأت مدیره در شکل دهی به فرهنگ سازمان
تصویبقانونســاربینزاکســلیSOX(3(درسال2002و
مقرراتبعدیکمیسیونبورسواوراقبهادارSECبرمسئولیت

پاسخگوییمدیرانارشــدوهیأتمدیرهدرقبالرفتاراخاقی
SECســازمانتأکیدمیکند.ازسال2003،متقاضیانثبتنامدر
بایدافشاکنندکهآیاآییناخاقیراپذیرفتهاندوآیامدیرعامل،
مدیرمالیوحســابرسشرکتآنهارارعایتکردهاند،واگر

آنهااینکاررانکردهاندتوضیحدادهشودکهچرا؟
پائولپرونتس4درکتاب»هیأتمدیرهیبرتر:چشماندازی
عــامبهراهبریشــرکتی«5گزارشمیکندکهرســواییهای
گزارشــگریمالیمتقلبانهدردهههایاخیرعمدتًابهوسیلهی
هیأتمدیرهمخفینگهداشتهشدهاست.اویادآورمیشودکه
مدیرانفراموشکردهاندکهآیینرفتاری،رهنمودهایاخاقی،
برنامهینظارتوفرهنگسازمانیایجادکنندکهجلویاعمال
متقلبانــهرابگیردیاحداقلبهایجادفرهنگیکمککندکهاز
طریقآنســازمانبتواندافرادخاطــیرامجازاتکند.)ص،
10(.همچنینویلیامباون6در»کتابهیأتمدیره:رهنمودهای
داخلیبرایمدیرانومتولیان«7موافقاســتکهمســئولیت
فرهنگســازمانیدرشــرکتهایســهامیوســازمانهای
غیرانتفاعیباهیأتمدیرهاســت.اومعتقداســتکهیکیاز
مهمتریــنتعهداتهیأتمدیرهکســباطمینــانازکفایت
سیاستهاورویههایشرکتبهمنظوررعایتاستانداردهای
اخاقیوقانونیاســت)ص،24()نقــلازلیتلوهمکاران،

.)69:2009
گرچهمسئولیتهیأتمدیرهبراینظارتبردرستکاری
وارزشهایاخاقیســازمانبهوســیلهیقوانین،مقرراتو
دیدگاههایصاحبنظرانتأییدشــدهاســت،امارهنمودهای
اندکــیدرموردنحــوهیایفایاینمســئولیتوجوددارد.
رســواییهایمالیمانندانرونشواهدیهستندمبنیبراینکه
تنهااجبارنمیتواندکافیباشــد.بنابرایننقشهیأتمدیرهها
بایــدفراترازبرنامهینظارتســادهیایجادشــدهتوســط
مدیریتباشــد،بلکههیأتمدیرهبایدفرهنگسازمانیایجاد
کندکهدرستکاریومسئولیتپذیریراترغیبکندوبهآن

پاداشدهد.
شواهدمربوطبهانرون،وردکاموهمچنینفروپاشیهای
مالیاخیردرمؤسســاتمالینشانمیدهدکههیأتمدیرهها
درایجادچنینفرهنگسازمانیکهبتواندجلویتقلبوسایر
اعمــالغیرقانونیرابگیردبهنحواثربخشــیعملنکردهاند.
بنابراینهیأتمدیرهبایدبهعنوانامینسهامدارانیکفرهنگ
ســازمانیمطلوبتعریفکندوسپسیکراهبردمؤثربرای
دستیابیبهآنطراحیکند.بعدازطراحیاولیهیراهبردتوسط
هیأتمدیره،وظیفهیمدیریتارشــدتوســعهوبهکارگیری
سیاســتهاورویههایخاصبرایحمایــتازاینراهبرد
استومســئولیتهیأتمدیرهبعدازطراحیاولیهنظارتبر
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اثربخشیاینسیاستهاورویهها،بهعنوانبخشیازبرنامهی
ارزیابیعملکردمدیریتاست.

فرایندپنجمرحلهایزیرمیتواندهیأتمدیرهرادرانجاماین
وظیفهیخطیریاریکند)لیتلوهمکاران،70:2009و71(:

1( تعیین فرهنگ سازمانی موجود
نخستینگامتعیینفرهنگفعلیسازماناستوبرایاین
کارهیأتمدیرهبایداقتدارکافیبهمنظورانجامیکحسابرسی
فرهنگی8داشــتهباشــد.بهعبارتدیگرهیأتمدیرهبایداز
جایگاهفرهنگسازمانیموجوددرشرکتاطمینانکسبکند.
هــدفازاینکارتعیینهنجارهایرفتاریوانتظاراتواقعی
کنونی،تعیینمیزانکفایتآنهاوتعیینمواردنیازمندبازبینی
واصاحاســت.تعییناینکهمدیریتوسایراجزایشرکت
چهگونــهرفتارمیکنندیااینکهچهگونهبایدرفتارکنندکافی
نیســت.هیأتمدیرهبایدبرایانجامحسابرسیفرهنگییک
مشــاورخارجیاستخدامکندیااینکهازوجودحسابرسانو
مشاورانداخلیبهرهببرد.دراینمرحلهاستفادهازدیدگاههای
ســهامداران)تاجاییکهممکناســت(،مدیریت،کارکنان،
حسابرســانداخلیومستقل،عرضهکنندگانومشتریانبرای
ایجادهســتهیاولیه،بسیارحیاتیومهماست.تعیینفرهنگ
سازمانیموجوداحتماالًنخســتینگامیاستکهبهوسیلهی
آنهیأتمدیــرهازوظایفعملیاتــیفاصلهونقشراهبردی

برعهدهمیگیرد.
2( تعریف فرهنگ مطلوب سازمانی

گامبعدیتعیینوضعیتیاستکهفرهنگسازمانیبایدبه
آنبرســد.درنگاهاول،ممکناستاینمرحلهخیلیآسانبه
نظربرســد:فرهنگمطلوبسازمانی،فرهنگیاستکهدرآن
هرفردیبرایاهدافصحیح،کارهایصحیحانجاممیدهد.
اماتعریفاینکهچهچیزیخوبوصحیحاست،آساننیست.
آیاکارصحیح،کاریاســتکهسهامدارانرامنتفعمیسازدیا
مشتریانرایااینکهکلجامعهرا؟ازآنجاکههدفمؤسسات
غیرانتفاعیحداکثرکردنثروتســهامداراناســت،هرعمل
قانونیکهاینهدفراتأمینکند،ازدیدگاهســازمانصحیح
اســت.نقطهیشــروعاینفرایندمیتواندبرقراریارتباطبا
مدیریتارشــدوتذکرایننکتهباشــدکهفرهنگســازمان
نبایدتحتتأثیرحداکثرسازیثروتسهامدارانقرارگیرد.به
عنوانیکحداقل،فرهنگمطلوبسازمانیبایددربرگیرندهی
رفتارهــایالزمبــرایتبعیتازقوانینآمــرهازجملهقانون
اکسلیوبرآوردهکنندهینیازهایسازمانهایحرفهایایمنی
شغلیوبهداشتباشد.هیأتمدیرهبایداصولواالیاخاقی
راکهبهترینفرصتهارابرایبقایثباتاقتصادیشــرکت

فراهممیکند،شناساییکند.

3( انجام تحلیل شکاف9
بعدازتعیینفرهنگســازمانیموجودوتعریففرهنگ
مطلوبســازمانی،گامبعدیپیداکردنشــکافبینایندو
است.بهعبارتبهتر،شــناختزمینههاییکهسازماندربُعد
اخاقیوفرهنگیعملکردضعیفیداشــتهاست،موانعیکه
باعثعدمدســتیابیبهفرهنگمطلوبشدهاست،رفتارهای
مدیریتکهبرایتعقیبهدفهایشپاداشدادهشدهاستو
رفتارهاییکهتشویقشدهاند.براینمونهحسابرسیفرهنگی
ممکناســتنشاندادهباشــدکهکارکنانتحتفشارهستند
تامبادالتمتقلبانهوفریبکارانهبهمنظوردســتیابیبهســود
هدفثبتکنند.یااینکهجبرانخدماتمدیران،تاحدزیادی
وابســتهبهفروشهایغیرواقعیوســودهدفباشد.شاید
بحرانیترینوحســاسترینبخشتحلیلشکاف،مسئولیت
هیأتمدیرهبرایتعییناینامراســتکهآیامدیریتارشــد
فعلیازطریقسیاســتها،فعالیتهاورویههایشبخشیاز
مشکلاستیاخیر؟هیأتمدیرهبایدبرایانحرافاتاخاقیو
مواردبرجستهدرحسابرسیفرهنگی،بهدنبالدالیلریشهای
بگردد.ازآنجاکهحسابرســیفرهنگیشــکافبینفرهنگ
سازمانیموجودومطلوبراشناساییکردهاست،هیأتمدیره
بایدنهایتکوشــشخودرابرایشناســاییدالیلاصلیاین
شــکافهابهکارگیرد.پیآمدمطلوباینتحلیلشــکاف،
شناســاییوحذفموانعدستیابیبهفرهنگمطلوباست.
هیأتمدیرههاییکــهصرفًابراعتمادحاصلازنظارتجزئی
وگزارشهایمدیریتاتکامیکنند،نمیتوانندوظیفهیخود
رابرایتعیینفرهنگســازمانیمطلوببهخوبیانجامدهند
وانجاماثربخشاینکاربســتگیبهدقتحسابرسیاخاقی

انجامشدهدرمراحلقبلیدارد.
4( توسعه ی راهبرد برای دستیابی به فرهنگ مطلوب سازمانی 
گامبعدیتعریفوبسطراهبردبهمنظورتعیینچگونگی
ایجادفرهنگسازمانیمطلوبتوسطسازماناست.مدیریت
باکمکونظارتهیأتمدیرهبایدراهبردیبرایدســتیابیبه
فرهنگمطلوبشــاملفرایندها،رویههاومحرکهایخاص
طراحــیکندکهدرآنمعیارها،اهــدافوجدولزمانیبرای
اندازهگیریپیشــرفتبهدقتتعریفشــدهباشد.اینراهبرد
اخاقیبایدبهتأییدهیأتمدیرهبرسد.راهبرداخاقیممکن
استشاملمواردزیرباشد)لیتلوهمکاران،72:2009(:

•نظارتبرمطابقتفعالیتهاباقوانینومقررات؛
•پذیرش،انتشاروپیادهسازیآیینرفتاریورهنمودهای

اخاقی؛
•پذیرشونظارتبربرنامههاییکهشــفافیتوافشای

کاملرابهبودمیبخشد؛
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•کســباطمینــانازاینکهبیشتراعضــایهیأتمدیره
مستقلهستند؛

•ایجادحسابرسیاثربخش،جبرانخدماتحسابرسانو
کمیتهیانتخابومعرفینامزدها؛

•نظارتبربرنامههایداخلی،کنترلهایداخلیوافشا؛و
•پیادهسازیبرنامهیخودارزیابیهیأتمدیره10

5( نظارت بر عملکرد مدیریت در انجام راهبرد فرهنگی
یکــیازنقشهایمهــموزمانبرهیأتمدیــره،ارزیابی
عملکردمدیریتاســت.اینارزیابیبایدبهمنظوربررســی
نحوهیاجرایراهبرداخاقیســازمانبســطدادهشود.این
مرحلهازنظارتاولیهدرمرحلهیتوسعهیراهبردتانظارت
ادواریبرفرهنگســازمانیبهشــکلپیگیریحسابرســی
فرهنگیرادربرمیگیردوهدفآنبررسیاینموضوعاست
کهآیافرهنگسازمانیموجود،سازمانرابهاهدافتعیینشده
میرســاند.هیأتمدیــرهدرنظارتبراثربخشــیبرنامههای
اخاقیومطابقتباقوانینحداقلچهارنقشمهمایفامیکند

)روچ،50:2007(:
•کمکبهتهیهیچارچوببرنامههایاخاقیومطابقت

باقوانیندرسازمان؛
•تأییدسیاستهاورویههایکلیدی؛

•رتبهبندیمحرکها؛و
•فراهمکردنامکانگزارشگریکاملفعالیتهایاخاقی

وقانونی.

ج( نقش هیأت مدیره در مدیریت و کنترل ریسک سازمان
درهیچزمانیبهاندازهیامروزتعادلریســکوبازدهبه
چالشکشــیدهنشدهبود.شرکتهاباریسکهایپیچیدهترو
ویرانگرترینسبتبهگذشتهروبهروشدهاند.سیستممدیریت
ریســکشــرکتبایدهموارهموردتوجههیأتمدیرهباشد
وبههیأتمدیرهاجازهدادهشــودکهریســکهایاساسیرا
شناساییودرموردنحوهیارتباطآنهابایکدیگر،چگونگی
تأثیرگذاریآنهابرشــرکتونحوهیبرخــوردمدیریتبا
ایناجزایریســکاطاعاتکافیبهدســتآورد)لیپتونو

همکاران،2010الف:1و2(.
عواقبوپیامدهایحاصلازاتخاذوامهایبدونپشتوانه
ومواجههیشــرکتهابــابحرانهایمالــی،هیأتمدیرهی
شرکتهارابااهمیتتعیینسطحقابلقبولریسکشرکتو
مدیریتآنآگاهکردهاســت.کمیسیونبورسواوراقبهادار
بهتازگیبیانیهیجدیدیصادرکردهاستکهشرکتهایمالی
وغیرمالیراملزمبهافشایساختاررهبریهیأتمدیرهونقش
آندرنظارتبرریسکسازمانمیکند.بنابراینشرکتهاباید
حدودنظارتهیأتمدیرهبرریسکسازمانرامانندچگونگی
ایفایوظیفهینظارتتوســطهیأتمدیرهوکمیتههایآنو
تأثیرایننظارترابرشــرکتدرگزارشهایمالیساالنهی

خودافشاکنند)لیپتونوهمکاران،2010ب:4و5(.
رویدادهایاخیربههمراهبحرانهایمالیگذشــتهسبب
شدهاستکهشــرکتهادرسیاستهاورویههایخودبرای
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ارزیابیریســک،بهمنظورایجادبرنامــهیجامعترمدیریت
ریسکتجدیدنظرکنند.ســهامدارانوسایرذینفعانشرکت
همــوارهازهیأتمدیرهانتظاردارنــددراینفرایندبیشترین
دخالتممکنراداشــتهباشــد.ارزیابیهــایهیأتمدیرهاز
ریســکمیتواندنقطهیورودبهفرایندتجدیدنظردررویهی
مدیریتریسکباشد.بعدازطراحییاتجدیدنظردربرنامهی
مدیریتریســککهازوظایفمدیریتارشدشرکتاستو
وظیفهیهیأتمدیرهدخالتدرطراحیونظارتبرچگونگی
طراحیآناســت،هیأتمدیرهبایداینبرنامهراموردنظارت
مستمرقراردهدتاهمریســکهایجدیدیراکهسازمانبا
آنهاروبهرومیشودودربرنامهپیشبینینشدهاستشناسایی
کنــدوهمازمطابقتبرنامهونحوهیاجرایآنباآرمانهاو

راهبردکلیشرکتاطمینانحاصلکند.

نتیجه گیری
تقلبهاوفروپاشــیهایاخیرمؤسســاتمالی،اهمیت
هیأتمدیرهونقشآنرابهعنوانمعتمدسهامدارانوخّطاول
دفاعازحقوقآنهابرجســتهکردهاست.امروزههیأتمدیره

بایدعاوهبرنظارتوبازرسیسازمانیوتأمینمنابعاساسی
برایشرکت،درتصمیمگیریهایراهبردیسازمانمشارکت
داشتهباشــد.برایایجادفرهنگسازمانیمطلوبدرسازمان
تاشکردهوریســکهایتجاریشــرکتراشناســاییو
مدیریتکند.تدوینراهبردبرایمؤسســهوظیفهیمدیریت
ارشداستولیهیأتمدیرهبایدازتصمیماتعملیاتیفاصله
بگیردوبراســاسیکنظــارتاولیه،برنامههــایراهبردی
مدیریــترارصدکندودرطولدورانتصدینیزهموارهدر
تصمیمگیریهایراهبردیمشارکتکند.شکلدهیبهفرهنگ
ســازمانیکیازوظایفمهموپیچیدهیهیأتمدیرهبهشمار
میرود.هیأتمدیرهبرایانجامآنبایدگامهایاساســیزیر
رابردارد:تعیینفرهنگســازمانیموجــود،تعریففرهنگ
مطلوبسازمانی،انجامتحلیلشکاف،توسعهیراهبردبرای
دســتیابیبهفرهنگمطلوبونظارتبرعملکردمدیریتدر
اجرایراهبرد.هیأتمدیرهبایداجزایاساسیریسکسازمان
راشناســاییوارتبــاطبینایناجزاوهمچنیــنارتباطبین
ریســککلیوعملکردشــرکتراتعیینکندوبرایکنترل

اثربخشریسک،برنامهریزیکند.
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موضوعحسابرســیوحرفهیحســابداریدردودههی
اخیراهمیتبیشترییافتهاســت.اگرچــهدرایرانحرفهی
حسابرســیهمچونحرفههایپزشــکیووکالتدستکم
ازدهــهی1320دارایقانونومقرراتخاصیبودهاســت،
پژوهشهانشــانمیدهدکهدرحرفههایوکالت،پزشکیو
حسابرسیفصولمشترکفراوانیهستکهعبارتنداز:منافع
عمومی،عدمتناســبحقالزحمهبافعالیتحرفهای،اولویت
اخاقحرفهایواســتقال.بهنظرمیرســدهمینویژگیها
وبهویــژهدرگیربودناعضایاینحرفههــابامنافععمومی
باعثشدکهاساسنامههایتشکلهایاینسهحرفهرادولت
تصویبکند)اساسنامهیکانونوکا،اساسنامهینظامپزشکی

واساسنامهیجامعهیحسابدارانرسمیایران(.
حسابرسياعتباربخشيبهاطاعاتمندرجدرصورتهاي
مالياست.حسابرسيضرورتفرایندنظامپاسخگویياست
وپاســخگویيضرورتبرقرارينظامرفاهاجتماعياست.با
چنینتعابیرينقشوجایگاهحسابرســيدرکشورازویژگي

واهمیتخاصیبرخوردارميشود.
درحسابرسیعبارتمشهوریاستکهمیگوید»جامعه،
تنهاصاحبکارماست«.اینبیان،سادهنگاریشدهاست،چون
واحدموردرســیدگیحقالزحمهیحسابرسرامیپردازدو
درحقیقت،اوصاحبکاراســت.امااینعبــارتایدهایرا
بیــانمیکندکهبرایجایگاهحرفهایبلندمدتحسابرســان
مســتقل،اساسیاســت.حسابرسانمســتقلاگربخواهندبه
جامعهخدمتکنند،بایدبهمیزانزیادیمستقلازصاحبکار
خود)شرکت(باشند.اســتقالشایدمهمترینمفهومیاست
کهدرآیینرفتارحرفهایحسابرســانمســتقلگنجاندهشده
اســت.اماایناستقالجزدرپرتواحاطهبهدانشحسابرسی
امکانپذیــرنخواهدبود.دانشحسابرســینیــزمجموعهای
پیچیدهازاســتانداردها،رهنمودهاو...اســت.هرحسابرس
یادانشــجویحسابداریکافیاســتتنهابهانبوهبیانیههای
رســمیحاکمبرگزارشــگریمالینظریبیفکنــدتابفهمد
حســابداری،مجموعهیپیچیدهایازدانشاســت.یکدلیل
برایتداومافزایشچنینبیانیههاییایناســتکهحسابداری
بایدرویدادهاییرابنمایاندکهدرمحیطیبغرنجرخمیدهند.
همزمــانباتغییراتجامعــه،ماننددورهیادغامشــرکتها
دردهــهی1960وافزایشقوانیــنونظارتهایدولتیدر
ســالهایاخیر،اصولحسابداریوروشهایحسابرسینیز
بایدهماهنگمیشــدند.برایمثال،تداومرشددانشعمومی
الزمبرایحسابرســان،انجمنحسابدارانرسمیامریکارابر
آنداشــتهاستتااســتمرارآموزشرابرایحسابرسانمقرر
دارد.ضرورتشایستگیفنیوآشناییبااستانداردهایجاری

کاردرآیینرفتارحرفهایگنجانیدهشدهاست.

کورش دامغانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

دکتر محمدرضا پورعلی الکالیه

استادیار حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس
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اززمانطرحمبحثحکمرانیخوب،شــفافسازینقش
حسابرســانبسیاربرجستهشدهاســتزیراحسابرسانکسانی
هستندکهدرشفافسازیصورتهایمالیبنگاههایاقتصادی
وغیراقتصادیبهمثابهچراغعملمیکنند.»بيشکحوادثناشي
ازبحراندربازارجهانيســرمایهوســقوطمؤسساتانرونو
وردکامنبایدصرفاًیکمقطعتاریخيتلقيشــودبلکهبایدآن
رانقطهعطفتحولدرســرمایهیجهانــيدرابتدايقرن21
دانســت.بحرانهایبهوجودآمدهدربورسهایجهانوبهویژه
سپتامبرسیاه1987،بحرانهایمالیدههی1990،سقوطحباب
سهامشــرکتهایفنآوریاطاعاتدرآغازهزارهیجدیدو

وافشــایماجرایوردکام،انرون،زیراکسوپارماالتدرسطح
جهانبراهمیتحسابرسیبیشازپیشافزودهاست.همچنین،
سقوطبازارهایمالیدرسال2007باعثشدهموضوع»شفافیت
صورتهایمالی«بهعنوانپدیدهیموردنیازوضروریدربازار
سهامدردرجهیاهمیتباالتریقرارگیرد.»شفافیتصورتهای
مالی«عبارتیکلیاســتکهبایــدآنراتعریفوتبیینکردتا
مشخصشودشفافیتچیستوجایگاهشفافیتدرصورتهای
مالیکجاســت.درعینحال،بایدبهاینپرسشهایاساسینیز
پاســخگفتکهشفافیتبرایچهکسیوبرایچههدفیونیز
اینکهنقشحسابداراندرشفافیتصورتهایمالیچیست؟

درایــنزمینهبایدتوجهداشــتکهســیطرهیبامنازع
بازارهایمالیوگســترشغیرقابلانتظارســرمایهیجهانی
کهدرعملبهصورت»جهانیســازی«مطــرحوباعثخلق
ابزارهــاینویندربازارهــایمالینظیــرداراییهایپولی،
ابزارمشــتقهو...شــدهخطراتوریسکحسابرسیرابسیار
باالبردهاست.زیراشــرکتهایفراملیتیبازیرمجموعههای
جهانیوگسترشافقیوعمودیمیتوانندبامبادرتبهفعل
وانفعاالتمالیمسیرحسابرسیراگمراهکنند.پسازسقوط
شــرکتانرونکهموجبخســارتزیادیبــهصندوقهای
بازنشستگیشــد.دوتنازاعضایکنگرهیامریکاکههردو

دانشآموختهیرشــتهیحقوقبودندبهنامهایمایکلآکسلی
وپلساربینزمأمورشدندتابامطالعهیعواملپدیدآورندهی
بحرانبازارسرمایه،تمهیداتیبهمنظورمقابلهبابحرانهایآتی
فراهمآورند.ایندونیزکمیتهیویژهایمرکبازحسابرسان
کارآزموده،حقوقدانانوخبرگانبازارتشکیلدادند.محصول
کاراینکمیته"قانونحفاظتازمنافعسرمایهگذارانواصاح
رویههایحسابداریشرکتهایسهامیعام)2002("بودکه
بعدهابهنام»قانونساربینز-آکسلی«مشهورشد.اگرچهبحث
کنترلهایداخلیازدههی1940موردتوجهقرارگرفتهبودو
Hample“دردههی1990گزارشهایویژهایتحتعناوین
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Greenburyreport.)1992(Cadburyreport.)1998(
)1995(”درانگلســتانوامریکامنتشــرشدهبوداماظاهراًتا
سقوطشــرکتانرونجرقهیالزمبرایاعمالمسئولیتهای
اجتماعیحسابرســانزدهنشد.بررســیواقعبینانهیظهورو
ســقوطبازارهایســرمایهدردههی1990نشاندهندهیآن
اســتکهعمدهیتقلباتدردورانجنگســتارگانکهگفته
میشوددورانرشدســرمایهداریجهانیبودهصورتگرفته
اماازســال2000بهبعداینتقلباتکشفشد.گزارشهای
.)2003(Smithreport.)2003(Higgs reviewمشــهور
در )2001( Myners report .)2003( Tyson report

همیندوراننگارشیافت.
نکتهیحائزاهمیتدیگردرعصرکنونیتأکیدوتوجهبر
نقشسهامدارانجزءوپدیدهیراهبریشرکتیاست.شاهبیت
قانونراهبریشــرکتی،کنترلهایداخلیاســت.کنترلهای
داخلیازدههی1940موردتوجهحسابرسانومراجعنظارتی
بورسهایجهانقرارگرفتهبود.درسالFCPA،1977برنامهی
خاصیبرایکنترلهایداخلیدردستورکارخودقرارداد.در
فاصلهیســالهای85-1978نیزIACPA)انجمنحسابداران
خبرهامریــکا(رهنمودهایخاصیرادرمورداســتانداردهای
حسابرســیکهمشتملبرکنترلهایداخلیبودمنتشرکرد.در
سال1985کمیسیونملیمبارزهباتقلبدرگزارشیکهبعدها
بهنام»گزارشکمیســیونتردوی«مشهورشد،نظراتخودرا
پیرامونکنترلهایداخلیمنتشرکرد.درسال1990نیزکمیتهی
CommitteeofSponsoringOrganizationموســومبه
)COSO(گزارشخاصیپیرامونکنترلهایداخلیوبرقراری
نظامپاســخگوییمنتشــرکرد.اینگزارششاملاظهارنظردر
مــوردکنترلهایزیســتمحیطیوارزشهــایاخاقیبود.
درســالFinancialExecutiveInstitute)FEI(1997بــا
مشــارکتپنجانجمنحرفــهایبزرگامریکاشــاملانجمن
،)IMA(انجمنحسابدارانمدیریت،)AAA(حسابداریامریکا
انجمنحسابدارانخبرهیامریکا)CPA(وانجمنحسابداران
داخلي)IIA(اولینگزارشداخليخودرامنتشــرکرد.قبلاز
ایندرسال1991کنگرهیامریکاقانونيرابهتصویبرسانده
بودکهشــرکتهايبزرگراملزمميساختدرگزارشهای
ســاالنهیخودپیرامونکیفیتومؤثربودنسیستمکنترلهاي
FEEداخليخودبهســهامدارانگزارشدهند.ازســويدیگر
)فدراسیونحسابدارياروپا(مقرراتيرابهمنظورنظارتبرکار
مؤسساتحسابرسياروپامنتشــرکردوفدراسیونبینالمللي
Public(نیزهیأتمراقبتازمنافععمومي)IFAC(حسابداران

InterestOverSightBoard-PIOB(راتشکیلداد.
پسازســقوطانــرون،وردکاموتقلباتبيشــماردر

بورسامریکا،کنگرهیامریکادرســال2002قانونمشــهور
)Sarbanes-OxleyAct(کــهاختصاراSOAیاSOXنامیده
میشودواختیاراتبســیاريبهسازمانبورسواوراقبهادار
امریکا)SEC(تفویضميکردبهتصویبرســانید.براساس
اینقانونمسئولیتهايمدیراناجرایي،حسابرسانداخليو
حسابرســانخارجيافزایشیافتهودرواقع"راهبریشرکتي

"Corporate Governanceموردتأکیدقرارگرفت.
برخينکاتمهموقابلتوجهاینقانونعبارتنداز:

•مدیــراناجرایيازمدیرانغیراجرایــيمنفکوموضوع
مدیرانمستقل)غیروابستهبهسهامدارانعمده(مطرحشدهاست.
•تشــکیلکمیتهیحسابرســيدرشــرکتهايبزرگ
الزماالجراومسئولیتاینکمیتهبرعهدهیمدیرانغیرموظف

)غیراجرایي(قرارگرفتهاست.
•پاســخگویيمدیــراناجرایيومدیــرانماليدرقبال

صورتهايماليافزایشیافتهاست.
•مؤسساتحسابرسي)حسابرســانخارجي(ازارائهی
برخيخدماتغیرحسابرســي،بهمشــتریانحسابرسيمنع
شدندوانجامهرگونهخدماتغیرحسابرسيمنوطبهاجازهی

کمیتهیحسابرسيشدهاست.
•کمیتهیحسابرسينقشاساسيرادرتقویتنظامراهبري
بنگاههاوافزایشاعتبارسرمایهگذاريهابرعهدهگرفتهاست.

•مجازاتهايســنگیندرحدمجازاتهــايجنایيبراي
دستکاريدرحسابهاتاحد20سالزندانپیشبینيشدهاست.
ازسويدیگرEFA)فدراسیونحسابدارياروپا(مقرراتي
رابهمنظورنظارتبرکارمؤسســاتحسابرسياروپامنتشر
کردوفدراســیونبینالملليحســابداران)IFAC(نیزهیأت
PublicInterestOverSight(مراقبــتازمنافععمومــي
Board-PIOB(وســازمانبورسامریکانیزهیأتنظارت
PublicCompanyبــرحســابداریشــرکتهایبورســی
AccountingOversightBoard)PCAOB(رابــهمنظور
نظارتبرمؤسســاتحسابرسیکهشــرکتهایبورسیرا
رسیدگیمیکنند،تأسیسکردندکههمهیاینمواردحکایت
ازآنداشتکهبهعلتجهانيســازیسرمایه،ابعادتقلبو
فسادبینالملليشدهوحسابداراننیزناچاربهفراگیريفنونو
مهارتهايجدیدحسابرسياندتابتوانندمسئولیتهايجدید
خودراکهدرقالبنظامپاسخگویيومسئولیتهاياجتماعي
تبلوریافتهایفاکنند.بيشکبرايایفاينقشومسئولیتهاي
جدیدحسابرسانتســلطبهمهارتهايحسابرسيدرقالب
حسابرســيمبتنيبرریســک،روشهايتحلیلي.کنترلهاي
داخليوفناوريواســتخراجدادهها،نیازیمبرموضروري
بهشــمارميرودزیراحسابرسانيکهبهمبانيیادشدهآشناو
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مسلطنباشند،فاقدمهارتهايالزمبرایکشفتقلبوفریب
درصورتهايماليبودهونميتوانندمانعانتشارصورتهاي

ماليگمراهکنندهشوند.

فهرست عناوین و بخش های قانون ساربینز اکسلی
فصــلاول-هیأتنظارتبرحســابداریشــرکتهای

سهامیعامدرنهبخش
فصلدوم-استقالحسابرساندرنهبخش

فصلسوم-مسئولیتشرکتهادرهشتبخش
فصلچهارم-افشاهایمالیبیشتردرنهبخش
فصلپنجم-تحلیلتضادمنافعدریکبخش

فصلششــم-اختیاراتومنابعمالیکمیسیونبورسو
)SEC(اوراقبهادارامریکا

فصلهفتم-بررسیهاوگزارشهادرپنچبخش
فصلهشتم-مسئولیتشرکتها)مدیران(وپاسخگویی

درموردتقلباتمجرمانه
فصلنهم-مجازاتکارکنانیقهسفیددرششبخش

فصلدهم-اظهارنامهیمالیاتیشرکتهادریکبخش
فصلیازدهم-تقلباتشرکتهاوپاسخگوییدرهفتبخش
ازسویدیگر،ســازمانهمکاریهایاقتصادیوتوسعه
)OECD(نیزدرجهتحفظحقوقسهامدارانجزءوذینفعان
کهحوزهیآنانبســیگستردهترازامریکاوانگلستاناستو
همچنیننظارتبربازارهایلجامگســیختهمقرراتیرابهنام
"اصولراهبریشــرکتها"وضعنمودنــد.اصولحاکمیت
شــرکتهادرواقعبیانگرونمایشدهندهتقابلمنافعمدیران
)Managers(،صاحبانســهام)Stockholders(وحقوق
ذینفعان)StakeHolders(اســت.جنبههایاساسیاصول

راهبریشرکتیتوسط)OECD(عبارتنداز:
اطمینان از ایجاد بســتر الزم برای چارچوب اثربخش 

راهبری شرکتی
چارچوبراهبریشــرکتیبایدشــفافیتوکاراییبازار

راافزایشدهد.باقوانینومقرراتمطابقتداشــتهباشــدو
بهوضوحمسئولیترابینمقاماتمختلفنظارتی،قانونگذاری

واجراییتقسیمکند.
توجه به حقوق سهام داران و وظیفه ی کلیدی مالکان

چارچوبراهبریشرکتیبایدازاعمالحقوقسهامداران
حمایتکندوموجباتتسهیلاینمهمرافراهمآورد.

رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهام داران
چارچوبراهبریشرکتیبایدازرفتارعادالنهدرقبالهمه
سهامدارانازجملهســهامداراناقلیتوسهامدارانخارجی،
اطمیناندهد.همهیســهامدارانبایدبتواننددرقبالهرگونه

تضییعحقوقخود،بهنحویاثربخش،دادخواهیکنند.
نقش ذی نفعان در راهبری شرکتی

چارچوبراهبریشرکتیبایدحقوقهمهیذینفعانرا
براساسقانونیاتوافقهایدوجانبهشناساییکندوهمکاری
فعاالنهبینشــرکتهاوذینفعانرادرراستایایجادثروت،

شغلوسامتمالیشرکتهاترغیبنماید.
افشا و شفافیت

چارچوبراهبریشرکتیبایدازافشایصحیحوبهموقع
موضوعاتبااهمیتدرموردشــرکتشــاملموقعیتمالی،

عملکرد،مالکیتونظارتبرشرکتاطمیناندهد.
مسئولیت های هیأت مدیره

چارچوبراهبریشرکتیبایدازهدایتشرکتبانگرشی
بلندمدت،نظــارتاثربخشمدیریتتوســطهیأتمدیرهو
پاسخگوییهیأتمدیرهدرقبالشرکتوسهامداران،اطمینان

دهد.
شــایدبتوانگفتکهبهطورخاصهاصولراهبریشرکتی
ســازمانهمکاریهــایاقتصادیوتوســعهچارچوبمدونی
پیرامونضوابطتشکیلشرکت،انواعسهاموچگونگیانتشارآن،
مجامععمومی،وظایفحسابرسان،رفتاریکسانباسهامداران،
نقشذینفعاندرراهبریشــرکتی،افشاوشفافیت،مسئولیت
هیأتمدیره،ومعاماتبااشخاصوابستهراتبیینکردهاست.

درهمینراســتاقانونساربینزآکســلینیزهیأتنظارت
برحســابداریشرکتهایسهامیعامراتشکیلکههدفاز
تشــکیلاینهیأتطبقبخش101قانونســاربینز-آکسلی

عبارتاستاز:
»نظارتبرعملکردمؤسساتحسابرسیطبققانوناوراق
بهــادار1933وقوانینموضوعهیدیگربهمنظورحفاظتاز
ســرمایهگذارانوافزایشمنافععموم،کهاینهدفباتهیهی
اطاعاتمفیدوصحیحوگزارشهایحسابرســیمســتقل
برایشــرکتهاییکهاوراقبهادارشانتوسطسرمایهگذاران

نگهدارییابهفروشمیرسدبرآوردهمیشود.«

پل ساربینز آرتور آکسلی
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راهبریشرکتيتنهابخشــيازمحیطاقتصاديبزرگتري
اســتکهشــرکتهادرآنبهفعالیتميپردازندکهبرايمثال
شاملسیاستهاياقتصاديکان،میزانرقابتدرمحصولو
بازارهااســت.چارچوبراهبريهرشرکتيبهمحیطقانوني،
نظارتيونهاديبســتگيداردوعوامليچونمنشوراخاقي
)اخاقکسبوکار(وآگاهيشرکتازمسئولیتهاياجتماعي
)شــاملمواردزیســتمحیطي(وموردعاقهیجوامعيکه
شرکتدرآنبهفعالیتاشتغالداردميتوانددرحسنشهرت
)Sustainability(وموفقیتبلندمدتوپایداريشــرکتها
مؤثرباشد.روابطمیاندستاندرکاراندرنظامراهبریشرکتي

بســیارمؤثراستبهطوريکهســهامدارانکنترلکننده)شامل
افراد،هلدینگهايفامیلي،تشــکیلدهندگانبلوکسهامویا
سهامداراندولتي(ميتوانندشرکتهايمجموعهیازیرمجموعه
یاسهامدارانمتقابلرازیرکنترلخوددرآورندوهمینموضوع
مبناي»فسادماليودســتکاريقیمت«دربازارسرمایهشود.
محتواوماهیتقانونراهبریشــرکتيدفاعوحمایتجدي
Stake(ازســهامدارانجزءومنفردوبهویژهســایرذینفعان
holders(درمقابلســهامدارانکنترليویااکثریتسهامداران
است.تحقیقاتنشانميدهدکهمحوربیانیهیراهبریشرکتي
برشفافیتوافشایاطاعاتوحذفاطاعاتدرونياست،

بدینمعناکهچنانچهشــرکتيبتواندچنانبستروزیرساخت
اطاعاتيفراهمآوردکههمهیسهامداراندریکزمانمشخص
بههمهیاطاعاتدرونيکهقابلافشــاءباشنددسترسيیابند
دیگرکســينميتواندازاطاعاتدرونیسوءاستفادهکند.لذا
بایدتمهیداتيفراهمشودکهچارچوبافشاوشفافیتمحسوب
ميشوند.اینچارچوبدرماحظاتوتحقیقاتانجامشدهدر

جهانکنونيعبارتنداز:
جلوگیريازقبضهیشــرکتهاتوسطیکگروهیاافراد
خاص،تفکیککامــلمدیریتازمالکیــت،حضورمدیران
خاصــيبهنام»مدیرمســتقل«کهبههیچیــکازگروههاي

ســهامداروابســتهنباشــندوبتوانندرعایتصرفهوصاح
ســهامدارانرابهطوریکســانبهعملآورند)پدیدهايکهدر
حالحاضردرایرانوجودندارد(،اســتقرارنظامحسابرسي
داخليوکمیتهیحسابرســيزیرنظراعضايمدیرانمستقل
وشــفافبودنرابطهیحسابرسانخارجيباشرکت،تضمین
ســامتسیستمهايگزارشگريشــاملگزارشهایساالنه،
صورتهايماليوگزارشعملکردهیأتمدیرهیشرکتها.
اســتانداردهایحسابرســیوظیفــهیتهیــهوتأییــد
صورتهــایمالیرابرعهــدهیهیأتمدیرهیشــرکتها
میداندواســتانداردهایحســابدارینیزچگونگیانعکاس
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حســابهایشــرکتدرصورتهایمالیرامشخصکرده
اســت.لذاحسابرســاندراینزمینهوظیفهیمشــخصیبه
جــزتطابقاینصورتهایمالیبااســتانداردهایمذکوررا
ندارند.مسئولیتشفافیتصورتهایمالیاساسًابرعهدهی
هیأتمدیرهیشــرکتهاقرارداردوآنانهســتندکهممکن
اســتبهمناسبتهایخاصحاضربهافشاوشفافیتاقامی
ازصورتهایمالینباشــند.بههمیندلیل،درقانونراهبری
شرکتیمصوبکمسیوناتحادیهیاروپاوسپسقانونساربینز
اکسلیمصوبکنگرهیامریکاوهمچنینگزارشگرینبری
Greenbury)1995(،کدبریCadburry)1998(،هامپل

)1998(،اسمیت)2003(،ترنبال)2000(،هیگز)2003(در
انگلستان،کاناداواسترالیامتفقًامسئولیتشفافیتصورتهای
مالیبرعهدهیهیأتمدیرهشرکتهاومسئولیتحسابرسان
رعایتالزاماتقوانینیادشــدهمیباشــد.افشایاطاعاتو
شفافســازیدرکشورهایمشترکالمنافع)1999(وافریقای
جنوبی)1994(نیزبهصورتیقانونیوالزامیدرآمدهبهطوری
کهامروزهپدیدهیشفافســازیبهعنوانیکگزارشخاص

GlobalReportInitiative(GRI(درآمدهاست.
قانون»ســاربینز-اکســلي«بهعنوان"دستورالعملخاص
شرکتداري"الزاماتخاصيرابرايشرکتهايپذیرفتهشده

دربورسامریکابوجودآوردهکهنکاتمهمآنچنیناست:.
•مدیرعامل،مدیرمالي،حسابرسورییسحسابداريتا
یکســالقبلازانجامحسابرسينبایددراستخدامحسابرس

بودهباشند.
•مدیرانارشدومدیرانردهباالنميتوانندازشرکتوام

بگیرند.
•هیأتمدیرهومدیراناجرایيبایدمعاماتســهامخود
راتاقبلازدومینروزکاري،افشــاکنند)خیليســریعتراز

آنچهقبًابود(.
•فروشاوراقبهادارشرکتتوسطمدیرانارشدومدیران

ردهباالدرزمانيکهاعضايصندوقبازنشستگينميتوانندبه
اینکارمبادرتکنند،ممنوعاست.

•مدیرعاملومدیرماليملزماندبیانیهايشاملتاییدیهي
صحتصورتهايماليوافشــاهايمندرجدرآنومنصفانه

بودنآن،صادرکنند.
•درگزارشهــايســاالنهوفصلــيبایدتمــامموارد

غیرترازنامهايوقسمتهايتلفیقنشدهافشاشود.
•براســاسقانونSOX-کمیسیونبورسواوراقبهادار
امریکا)SEC(ملزمشــدهکهروشحسابداريشرکتهارااز

لحاظکفایتومناسبتبررسيکند.
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•مدیریتملزمشــدهگزارش»ایجادوســنجشمرتب
کنترلهايداخلي«راارائهکندوحســابرسبایددرمورداین

سنجههاگزارشبدهد.
•هرشــرکتبایداعامکندآیینرفتــارحرفهايبراي

مدیرانارشدماليداردیانهومحتویاتآنراافشاکند.
•تأثیرگذاري،اعمالزوروفشاروتهدیدباهدفمتقلبانه

وگمراهکردنحسابرس،جرمتلقيميشود.
•براســاسقانونSOX،کمیسیونبورسواوراقبهادار
امریکا)SEC(ميتواندازانتخابشدنبرخيازافرادبهعنوان
هیأتمدیرهیامدیراجرایيشرکتهايعضوجلوگیريکند.
•درصورتيکهظرفدوازدهماهبعدازانتشار،صورتهاي
ماليبامواردقانونيمغایرتپیداکند،مدیرعاملومدیرمالي
بایدتمامپاداشهاومبالغســودســهاموسودهايحاصلاز

فروشاوراقبهادارحاصلهرامستردکنند.
•اعضــايکمیتهیحسابرســينميتوانندغیرازآنچهبه
عنوانمدیرميگیرندازشرکتپوليدریافتکنندونميتوانند

بهشرکتوابستهباشند.
•حداقــلیکيازاعضــايکمیتهیحسابرســیبایدبه

موضوعاتماليکامًاآشناباشد.
•کمیتهبایدنظامنامهداشــتهباشدوآنراهمراهگزارش

ساالنهارائهکند.
•کمیتهیحسابرسيمسئولاستخدام،تعیینحقالزحمهو

نظارتبرمؤسسهحسابرسياست.
•براســاسقانونSOX،تغییراتيدراستانداردنویســي

فدراسیونبینالمللیبورسهایاوراقبهادارالزماست.
•براســاسقانــونSOX،هیــأتنظارتحســابداري
)SEC(تحتنظر)PCAOB(شــرکتهايعموميآمریکایي
برايثبتمؤسساتحسابرسي،کنترلکیفیت،اخاقحرفهاي
واســتانداردهاياستقال،بازرسيمؤسســاتحسابداريو
تحقیقواعمالمقرراتانضباطيعلیهمؤسســاتحسابداري
ایجادشــدهاست،اینهیئتبایدمؤسســاتراملزمکندکه
مدارکپشــتیباناظهارنظرهايحرفهايشــانراهفتســال

نگهدارند.
•بازبینيساالنهیکیفیتبرايآنمؤسساتحسابرسيکه
بیشازیکصدعضو)SEC(راحسابرسيميکنندالزاميشده

است.)سایرمؤسساتهرسهسالیکبار(.
•بهموجبقانونSOXفهرســتخدماتيکهحسابرس
نميتواند)بهمشــتريحسابرسي(همزمانارائهشودگسترش

یافتهوبهشرحزیراست:
خدماتحســابداريیاسایرخدماتمربوطبهسوابق

حسابداريیاصورتهايماليمشتري،

طراحيواجرايسیستماطاعاتمالي،
خدماتتجدیدارزیابيیاقیمتگذاري،

خدماتآماري،
حسابرسيداخلي،

کارگزاريیاداللي،مشــاورهسرمایهگذاريیاخدمات
بانکسرمایهگذاري،و

خدماتقانوني)حقوقي(.
•شــریکاصليوشریکبازبینبایدهرپنجسالیکبار
عوضشــوند)اثراتبالقوهیالزامتعویضخودمؤسســهی

حسابرسينیزهنوزدرحالبررسياست(.
•حســابرسبایدمباحثاتمفصلوساختاريباکمیتهی
حسابرســيداشتهباشــدوطيآنهادرخصوصروشهاي
حســابداريمخصوصوطرزبرخوردبااطاعاتماليکهبا
مدیریــتاجرایيبحثکرده،گزارشبدهدواعامکندطرز

عملپیشنهاديخودشچهبودهاست.
•کمیتهیحسابرســيمسئولبررســيمواردعدمتوافق
حســابرسومدیریتاستوحسابرسملزماستاینموارد

رابهکمیتهگزارشبدهد.
•مطالبمهمدرخصوصاصولحســابداريوطرزارائه

صورتهايمالي.
•تحلیلهايمدیریتوحسابرسيداخليدرمواردمهمو

قضاوتهايبهعملآمدهدرصورتهايمالي.
•اثرنوآوريهايحسابداريومقرراتيواقامخارجاز

ترازنامه.
•گزارشدرآمدهابهرسانهواطاعاتماليبهتحلیلگران

ومؤسساترتبهبندي.
•قانونSOXازسازمانهايخودانتظاممربوطميخواهد
مقرراتتضادمنافعرابرايتحلیلگرانیکهسرمایهگذاريدر

اوراقبهادارراتوصیهميکنندتدوینکنند.
•قانونSOX،کمیســیونبورسواوراقبهادار)SEC(را
ملزمکردهاستکهاستانداردهايحداقلبرايرفتارحرفهاي

وکاتدوینووضعکند.
)SEC(کمیســیونبــورسواوراقبهادار،SOXقانون•
راملزمکردهمطالعاتيدرجهتبررســيوضعیتبانکهاي
سرمایهگذاري،مشاورانسرمایهگذاري،دالالن،معاملهگرانو
وکایيکهممکناســتدرنادیدهگرفتنقانوناوراقبهادار
وتهیهیصورتهايماليگمراهکنندهنقشداشــتهباشــند،

صورتدهد.
نکتــهیاساســيکهدرشــرایطفعليبایدمــوردتوجه
مســئوالنبازارســرمایهقرارگیردتغییروتعویضبازرسان
توسطمجامعشرکتهایياستکهدرمالکیتدولتیابخش
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عموميقراردارندکهبراساسآنمبانيتغییروتعویضنباید
ناشيازاظهارنظرحسابرسانباشد.افزونبرآنکهرويآوري
شرکتهايسرمایهگذاريوهلدینگهابهشیوهیچانهزنيو
مناقصهجهتارجاعکارحسابرسي،»ناقوسخطري«استکه

سازمانبورسبایدبدانتوجهبیشترینماید..
نظامراهبریشــرکتیکهمهمترینهدفورســالتآن
خدمتبهسرمایهگذارانوحفظمنافعآناناست،برايانجام
وظایفخودسهرکناساسي"هیاتمدیره،کمیتهیحسابرسي

وحسابرسانمستقل"دارد.
کمیتهیحسابرســيازاعضــايغیرموظفهیاتمدیره،
وبــهتعبیردرســتتر،آنبخشازاعضــايهیاتمدیرهکه
مسئولیتاجرائيندارند،تشکیلشدهووظیفهیآننظارتبر
روندایجادسیســتمهايحسابداريوگزارشگريمالياست.
کمیتهیحسابرسي،نظارتيخاقبرفرایندافشاوگزارشگري
مالــيونتایجحاصــلازآنفراینــدداردوگرچهجایگزین
مسئولیتهايروزمرهیمدیریتبرايایجاداطمیناننسبتبه
دقتصورتهايمالينیست،امابهاتکايمتخصصانيچون
مدیرمالي،حسابرســانداخليوحسابرســانمستقلتمامي
تاشخودرابرايدرســتانجامشدنچنینفراینديبهکار
ميبرد.وجودیککمیتهیفعالومســتقلباافزایشکیفیت
حسابرســيوتغییراتگاهبهگاهحسابرســاندرارتباطاست.
براساسنتایجتحقیقانجامشــدهوجودکمیتهیحسابرسي
قويممکناستکیفیتحسابرسي،ازطریقحصولاطمینان
ازاینکهحسابرســانميتوانندبيطرفيخــودراحفظکنند
وتســلیمآمالمدیراننشــوند،افزایشیابد.بنابراین،ادبیات
حسابرســي،چهدرمنابعنظريوچــهدرتحقیقاتتجربي
مرتبطبااستقالوشایستگيحسابرسان،شواهدمتضاديرا
ازتاثیرعواملگوناگونبراســتقالوشایستگيحسابرسان
نشــانميدهند.اماهمهیاینتحقیقــات،بههرحالحکایت
ازآنداردکهعواملتشــدیدکنندهواثرگذاربراســتقالو

شایستگيحسابرسانروزبهروزبیشترميشود.
مطالعاتوبررســيهايانجامشــدهبهوسیلهیکمیتهی
بلوریبون)BlueRibbonCommittee(وموادمســتخرجه
ازگزارشهــای)Cadbury.greenburry(دربارهیبهبود
اثربخشيکمیتهیحسابرسينشــاندادکهبهمنظورراهبري
مؤسســاتوســازمانهاجهتکســبموفقیتباتوجهبه
تغییراتاساسيســالهاياخیردرقلمروپیدایشعرصههاي
جدیدکســبوکار،نوآوريپایانناپذیرفنآوري،توســعهی
تجارتوتشــدیدرقابتآثارچشمگیرفناورياطاعاتدر
گســترهیکنترلهاانکارناپذیراست.برايبقايسازمانهادر
شــرایطموجود،بایدتفکربرقرارينظامکنترلهایداخلیو

ســنجشعملکرد،جایگاهخودراآشکارسازد.کنترلداخلي
دربنگاههاياقتصــاديفرآیندیافتناطمینانمنطقيازانطباق
رویدادهاوفعالیتهايبنگاههاياقتصاديبااهدافوبرنامهها
ویکيازعواملاصلياستکهمدیریترایاريمیکندکهبر
تمامعملیاتوسیاستهايواحدخودحکومتداشتهباشد.
بهعبارتدیگر،کنترلهايداخليشاملکلیهیاقداماتياست
کهتوسطمدیریتبراياطمینانمنطقيازاجرايصحیحامور
ومطابقتبامقررات،سیاســتهاوبرنامههايســازمانهاو
مؤسساتاست.ازنظرحسابرســانمستقلوبازرساننظام،
کنترلداخلياهمیتبســیارزیاديراداراميباشد.بهطوري
که،کیفیتکنترلداخليبیشازســایرعواملدرتعیینتعداد
نمونههايانتخابشــدهبرايرسیدگيوکسبشواهدالزم
بهمنظوراظهارنظرحرفهايتاثیردارد.فدراســیونبینالمللی
حســابداران)IFAC(درســال2003بهبازنگرینقشخود
درراســتایتحققمنافععمومیپرداخــتودرنهایتهیأت
مراقبتازمنافععمومی)PIOB(تشــکیلکهامروزهفعالیت
آندوچندانشدهاســت.ازطرفدیگرهیأتاستانداردهای
بینالمللیازدســامبر2003پــسازجمعبندیاولیهازوقایع
انرونووردکامموضوعبهبودگزارشــگریدرسطحجهانرا
باهدفتجدیدنظردراســتانداردهایبینالمللیحسابداری
دردســتورکارقراردادکهتاکنونتغییراتوتجدیدنظرهای
متعددیدراستانداردهایحسابداریصورتگرفتهاست.از
جملهدراســتانداردبینالمللیحسابداریشمارۀ24موضوع
افشــایحقوقومزایایمدیرانارشدشرکتها)امریکهدر
ایرانمحرمانهتلقیوهمینموضوعباعثسوءاســتفادههای
بیشــترمدیرانبهویژهمدیرانشــرکتهایبزرگوبورسی
میشــود(وتعریفمجدداشــخاصوابســتهوالزامافشای
اشــخاصوابستهوالزامافشــایتعهدات،شرایطوتضامین
معاماتاینگونهاشخاصوهمچنینافشایمفروضاتمهم
مدیریتدرتعیینبرآوردهایحســابداریکهباعثتعدیات
بااهمیتدرمبلغدفتریداراییهاوبدهیهامیشودازجمله

اینتغییراتهستند.
امروزهبنگاههایاقتصادیبایداصولجهانیهشتگانهای
راکهبهمجموعهیاخاقجهانیدرتجارتمشــهورشــده

رعایتکنند.اینهشتموردعبارتنداز:
1-مجموعهمقرراتجهانیســازمانمللمتحددرمورد

عدمگماردنکودکان
2-مقرراتسازمانجهانیکار
3-رهنمودهایاتحادیهاروپا

4-مجموعهمقرراتایزوسری14000
5-مقرراتپاسخگوییسری1000
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6-مقرراتحقوقبشر
7-اصولجهانیمسئولیتهایاجتماعیموسومبهاصول

سولیوان
8-مجموعهمقرراتمسئولیتهایاجتماعیسری8000
نگاهیبهمواردفوقاهمیتاصلالزاماتبهپاسخگوییو
رعایتشفافسازیواستانداردهایبینالمللیاستکهحافظ
منافعمردمدرمسائلزیستمحیطیوکیفیتکاالهاورعایت
حقوقبشرازمنظرحقوقکارگرانومانندآنمیباشد.لذابر
همیناساسحسابدارانرسمیدیگرصرفًاافرادیکهگویابا
استانداردهایحسابداریوحسابرسیسروکاردارندنیستند

بلکهاینانانســانهایفرهیختهایهســتندکهدرمقامدفاعاز
منافــععمومیبرپایهیمســئولیتهایاجتماعــیبایدعدم
رعایتالزاماتفوقرادرگزارشهایخودمطرحوباافشای
مســائلپنهانبنگاههایاقتصادی،تاریکخانههایبازارسرمایه
راازطریقاســتقراراســتانداردهایحسابرسیجهانشمول
روشنســازند.مهمتریننکتهایکهانتظارمیروددرآیندهی
نهچنداندوردرچارچوبمسئولیتهایاجتماعیمدیرانو
حسابدارانرسمیموردتوجهوتاکیدخاصقرارگیردرعایت
الزاماتحقوقبشردربنگاههایاقتصادیازجملهعدمتبعیض
بینجنســیتنیرویکار،حداقلمزدروزانهزنومرد،تعلق

مزدبدونتوجهبهرنگپوســتونژادومذهبنیرویکارو
...استکهحسابدارانرسمی)حسابرسان(دراینگونهموارد

مسئولیتبسخطیریراعهدهدارخواهندشد.

گاه شمار راهبری شرکتی 
)Treadway(1985-گزارشترودوی•

CommitteeofSponsoringOrganizationsof •
theCommission)COSO(
•گزارشکدبوری)1992(

•گزارشگرینبوری)1995(

•گزارشهامپل)1998(
•قانونشرکتها)2002(

•قانونحفاظتازمنافعسرمایهگذارانواصاحرویههای
حسابداری)قانونساربینز-آکسلی(2002

•گزارشآندرهتایسون)2003(
•گزارشدرکهیگز)2003(

•گزارشرابرتاسمیت)2003(
•اصولراهبریشرکتیسازمانهمکاریهایاقتصادیو

توسعه)1998-2004(
•توسعهفعالیتهایمدیریتغیراجرائی2003
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اطاعاتمالیشــرکتهاعمدتًابهشــکلصورتهای
مالــی،خاصهایازصورتهایمالــیویاتحلیلهایکّمی
افشــامیشــود.اطاعاتمالیتاریخیازرویدادهاییکهدر
گذشتهاتفاقافتادهاســتخراجمیشوندواطاعاتمالیآتی
پیشبینیهایــیدربــارهرویدادهایآیندهانــدوایندونوع

اطاعاتمکملیکدیگرند.
قضاوتهــاوبرآوردهاییکهدرتهیــهیاطاعاتمالی
تاریخیمنتشرشدهبهکارمیرود،بهتناوبدراطاعاتمالی
آتیاستفادهمیشــود.شرکتهاازاطاعاتمالیآتیاستفاده

میکنند،بهمنظوراینکهایناطاعاترا)کههماناطاعات
بودجهشــدههســتند(بااطاعاتمالیتاریخیتطبیقدهند
وتعییــنکنندکهآیــااطاعاتمالیتاریخیبــابرآوردهاو
پیشبینیهایــیکهقبًاصورتگرفتــهمطابقتداردیاخیر؟
ودالیلانحرافرامشــخصکنند.تهیهیاطاعاتمالیآتی
وتاریخــیشــیوهایموثربرایداشــتنمدیریتاثربخش،
تصمیماتســرمایهگذاریوپاسخگوییبهتراست.شکلیک
نشــاندهندهیروابطتهیهیاطاعــاتمالیآتیواطاعات

مالیتاریخیاست.

شناسایی زمینه های 
عملیات و فعالیت

تهیه اطالعات مالی 
به هنگام و به روز

تهیه ی اطالعات مالی 
تاریخی به روز و به 

هنگام

مقایسه اطالعات مالی 
تاریخی و اطالعات 

مالی آتی

تطبیق دادن فرایندهای تهیه ی 
اطالعات مالی تاریخی
با اطالعات مالی آتی

بهبود فرایند تهیه ی 
 اطالعات مالی آتی

شکل)1(-رابطهیاطاعاتمالیآتیبااطاعاتمالیتاریخی

سید مصطفی علوی

مدرس دانشگاه

مرتضی اسدی

مدرس دانشگاه اطالعات مالی آتی
 و ریسک تجاری
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اطالعات مالی آتی و استفاده کنندگان 
اغلــباطاعــاتمالــیآتــیبــهشــکلبودجههاو
پیشبینیهاییتهیهمیشــوندکهدرادارهیشرکتبهمدیران
کمکمیکند.بیشترشــرکتهابهمنظوربرآوردسودوزیان
ونیزجریانهاینقدیآتیازایناطاعاتاســتفادهمیکنند.
همچنینایناطاعاتبهســرمایهگذاران،سهامدارانواعتبار
دهندگانبرایارزیابیوضعیتوسوددهیآتیشرکتکمک
بسیاریمیکند.مدیرانعمدتًاباارزیابیومقایسهیعملکرد
واقعــیبابرآوردهابهبهبودعملکردخــودمیپردازندکهدر

نتیجهباعثپاسخگوییمطلوبآنهامیشود.
عاوهبــرایــناســتفادهکنندگانبرونســازمانیمانند
ســرمایهگذارانوسهامداراننیزبهطورمشــابهیبهارزیابی
مدیــرانمیپردازندواینکهآیاآنهاتوانســتهاندبهاهداف
تعیینشدهدســتیابندیاخیر.همچنینانتشارایناطاعات
میتواندبرقیمتســهامدربــورسودرنهایتتصمیمات

سرمایهگذارانموثرباشد)اسدیوعلوی1389(.

اطالعات مالی آتی و ریسک تجاری
تهیهیاطاعاتمالیآتیوگزارشآنباریســکهمراه
اســت.دونکتهیمهممربوطبهریســکتهیهاطاعاتمالی

آتیعبارتنداز:
1-ســطحکلریســکیکهدرتهیهیاطاعاتمالیآتی
وجوددارد،درمقایسهباریسکتهیهیاطاعاتمالیتاریخی
بیشــتراســت،چراکهایناطاعاتدربــارهیآیندهایبیان

میشودکهمبهمونامطمئناست.
2-مهارتهایمدیریتریسکالزاممیکندکهاطاعات
مالیتاریخیبهشــکلقابلاتکاییتهیهشــوند.شرکتهایی
کهنتواننــداطاعاتمالیتاریخیرابهنحوقابلاتکاییتهیه

کنند،صورتهایمالیآنهادارایریســکزیادیخواهدبود
وبهطبعاطاعاتمالیآتیتهیهشدهتوسطآنهانیزنمیتواند

قابلاعتمادباشد.
بههمینمنظورابتدابایدریسکهاییکههرواحداقتصادی
)2006(Hutterباآنروبرومیشودراشناساییکرد.ازنظر
منبعریسکتجاریرامیتوانبهدوبخشعواملاقتصادیو

محیطتقسیمکرد.
همچنینمؤسسهیحسابرســیآرتوراندرسن)2001(،
طبقمدلیکهتهیهکردهبودبیشاز75ریســکتحتسهسر

فصلعمدهشناساییکردهبود.اینسرفصلهاعبارتنداز:
1-ریسکمحیط

2-ریسکفرایندها
3-ریسکاطاعات)برایتصمیمگیری(

Arthurشکل)2(نشاندهندهخاصهایازمدلریسک
Andersen)2001(است.

1-ریسکمحیط،اینریسکبیانکنندهیعدماطمیناندر
محیطخارجیاســتکهبرتداومفعالیتوسوددهیشرکت
تأثیرمیگذارد.منشاءچنینریسکیشاملاقداماترقبا،تغییر
درقوانینومقــررات،تغییراتفناوریوتوســعهیجوامع

انسانیاستکهبربازارهاوصنایعتأثیرگذاراست.
2-ریســکفرایندها:اینریسکناشــیازعدماطمینان
درتواناییشــرکتبرایبهکارگیریواجرایاستراتژیهای
شــرکتاست.اینریسکریشهدرفرایندهایداخلیشرکت
دارد.بههمیــنمنظورمدیرانبایدمنابعخــودازقبیلمنابع
انســانی،مواداولیهو...همچنینفرایندهایخودمانندفرایند
تولید،تحویلکاالوخدماتوتهیهمنابعرابهبودببخشند.

3-ریســکاطاعات،اینریسکمربوطبهعدماطمینان

ریسکی که بر تداوم فعالیت واحد ریسک محیط
اقتصادی موثر است

ریسکی که بر عملیات واحد
اقتصادی موثر است

ریسکی که بر قابلیت اتکا و مربوط بودن 
اطالعات که برای تصمیمات سرمایه گذاری 

مهم است، تأثیر می گذارد

ریسک فرایند

ریسک اطالعات 
)برای تصمیم گیری(

منشاء ریسک

منبع:ArthurAndersen)2001(شکل)2(-مدلریسکتجاریشرکت
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اطاعاتیاستکهسیستماطاعاتیشرکتدربارهیعملیات
وفعالیتهایشرکتتهیهوگزارشمیکند.عدماطمینانهای
مربــوطبهقابلاتــکاومربوطبودناطاعــاتازمهمترین
ریسکهاییاستکهبرتواناییواحداقتصادیدرشناساییو
مدیریتریسکمحیطوفرایندهاتأثیرگذاراست.باتوجهبه
اینکهاطاعاتمالیتاریخیبیانکنندهیرویدادهایگذشــته
است،ریسکتهیهیآنناشــیازفرایندهایشرکتاستو
اطاعاتآنمطابقباخطمشیهایحسابداریشرکتاست.
اماریسکهاییکهاطاعاتمالیآتیرادربرمیگیردمتفاوت
اســت،چراکهتهیهیایناطاعاتدقیقًامطابقبافرایندهای
اطاعاتیشرکتنیستوباریسکهاییکهدرمحیطشرکت

وفرایندهایعملیاتیپنهانشدههمراهاست.
تهیــهیاطاعــاتمالــیتاریخــینیازمنداســتفادهاز
قضاوتهایحرفهایاســتکهاینقضاوتهــادرمباحث
تــداومفعالیت،عمرداراییها،ارزشهــایجاریو...کاربرد
دارد.ایندرحالیاســتکهاساستهیهیاطاعاتمالیآتی
برآوردها،پیشبینیهاوقضاوتهااســتوایننشاندهندهی

.)IACPA1999(.ریسکبیشتراست
واکنش به ریسک های اطالعات مالی آتی 

ماهیتمتفاوتریســکهاییکهدرتهیهیاطاعاتمالی
آتیوتاریخیوجوددارد،مستلزمواکنشهایمتفاوتشرکت
اســت.درزمینهیاطاعاتمالیتاریخینکتهیاساسیاین
استکهکنترلهاییبهکارگرفتهشودتاریسکهایفنآوری
وپردازشاطاعاترادرســطحقابلقبولیارائهکندونتایج

رامطابقباخطمشیهایحسابداریمنتشرنماید.
اگرچهبیانیههایزیادیدربارهیعدماطمینانهایموجود
درزمینههایمشخصازقبیلحسابداریرویدادهایاحتمالی
ومواردیمانندقابلیتکاربردمبانیتداومفعالیتوجوددارد،
بااینوجوداینبیانیههاهشــدارهایکلیریسکذاتیتهیهی
اطاعاتمالیآتیرادربرنمیگیرد.باتوجهبهاینکهتهیهی
اطاعاتمالیآتی،تهیهاطاعاتیناشیازرویدادهاییاست
کهممکناستواحتمالداردکهاتفاقبیفتد،تهیهکنندگاناین
اطاعاتبایدمفروضاتیرادرنظربگیرندکهنشــاندهندهی

واکنشبهعدماطمیناناست.
شرکتهاییکهاقدامبهانتشاراطاعاتمیکنند،قضاوتهای

مشکلیرابرایپاسخبهدوسؤالزیرانجاممیدهند.
1-تاچهمیزانبایدبهشناساییریسکهاییکهشرکتبا
آنمواجهخواهدشدبپردازندبهگونهایکهبتوانندمفروضات

مناسبیرابرایتهیهاطاعاتبهکارگیرند.
2-میزانافشایمفروضاتتاچهمیزانبایدباشد؟

بازارهایسرمایهانتظاردارندکهدرتهیهیاطاعاتمالی

آتیاستانداردهاییبهکارگرفتهشودکهبهنحومناسبیبهاین
دوســؤالپاسخدهدبهعنوانمثالدربرخیقوانینمربوطبه

بورسچنینآمدهاست:
منتشرکنندگاناطاعاتبایدتماممراقبتهایمنطقیرادر
نظربگیرندتامطمئنشوندکههرنوعصورتمالی،پیشبینی
ویاســایراطاعاتیکهمنتشــرمیکنندگمراهکنندهوغلط
نباشد.همچنینبهاندازهیکافیمستنداتدربارهمفروضاتو

)ICAEW2003(.برآوردهاجمعآوریکردهباشند
شناسایی ریسک ها 

مدیرانشرکتهاچهگونهمیتواننددستورالعملهایالزم
رابیابندتابهآنچهدربارهشناســاییریسکهانیازدارنددست
یابند؟درپاســخبهاینســؤالبایدگفتکــهمدیرانبایدبر
کارکردهایسیستمکنترلداخلیتکیهکنندوالزاماتسیستم
کنترلداخلیراطبقدستورالعملهایمربوطرعایتکنند.این
الزاماتانتظاراتروشــنیدرزمینهیمدیریتریسکشرکت
بــاداللتهاییبرایتهیهیاطاعاتمالــیآتیبیانمیکند.
براساساینالزامات،مدیریتبایدسیستمکنترلداخلیسالم
واثربخشــینگهداریکند.همچنینمدیراننیازدارندبررسی
کنندکهآیاسیســتمکنترلداخلیسالمواثربخش،وابستهبه
ارزیابیهایمنظمودامنهیریسکهاییاستکهشرکتانتظار
داردیاخیر؟دســتورالعملهایانجمنحسابداریانگلستانو
ویلز)2000(بیانمیداردسیســتمکنترلیکهمدیریتبهکار
میگیردبایدباتأکیدبرعملیاتشــرکتبودهوقادرباشــد
ریسکهاییراکهدرشرکتایجادمیشودبهسرعتشناسایی
کردهونســبتبهآنواکنشنشــاندهدوریسکهاییراکه
مرتبطباگزارشــگریشرکتاستشناســاییکند.بههمین
منظورمدیرانبایدارزیابیهایســاالنهایصورتدهندودر

اینارزیابیهامواردزیررارعایتکنند:
1-بهبودکیفیتنظارتهایمدیریتبرریسکها.

2-شناســایینقاطضعفوقوتیکهمیتواندبهطوربا
اهمیتیبرعملکردووضعیتمالیشرکتتأثیرگذارد.
3-ارزیابیاثربخشیفرایندهایگزارشگریشرکت.

مفروضات مرتبط با ریسک ها
یکیازمواردیکهدرتهیهوافشــایاطاعاتیمالیآتی
بایددرنظرگرفتهشودوازنظرمیزانریسکهماهمیتبسیار
دارد،مفروضاتصورتگرفتهاســت.نکتهایکهبایدبهآن
توجهکردمیزانافشــایمفروضاتاستکهباتوجهبهمیزان

اهمیتآنبایدصورتبگیرد.
اطاعاتمالیآتیبایدخاصــهایازمفروضاتعمده
کهبرقضاوتهایمنتشــرکنندگاناطاعاتصورتمیگیرد
راافشــاکند.نحوهیارائهمفروضاتبایدبهگونهایباشدکه
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اســتفادهکنندگاناینمطلبرادرککننــدکهاطاعاتمالی
آتــیباپیشبینی،برآورد،قضاوتودرنتیجهریســکهمراه
اســت.افشــایمفروضاتبااهمیتبایددربارهیمواردیاز
قبیلمیزانتولید،فروشومهمترازهمهســودهرسهمباشد
چراکهتحقیقاتتجربیبســیارینشــاندادهاندکهسودهر
سهمبرتصمیماتسرمایهگذاریمؤثراست.ازاینجهتالزم
استکهدستورالعملهایبورسواستانداردهایحسابرسیو
حســابداریتوجهویژهایبهاینموردداشتهباشند.همچنین
درزمینهیمیزانمعقوالنهبودنمفروضاتاطاعاتمالیآتی

نیازاستکهمواردزیربررسیشود:
1-مرتبطبودنمفروضاتبااهدافپیشبینیها.

2-بیشازحدنبودنمفروضات،چراکهمفروضاتزیاد
کیفیتاطاعاتراکاهشمیدهد.

3-انجامپیشبینیهاتوســطافرادآگاه)کارشناسان(نوع
صنعتوعملیاتصورتگیرد.

4-تشــریحعناصرکلیدیمانندفروش،تامینمالیو....در
مفروضاتدرنظرگرفتهشده.

5-طوالنینبودنطولدورهیپیشبینی.
6-رابطــهیمنطقــیبیــنمفروضــاتوواقعیتهاو
پیشبینیها)بهعبارتدیگرســازگاریمفروضاتباشرایط

گذشتهوجاری(.
مثالزیرتشریحکنندهاینمطلباست:

تصورکنیدیکشرکتساختمانیاطاعاتجریاننقدی
آتیخودراتهیهکردهودوفرضزیررادرنظرگرفتهاست:

1-هیچحادثهیطبیعی)زلزله(رخنمیدهد.
2-امــاکوســاختمانهایخالــی،حداقل20درصــد

موجودیهایابتدایهرفصلراتشکیلمیدهد.

برخــافاثربااهمیتبالقوهایکههــرزمینلرزهدارد،
افشــایفــرضاولمیتواندبهمیزانکمیبــاارزشبودهو
ســودمندیاطاعاتمالیآتیراافزایشدهد،البتهبراییک
اســتفادهکنندهیاطاعاتمالیکهبامباحثزلزلهشناســی
ناآشــنااستچنیناطاعاتیمیتواندگمراهکنندهباشد.بااین
حال،افشــایایناطاعاتنهتنهابرایافشایدومینفرض
الزماســتبلکهبرایبحثبرسراحتمالوقوعزمینلرزهو
پیآمدهاوآثارآنهممفیداست)ICAEW2000(.درزمینهی
افشایمفروضاتاطاعاتمالیآتی،ناشراطاعاتبهجای
افشــایتماممفروضاتاطاعاتیمالیآتیبایدمفروضاتیرا
کهبهابهاماتبااهمیتمربوطمیشــودافشــاکند.همچنین
استفادهکنندگاناطاعاتنیازدارندکهازپیآمدهایبالقوهی

مفروضاتیکهبااهمیتنیستند،آگاهشوند.
سخن آخر

بســیاریازمدیــرانبــرایارزیابــیعملکــردخودو
پاســخگوییبهتــروهمچنینســرمایهگذارانبــرایاتخاذ
تصمیمــاتســرمایهگذاریبهاطاعاتیدربــارهیوضعیت
آتــیواحداقتصادینیازدارند.تهیــهیاطاعاتمالیآتیبا
ریســکهاییهمراهاست.ازطرفیمیتوانریسکموجوددر
یکشــرکترابهسهنوعریسکمحیطی،فرایندواطاعاتی
تقســیمکرد.مفروضــاتوقضاوتهایزیــادیکهدرتهیه
اطاعاتمالیآتیبهکارگرفتهمیشــودنشاندهندهیوجود
ریســکهایتهیهیایناطاعاتاست.داشتنسیستمکنترل
داخلیاثربخشمیتوانددرشناساییومدیریتاینریسکها
مؤثرباشــد.دررابطهبامفروضاتیکهدرتهیهاطاعاتمالی
آتیبهکارمیرودنیازاســتکهبرآوردهــاومفروضاتیکه

دارایاثربااهمیتیاستافشاشود.

•اسدیمرتضی،سیدمصطفیعلوی)1389(،"گزارشگری
اطاعاتمالیآتی"فصلنامهحسابرس،شماره48،بهار1389

• Arthur Andersen, 2001. Enterprise - wide 
Operational Risk Management Frameworks. 
Presentation by Irma Fourier. Enterprise Wide 
Enterprise - Wide Risk Management Seminar. 
Search for Excellence (Pty) Ltd, Johannesburg.

• Guide for Prospective Financial Information. 
(1999). New York: American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA)

• Hutter, B.M. (2006) ‘The role of non state 

actors in regulation’, in F. Schuppert (ed.), 
Contributions to governance. Berlin: Nomos. See 
also http://www.lse.ac.uk/collections/CARR/pdf/
Disspaper37.

• The Institute of Chartered Accountants in 
England & Wales (ICAEW),” Prospective financial 
information: Challenging the assumptions” 
(2000) October 

• The Institute of Chartered Accountants in 
England & Wales (ICAEW),” Prospective Financial 
Information Guidance for UK directors” (2003) 
September

1 - Prospective financial information 
2 - Business risk
3- Arthur Andersen Business 

4 - Environment risk 
5 - Process risk 
6 - Information for decision-making risk 

پی نوشت ها

منابع
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ارزیابی خصوصی سازی
طی سـه برنامه ی توسعه

فرهنگ کاشف بهرامی

حسابدار رسمی

دراینمقالهدالیلعلمیومنطقیبروزشــکافبینعملکردخصوصیســازیوبرنامههایتوسعهیاقتصادی،اجتماعی
وفرهنگیکشــوردرطولسهبرنامهیتوســعهازجنبههایبرنامههایخصوصیسازی،موردپژوهشوارزیابیقرارمیگیرد
وراهکارهایپیشبرندهبرایهردورهازاجرایبرنامههایتوســعهیاقتصادی،بهمنظورارائهیپیشــنهادهاییبرایبهبودو

بهینهسازی"مدیریتفرایندخصوصیسازی"ارائهمیشود.

68
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بررسی مقایســه ای عملکرد خصوصی سازی با برنامه ی 
اول توسعه )از سال 1369 تا پایان سال 1373(

اقتصادایرانهموارهبهدرجاتمختلف،یکاقتصادمختلط
بودهاست.تاســال1279هـ..ش.نقشبارزدولتدراقتصاد
کشوربهفروشامتیازاتبهمؤسساتخارجیبهمنظورتشویق
بهرهبرداریازمنابعطبیعی،محدودمیشد.درآغازقرنبیستم
صنایعکارخانــهایبزرگ،یعنیکارگاههاییباتعداد10کارگر
وبیشــتردرایرانوجودنداشت.درفاصلهیسالهای1279-
1304هجریشمسی،هشتکارخانهیجدیددرایرانتأسیس
شد.پسازسال1308تعدادکارخانههایتأسیسشدهافزایش
یافت؛امابســیاريازکارخانههایيکهدردههی1310تأسیس
شــدنددولتيبودند.دردورهیبعدازجنگدومجهاني،رکود
فعالیتهــايصنعتيپیشآمد،تاســال1335کهدرفاصلهی
اینسالتاســال1348رشدصنعتدراقتصادافزایشیافت،
درســال1339از98کارخانهیموجــود،نیمیبهطورکامل
دولتییانیمهدولتیبودند؛دورهیزمانیسالهاي1342-1335
دورهایبودکهدرآنبخشعمومینقشمسلطیرادرعرصهی
اقتصادکشــوربهعهدهداشت؛باافزایشدرآمدنفت،مشارکت
دولتدرتولیدکاالهــاوخدماتافزایشیافت؛درایندوره،
شــرکتهایدولتیدرزمینهیحملونقل،بازرگانی،معادن،
خدماتعمومیوامورمالیبهشکلانحصاریدایرشدند،در
زمینهیکشــاورزینیزدولتبهرهبرداریازمجتمعهایکشت
وصنعــتراکهدرمالکیتخودداشــتآغازکردوازطریق
انتصابمدیراندولتیبرایتعاونیهايتولیدیوشرکتهای
زراعــیاگرچهبهظاهرخصوصیبودند،دخالتداشــت،در
سال1352مسئلهیواگذاریصنایعدولتیبهبخشخصوصی
مطرحشــدوبهدنبالآنسهام330کارخانه)40درصدمقدار
پیشبینیشــده(بهبخــشخصوصیواگذارشــد،درطول
برنامهیتوسعهیسوم)پیشازانقاب(سالهاي1346-1342
ســرمایهگذاریهایدولتدرصنایعســنگینگسترشیافت.
دردههی1350نیزســرمایهگذاریدربخشصنعتســرعت
بیشتریگرفت.درایندورهبخشخصوصیبهبورسبازی
ومعاماتاماکومستغاتمشغولبود.درسال1354قانون
»توسعهیمالکیتبنگاههایتولیدی«تصویبشدومتعاقبآن
49درصدازسهامشرکتهایبزرگصنعتی،خصوصیو99
درصدسهامشرکتهایدولتیابتدابهکارکنانخودواحدهاو

سپسبهعموممردمعرضهشد.
پــسازپیروزیانقاباســامی،مالکیتدولتیبهطور
گســتردهایرشــدیافت.مجموعهایازماحظاتسیاسی-
اجتماعــی-فرهنگیواقتصادیکشــوردرتعیینمحدودهو
سرعتدولتیشدنواحدهایمتعلقبهبخشخصوصینقش

داشتند.براساس»قانونحمایتوتوسعهصنایع«شرکتهایی
کــهوامهایقابلماحظهبرایتأســیسیاتوســعهخوداز
بانکهادریافتکردهبودند)بندج(بهتملکدولتدرآمدند،
براساسبند»ب«و»د«همینقانون،سهاممالکینواحدهای
خصوصیکهوابســتهبهدرباربودندیاثروتهایخودرااز
راههاینامشروعبهدستآوردهبودند،یامالکانآنازکشور

فرارکردهبودند،مصادرهومّلیاعامشد.
عاوهبرایــنجنگتحمیلینیزباعــثافزایشدخالت
دولتدراقتصادگردید؛بهطوریکهتاپایانســال1370در
حدود1875شــرکتدولتیشناساییوحسابرسیشدندکه
ارزشدفتریداراییهایآنهادرحدود28/000میلیاردریال
اســتوارزشروزاینداراییهادرحدود400/000میلیارد

ریالبرآوردمیشد.
درقانوناولبرنامهیتوســعهیاقتصــادی،اجتماعيو
فرهنگیجمهوریاســامیایران-درخــردادماه1370،به
اســتثنایصنایعمادر،هدفازواگذاریواحدهایدولتیبه

بخشخصوصی،بهشکلزیربیانشدهاست:
1-ارتقایکارایی،2-کاهشحجمتصدیگریدولتدر
فعالیتهایاقتصــادیوخدماتیغیرضرور،3-ایجادتعادل

اقتصادی،4-استفادهیبهینهازامکاناتکشور.
اگرچهدرقانوناشــارهایبهاینمســئلهنشدهاست،اما
بهنظرمیرســدمهمترینانگیزهیواگذاریواحدهایدولتی
بــهبخشخصوصیدرایرانجنبهیمالیآناســت؛مقامات
دولتیدرآنزمانبارهااشارهکردندکهدرشرکتهایدولتی

هزینههابهشّدتافزایشیافتهاند؛اینمسئلهدودلیلدارد:
نخستآنکهتعدادآنهاافزایشپیداکردهبودودوماینکه
شــرکتهایمزبوربهصورتابزاریبرایاعمالسیاستهای
اجتماعیوتوزیعیدولتدرآمدهبودند.درسالهایآخرجنگ
تحمیلیبــهعلتکمبودمواداولیــهیوارداتی،کاهشدرآمد
نفتومحدودیتهایارزی،ازظرفیتهایتولیدیواحدهای
مذکوربهطورکاملاستفادهنمیشدوعمًاهزینههایباالییبر
دولتتحمیلمیشد.تعدادکارکناندولت)بهاستثناینیروهای
انتظامــی(از580/000نفردرآغازانقــاببه1/115/000نفر
درسال1366رسیدونســبتمخارججاری)حقوقکارکنان
دولت(بهکلمخارجدرطیهمینزماناز48/7درصدبه74/7
درصدافزایشیافت؛جدولیکافزایشهزینههایدولترابه

ویژهازپایانجنگتحمیلیتاسال1372نشانمیدهد.

جدولیککسریبودجهیدولتبهمیلیاردریال)1371-1367(
13671368136913701371سال

2125/21142/1418/61087/71091/9کسریبودجه
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بهنظرمیرســدمهمتریندلیلبرایخصوصیسازیدر
ایرانکاهشبارمالیدولتبود.ازاینگذشته،خصوصیسازی،
بخشیازسیاســتتعدیلاقتصادیدربرنامهیاولتوسعهی
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیکشورنیزبودهاست؛درسالهای
اولاجرایبرنامههایاولودومتوسعه،واگذاریفعالیتهابه
بخشخصوصیوکنارهگیریدولتازفعالیتهایاقتصادی
یکیازراهحلهایبحراناقتصادیوافزایشنرخرشددرایران،
شــناختهشدهاست.تصورمیشودکهبازگرداندنفعالیتهای
دولتیشــدهبهبخشخصوصیمیتواندتحوالتبنیادیندر
نحوهوماهیتحرکتهایاقتصادیبهوجودآورد.عاوهبر
این،کســبمنابعمالینیزیکیدیگرازهدفهایدولتدر
واگذاریواحدهایدولتیبهبخشخصوصیمیباشد.ازاین
نظرارزشیابیواحدهایمشمولواگذاریاهمیتبسیاردارد؛
اگرواحدهاباارزشــیکمتــرازارزشواقعیخودبهبخش
خصوصیواگذارشوند،گروهیکهجانشیندولتمیشوند،
ســودبادآوردهایبهدســتمیآورند؛واگرقیمتوارزش
واگذاری،بیشازحدباشد؛جریانواگذاریمتوقفمیگردد؛
قیمــتیکواحدتولیدیرامیتوانباتوجهبهعواملیمانند:
ظرفیتایجاددرآمد،درآمدســالهایگذشته،توانپرداخت
ســودبهسهامداراناحتمالی،ارزشتعدیلشدهیداراییهای
آنیاترکیبیازاینهامشخصکرد.درایرانواگذاریسهامبا
استفادهازمزایده،فروشسهامدربورس،فروشواحدخارج

ازبورسوواگذاریبهکارکنانصورتگرفتهاست.

دالیل بروز شکاف بین برنامه با عملکرد خصوصی سازی 
در برنامه ی اول توسعه

1- تعیین غیرواقع گرایانه ی هدف ها
برنامهریزانوسیاســتگذاران،معموالًاززمانموردنیاز
برایطرحریزیواجرایانتقاالتخصوصیســازیبرآوردی
غیــرکافیدارنــد.درانگلســتانروند14مــوردواگذاری
واحدهــایدولتیبهبخشخصوصیهشــتســالبهطول
انجامید.درســالهایاولیه،حرکتبسیارآرامبود.درمالزی،
بینتصمیــمدولتدریکموردخصوصیســازیوتکمیل
عملیواگذاری،سهســالفاصلهافتاد.درترکیه،برنامهریزی
بــرایخصوصیکردنیکمجتمعبزرگپتروشــیمیبیشاز
یکسالبهطولانجامید.اینتجربههانشانمیدهدکهانتظار
اجرایبرنامههــایبزرگخصوصیســازیدرزمانیکوتاه،
واقعگرایانهنیســت.درایرانبرنامهیخصوصیسازیهیأت

وزیراندراردیبهشت1370تصویبشد.
دراینزماندوســالنخستبرنامهیاولسپریشدهبود.

براساساینتصویبنامهحداقلباید270واحددولتیتاآخر
سال1372بهبخشخصوصیواگذارمیشد.برایاینمنظور،

برنامهایمدونباهدفهایکّمیمشخص،تهیهنشدهبود.
اگرچهشــرایطبرایواگذاریواحدهایدولتیبهبخش
خصوصیمســاعدمیباشــد،اّمانهبااینسرعت.درتحقیق
انجامشدهبهوسیلهیشرکتسرمایهگذاریصنایعمّلیایران
وبراســاساطاعــاتموجود،تاپایانســال1370بیشاز
1875شــرکتدربخشعمومیشناســاییوحسابرسیشده
اســتکهارزشدفتریداراییهایآنهــادرحدود28هزار
میلیاردریــالوارزشروزاینداراییهــابیشاز400هزار
میلیاردریالبود.نقدینگیبخشخصوصیدراقتصادکشــور
درپایانسال1370معادل28/6هزارمیلیاردریالبودهاست.
بنابراینباتوجهبهمیزاننقدینگی،فروشاینحجمعظیماز

داراییهایدولتدرزمانکوتاهممکننبود.
پسهدفتعیینشدهدرتصویبنامهیهیأتدولت،بسیار
غیرواقعگرایانهبودهاستواینیکیازدالیلمهمشکافبین

اهدافبرنامهباعملکردواقعیبود.

2- فقدان برنامه ی جامع و وجود شتابزدگی
درسال1986ترکیهاززمرهینخستینکشورهایدرحال
توسعهبودکهبرنامهیبزرگیبرایخصوصیسازیطرحکرد.
دربرنامه،اهدافاصلیخصوصیسازیومواردضروریبرای
تغییراتالزمقانونیمشخصشدهبود؛دراینبرنامهبهمنظور
ســهولتخصوصیسازی32مؤسســهیدولتیطبقهبندیو
مراحلمشخصبرایخصوصیســازیپنجمؤسسهازگروه
32مؤسسهمدونشدهبود.درمالزینیزبرنامهایجامعبرای
خصوصیسازیتهیهشدکهدرآن236مؤسسهرابرایفروش
بهبخشخصوصــیدرنظرگرفتهبودند.دیگرکشــورهای
توسعهنیافتهبرایخصوصیسازیازشیوهایکه»روشمورد
بهمورد«خواندهمیشــوداســتفادهکردهاند.مکزیکبیشاز
130مؤسســهرابینسالهای1983تا1988بدونهیچگونه
استراتژیجامعخصوصیســازیبهبخشخصوصیواگذار
کرد.تهیهیبرنامهیجامعبرایخصوصیسازییااستفادهاز
روش»موردبهمورد«بستگیبهشرایطویژهیهرکشوردارد.
بهنظرمیرسدکهفقدانیکبرنامهیجامعووجودشتابزدگی
دراجرایبرنامهیخصوصیســازییکیدیگرازدالیلعدم
موفقیتکاملاینبرنامهدردورهیبرنامهاولتوسعهدرایران
بودهاســت؛هرچندکهاینموفقیتدرطولدورههایزمانی
برنامههایدوموسومتوسعهنیزکاملنشدوخصوصیسازی
بهمعنایحقیقیکلمهدرکشورمانهمچناندرآندورهناکام

باقیماندهاست.
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3- خصوصی سازی بدون بازسازی
برایموفقیتبرنامهیخصوصیسازی،واحدهایدولتی
منتخب،بهمنظوراعمالفرآیندخصوصیســازیبایدقبلاز
ارائهبهبخشخصوصی،بازسازیشوند.بسیاریازواحدهای
بزرگدولتیبامشکاتمالیوعملیاتیجّدیروبهروبودند.
تجدیدساختاربدهیاینواحدهاقبلازخصوصیسازیباید
انجاممیگرفتوســاختارهایســازمانیعقانیدرآنهابه
وجودمیآمد.بازســازیشرکتهایمنتخبخصوصیسازی
معموالًپیششــرطالزمبرایچنینبرنامهایاســت.بهنظر
میرسدکهدرایرانبازسازیواحدهاصورتنگرفتهاستو
عدماستقبالمردمازعرضهیسهامدربورساوراقبهادارنیز

تاحّدیبههمینمسألهمربوطاست.
بنابرایناســتفادهازمنابعمالیصنــدوقذخیرهیارزی
برایبازسازی،بهسازیونوسازیشرکتهایمشمولیاقابل
واگــذاریبهبخشخصوصی،میتوانــدنقشمؤثرومهمی
دراینزمینهداشــتهباشــدبنابرایندولتنبایدصرفًابهفکر
کسبدرآمدازمحلفروشواحدهایدولتیباشد،بلکهباید
هزینهیالزموکافیرابرایبازســازییابهسازیونوسازی
واحدهــایقابلواگذاریبهبخشخـــصوصیبنمایدواین
موضوعبرایجذبکارآفرینانبخشخصوصی،بســیارمؤثر

ومفیداست.

4- تخصص غیرکافی
بسیاریازکشــورهایدرحالتوسعه،بهویژهدردستگاه
دولت،دچارکمبودنیرویانسانیمتخصصوکارآمد،درامر

خصوصیسازیهستند.
ممکــناســتدربرخیازایــنکشــورهادراینزمینه
نیروهایکارآمدیدربخشخصوصیوجودداشــتهباشــند.
درایراندرهردوبخش،نیرویانســانیکارآمدیکهبتواند
برنامهیخصوصیســازیراصحیحوکاملاجراکند،یافت
نمیشد؛همچنینمطالعاتاقتصادیالزمصورتنگرفتهبود
وازبینروشهــایمختلف،بهترینروشهابرایواگذاری،
انتخابنشــدهبود.قیمتسهامعرضهشدهبهعمومدربورس
اوراقبهادار،درآغازبســیارپایینبودکهســودبادآوردهای
نصیبخریداراناولیهســهاممینمود.سپسقیمتها،بسیار
باالتعیینشــدوباعثعرضهیفوریســهامبافاصلهپس
ازخریداریبهوســیلهیمردمدربورساوراقبهادارشــد.
مشــکاتعدیدهایکهبرنامهیخصوصیسازیدردورهی
برنامــهاولودومتوســعهوتاحدیدرحــالحاضرباآن
روبهروســتبهمیزانقابلتوجهایبهخاطرفقداننیروهای
کارآمدومتخصص،دراینزمینهمیباشد؛هرچندکهدرطول
برنامهیسومتوســعهباالخصدرآخرینسالآنیعنیسال
1383گامهــایمؤثریبرایتربیتوآمادهســازینیروهای
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متخصصبرداشتهشــدهاست.ولیرفعاینمعضل،تاشو
برنامهریزیجامعترودقیقتریرامیطلبد.

5- اشکاالت بازار سرمایه
شــایدبتــوانعمدهتریندلیلعــدمموفقیــتبرنامهی
خصوصیســازیرادرایران،توســعهنیافتگیبازارسرمایه
درکشــوروناکارآمدیبــورساوراقبهادارتهراندردوران

برنامهیاولودومتوسعهدانست.
دراغلبکشورهایدرحالتوسعهسازوکارهماهنگشده
ومؤثریکهبورساوراقبهاداربتوانددرقالبآن،دربازارهای
مالیبابیشترینکاراییعملکندوجودندارد،بنابراینبیشتر
سازمانبورس،بهعنوانتنهاسازمانفعالدربازارمالیعمل
میکندومقاماتمســئولکلیهیانتظاراتیراکهبایدازبازار
سرمایهوانواعبازارهایمالیداشــتهباشند،ازبورساوراق
بهادارخواهندداشــت.مشکل،زمانیحادترمیشودکهبرای
واگذاریفعالیتهایاقتصادیبــهبخشخصوصی،بورس،
مرکزثقلاجرایاینبرنامهباشد.اّمابورساوراقبهادارزمانی
میتواندکارآییداشتهباشدکهبتواندپیوستهجریانمنظمیاز
منابــعمالیرابهجانبخودجذبکندودراختیارمتقاضیان
ســرمایهقراردهد.الزماستشرایطیبهوجودآیدکهدرآن
فشارواردهبهبورسآنقدرزیادنشودکهضربهیشدیدیبه

موفقیــتبورسدراقتصادواردآید؛بههمیندلیلاســتکه
دربیشترمواردوقتیجریانواگذاریفعالیتهایاقتصادیبه
بخشخصوصی،دریککشوردرحالتوسعهمطرحمیشود،
باتوجهبهانبوهواگذاریها،بورسبهعنوانمرکزاصلیانتقال
مالکیــتعملنمیکندوفقــطدرمقاممحــرکوبهرونق
آورندهیفعالیتمالکانخصوصی،گروهیازشــرکتهایی
راکهبهتازگیتجدیدســازمانیافتهبــهعضویتمیپذیرد،
اگرازاینقاعدهپیروینشــود،رونقیکهدرشــروعجریان
واگذاریهادربورسپدیدآمد،پایدارنخواهدماندودرنتیجه
بورسدرنیمهدومســال1375وسال1376دچاررکودشد
کهاینموضوع،اعتبارسیاســتخصوصیسازیدولترادر

آندوران،زیرسؤالبرد.
همانندســایرکشورهایدرحالتوســعه،درایراننیزتا
قبلازبرنامهیخصوصیســازی،بورساوراقبهادارنقشی
پراهمیتدربازارســرمایهیکشورنداشت؛تا15سالپیش،
سرمایهگذاریدرسهامشــرکتهایعنیمشارکتدرمالکیت
ومدیریتبنگاههایاقتصادی،درکشــورهایدرحالتوسعه
چندانموردتوجهقرارنمیگرفــت،زیراوامهایکوتاهمدت
بــهراحتیازبانکهــایمحلیقابلتأمینبــودوبنگاههای
اقتصــادی،وامهایبلندمدترانیزمیتوانســتندبهراحتیاز
بانکهــادریافتنمایند.عواملــیمانندکمکهزینهیبهرهو
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معافیتهایمالیاتیبهرهیپرداختیباعثارجحیتتأمینمالی
ازطریقوام،بهتأمینمالیازطریقفروشســهام،میگردید.
همانطورکهمیدانیمنرخبهرهیواقعیمنفی،کهمدتزمانی
دربسیاریازکشــورهایدرحالتوسعهوجودداشتهاست،
هزینــهیتأمینمالــیازطریقوامرابرایشــرکتهاپایین
میآورد.اّمادرسالهایاخیر،تعدادروزافزونیازکشورهای
درحالتوســعه،بهخصوصکشــورهایپیشــرفتهتروتازه
صنعتیشــده،مزایایوجودیکبازارسهامداخلیبسطیافته
رابرایاقتصادشاندریافتهاند،درآخرسال1987بزرگترین
بورسهایاوراقبهاداردر19کشوردرحالتوسعهدرحدود
180میلیارددالرسهممعاملهکردند.برخیازاینبورسهارا
میتوانبابورسهایکشــورهایکوچکتراروپامقایسهکرد.
بــرایمثالبورساوراقبهاداربرزیل،هلند،مالزیومکزیک
ازبورساوراقبهاداردراتریشونروژدرآخرســال1987

بزرگتربودند.
درکشــورهاییماننــداندونــزی،اردن،کره،پاکســتان
وتایلندتعدادشــرکتهایپذیرفتهشــدهدربورسبهطور
قابلماحظهایرشــدداشــتهاند.بورسهایباسابقهترمانند
بورسهــایهنگکنک،هند،ســنگاپورواکثرکشــورهای
آمریکایالتینازنظرتعدادشــرکتهایپذیرفتهشده،رشد
چندانینشــانندادهاندورشــدمعاماتدرآنهاناشــیاز

افزایشارزشبازارشرکتهایپذیرفتهشده،بودهاست.
درایرانبورساوراقبهادارتهراندربهمن1346فعالیت
خودراآغازکرد.ازآغازســال1357تاســال1359فعالیت
بورساوراقبهادارابتدادچاررکود،وســپسمتوقفشدو
درســال1368فعالیتمجددخودراآغازکرد.دراینســال
105شــرکتدربورسپذیرفتهشــدهبودندکــهاینتعداد
برابرتعدادشــرکتهایپذیرفتهشدهدربورسدرآخرسال
1357بود.تنهادرســال1369بودکهحجممعاماتبورس
افزایشیافت؛دومعیارزیرنشــانمیدهنــدکهدرفاصلهی
سالهای1355تا1370بورساوراقبهادارتهرانتنهااندکی
رشدداشتهاســت.معیاراول،معیارحجممعاماتبورسبه
نقدینگیاســتکهاینمعیاربرایسال1355درحدود1/3
درصدوبرایســال1370برابر1/7درصدبودهاست.معیار
دوم،حجممعاماتدربورسبهتولیدناخالصداخلیاست.
اینمعیاربرایسالهای1355و1356درحدود0/8درصد
وبرایســال1370)سالدوماجرایبرنامهیاولتوسعه(در

حدودیکدرصدبودهاست.
نتیجــهایکهازلحاظتحلیلاقتصادیازچگونگیاجرای
قانونبرنامهیاولتوسعه)ازسال1369لغایتسال1373(از
لحاظجاریســازیفرآیندخصوصیسازیدراقتصادکشور،

میتوانگرفتبهشرحزیراست:
واگذاریواحدهایتحتپوشــشبخشدولتیبهبخش
خصوصــیبههرترتیبکهصورتگرفتهمشــکاتخاص
خودراخواهدداشــت.درکشورهایدرحالتوسعه،فقدان
بــازارمالیکارآمدوبدهکاریبیــشازحدواحدهایتحت
پوشــش،عواملاصلیبازدارنــدهیحرکتخصوصیکردن

است.
چوندربسیاریازموارد،انتقالواحدهایدولتیبهبخش
خصوصیبرســرمایهگذاریواشتغالدرواحداثرمیگذارد،
بررسیامکاناتوسیاستهایبخشخصوصیونیزسازگار
کردنساختقانونیکشوراهمیّتبسیاردارد.مثًاقانونکار
بایدمناســبفعالیتاقتصادیبخشخصوصیباشدیاآنکه
تخصیصمنابعمالیازشــبکههایپولیکشوربایدبرازندهو
متناســببانیازهایبخشخصوصی،فعالشدهباشد؛واین

زیرساختهابایدازقبلبنامیگردید.
چوندراکثرکشــورهایدرحالتوسعه،بازارهایمالی
توسعهیافته،وجودندارند،بهتراستابتداواحدهایکوچکتر
دولتیبهبخشخصوصیواگذارشوند.بایدتوجهداشتکه
تنهاواگذاریواحدهابهبخشخصوصیهدفهایبرنامهي
خصوصیســازیرابرآوردهنمیکند.بازسازیصنعتقبلاز
خصوصیسازیضروریاســت.اگرخصوصیسازیبتواند
باعثافزایشرقابتگردد؛کهایننیزبهتغییرساختارصنعت
نیازدارد،میتواندکارایــیراافزایشدهد.بنابراینضرورت
اســتفادهازمنابعمالیصندوقذخیرهیارزیبرایبازسازی،
نوســازیوبهســازیواحدهایقابلواگذاریمعقولبهنظر
میرسدالبتهدرآندورهیزمانی)دورهیبرنامهاولتوسعه(،
مــازاددرآمدهاینفتیکهدرحــالحاضروجوددارد،وجود
نداشــتکهازمنابعمالیوارزیصندوقاســتفادهشودولی
درحالحاضرمیتوانازمنابعمالیصندوقمزبوردرجهت

تحققاهدافبرنامههایخصوصیسازیاستفادهکرد.
نکتــهیدیگرآنکهدراهدافبرنامهخصوصیســازیبه
کاهشبارمالیدولتاشــارهنشدهاست.درحالیکهبهخاطر
کســربودجههایفوقالعادهوقابلماحظــه،میتوانهدف
کاهــشبارمالییاحتّیایجادمنابــعمالیجدیدبرایدولت
راازهدفهایعمدهیبرنامهخصوصیســازیایرانقلمداد
کرد.ازایننظرارزشیابیصحیحواحدهایمشمولواگذاری

اهمیتبسیاردارد.
درالیحهیپیشــنهادیبرنامهیدومتوســعهاقتصادی-
اجتماعیوفرهنگیجمهوریاســامیایران)ازسال1374
لغایــتســال1378(کهدرآبــانماه1372تهیهشــدهبود،
خوشبختانهبهدومسئلهيرفعمشکاتحقوقيشرکتهاي
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قبلازواگذاريوبازنگريدربورستوجهشــدهبود.عاوه
برایندربنــدجتبصره23الیحهنیزآمدهبودکهمقداریاز
درآمدناشیازواگذاریبایدصرفپرداختبدهیواحدهای
مشمولواگذاریواصاحساختارمالیاینشرکتهاگردد.

برایاصاحســاختاربورساوراقبهــادارتهرانورفع
مشــکاتیکهایننهادبازارســرمایهدرراهخصوصیسازی
بهوجودآوردهبود،ایجادقوانینمشــخصدرجهتافزایش
ســرعتانتقالســهام،کاهشدخالتکارگزارانونهادهای
دولتیدرتعیینقیمت،ایجاداستانداردهایخاصاطاعرسانی
برایکاملکردنبازاربورسوتأســیسسایرنهادهایبازار
سرمایهکهباعثافزایشکارآییبورساوراقبهادارمیگردند،

ضروریبود.
عاوهبراین،الزمبودکهسیاســتهایپولی،سازگاری
بیشــتریبابرنامهخصوصیسازیداشــتهباشند.آنگروهاز
سیاستهایپولیکهنقدینگیبیشتریبرایبخشخصوصی
باقیمیگذاردویاازمطلوبیتنسبیسپردهگذاریدرشبکهی
بانکیمیکاهد)مثًاکاهشســودبهسپردهگذاران(انگیزهی
بیشــتریبرایخریدســهامدرمردمایجادمیکند.برعکس،
سیاســتهایپولیکهدرصدبیشتریازمنابعرابهشبکههای
بانکیســوقمیدهدتقاضابرایســهامرامحــدودمیکند.
تضعیفارزشپولمّلی،یعنیافزایشقیمتارزهایخارجی
دربازار،سرمایهگذاریخارجیانبرایخریدسهامدرایرانرا
سودآورترمیسازد،بایددرزمینهیفروشسهامبهخارجیان
نیزتصمیمگیریشودودرصورتمطلوببودن،مطالعاتیبه

منظوررفعمشکاتدراینزمینهصورتگیرد.
بهطورکلیبرایانجامهرگونهاصاحاتزیربناییدرنظام
اقتصادکشور،ابتدامیبایستیاصلواقعگراییوشفافسازی
اطاعاترادرشــناختریشــههایمعضات،نارساییهاو
نواقص،پیشهخودســازیم،ودستازسیاسيکاریبرداریم
تــاپیبهنقاطضعفوشــکافهایاجرایی،عملیاتیکردن
برنامههاببریموبعدازاینفرازاستکهمیتوانیمباقاطعیت،
برایرفعمعضات،نارساییهاونواقص،برنامهریزیزیربنایی

واقداماتاصاحیانجامدهیم.

ب(- بررسی تطبیقی عملکرد خصوصی سازی با برنامه ی 
دوم توسعه )از سال 1374 لغایت سال 1378(

درطولدورهیبرنامهیپنجسالهیدومتوسعه)ازابتدای
ســال1374لغایتســال1378(نیزکمابیشهمانمسائلو
مشــکاتیکهدرطولدورانبرنامهاولتوسعهدرامرصحیح
فرایندخصوصیســازیوجودداشت،اســتمراریافتمانند
تعیینغیــرواقعگرایانهیهدفها،فقــدانبرنامهیجامعو

وجودشــتابزدگی،خصوصیسازیبدونبازسازیونوسازی
واحدهــایقابلواگذاری،تخصصغیرکافیمســئولینامر
واگذاریوعدمتوســعهورشدکافییکبازاربزرگسرمایه
درکشورکهبابازارهایسرمایهبینالمللیارتباطداشتهباشد.
مجموعًااینعوامــلزمینههایعدمتوســعهیالزموکافی
بخــشخصوصیدرایــرانرادرطــولدورانبرنامهیدوم

توسعه،فراهمکرد.
عاوهبراین،ســهاشکالاساســیدیگرنیزدرایندوره
کامًامشهوداستوحتیبهدورههایزمانیبرنامههایسوم

وچهارمتوسعهنیز،سرایتپیداکردهاست.
درموردآنسهاشکالاساسی،گفتنیاست:

1-عدمانتقالآنمیزانازمالکیت)سهام(مؤثردرمدیریت
اثربخششــرکتهایقابــلواگذاریبــهکارآفرینانبخش
خصوصیاعمازاشــخاصحقیقیوحقوقيکارآفرین.آمارها
نشانمیدهدســهامیکهعمدتاًازطریقسازمانبورساوراق
بهادارازطرفشــرکتهایاسازمانهایمادرتخصصیعرضه
شــده،بهگروهکثیریازمردمواگذارگردیدهکهمالکیتخرد
وبیاثردرامرتصمیمگیریهایمدیریترادرشــرکتهایی
کهسهامشانعرضهشــده،دارند؛ودرنتیجهسهامدارانبخش
خصوصیکهعمدتاًمردمهستندنهکارآفرینانبخشخصوصی،
سهممؤثریدراختیارانتخاباعضایهیأتمدیرهشرکتهای
واگذارشــدهودرنتیجهاعمالمدیریتمؤثرواحدهایواگذار
)Freefloat(شــدهراندارند،حتّیمیزانسهامشــناورآزاد
شرکتهاییکهسهامشانتوسطشرکتهایاسازمانهایمادر
تخصصیدربورسعرضهگردیــد،عمدتاًزیر20درصدکل
ســهامشرکتهایمزبور،بودهاســتکهاینمیزانتأثیریدر
انتقــالقدرتکههمــانانتقالمالکیتمؤثــردرامرمدیریت
واحدهــایواگذارشــدهازطریقبورسبــوده،برایبخش
خصوصیحاصلنکردهاســت؛بهخصــوصآنکهاینمیزان
نیزبهطورگســتردهایبهصورتسهامخردبینمردمعرضه
شــدهوبهفروشرسیدهاســت؛اینموضوعنشانمیدهدکه
فلسفهوهدفخصوصیسازیدرامرواگذاریهامحققنشده
استکههمانارتقایواقعیسطحبهرهوریوکاراییاقتصادی
شرکتهایواگذارشدهاستکهدرنهایتمنجربهرشدپایدار
تولیدناخالصداخلیکشورخواهدشدواینمهمراتنهابخش
خصوصیقدرتمندکارآفریــندرامرمدیریتمؤثرواحدهای
واگذارشده؛میتواندمحققکند؛نهبخشخصوصیکهدارای
خردهســهامیازشــرکتهایواگذارشــدهمیباشندزیراکه
تأثیریدرمدیریتمؤثرآنواحدهاندارندوتنهامنتظردریافت
سودســهامویاافزایشسریعقیمتسهامشاندرکوتاهمدت
برایدسترسیبهمنافعسهلالوصولیهستندکهحتیموجبات
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مخدوشکردنعملکردبورسمیشوند.
2-ســازمانهایبخــشعمومــیمانندســازمانتأمین
اجتماعی،صندوقبازنشســتگیکشــوریوامثالآنبهدلیل
ماهیتوظایفوکارشان،داراینقدینگینسبتًاباالییهستند
یابهدلیلتأدیهبدهیشــرکتهایدولتیبهآنهادراولویت
واگذاریهایعمــدهقرارگرفتندوانتقــالمالکیتهمراهبا
مدیریتمؤثربهنهادهاوســازمانهایعمومیعمًاصورت
پذیرفتوســهمبخــشخصوصیدراینمیــانناچیزبود
اینموجبشــدکهبــهنوعیفرایندعمومیســازیبهجای
خصوصیســازیدراقتصاددولتیکشــورمانرخدهد؛واز
هدفوفلسفـــهیخصوصیسازیدراقتصـــادکـشورمـان

دورشویم.
3-دردورهیبرنامهیدومتوسعهنیزمانندبرنامهیاول،
هدف،تحققوکســبدرآمدهایپیشبینیشدهدربودجهی
ســالیانهیکلکشوربودهاست.درصورتیکهبرایکسبآن
درآمدهابایدبهتناســب،درامربازسازی،نوسازیوبهسازی
تأسیســات،ساختمانها،ماشینآالت،ارتقایسطحفناوریو
تجهیزاتونیرویانسانیشــرکتهایقابلواگذاریمتعلق
بهســازمانهایمــادرتخصصی،هزینهمیکردنــدتارغبت
ســرمایهگذاریدربخشخصوصیبرایســرمایهگذاریدر
آنشــرکتها،افزونگرددتابهاینوسیلهسهممالکیتمؤثر

درمدیریتتوســطبخشخصوصیدرشــرکتهایواگذار
شــده،بیشترگردد؛اّمااینطورنشــدوفروشواحدهایقابل
واگذاریصرفًادرجهتتحققدرآمدهایهدفگذاریشده
دربودجهیســاالنهیکلکشوربودهاستوبخشهزینهای
آنبسیارکمرنگونامتناســبباکسبدرآمدهایحاصلاز
فروشواحدهایقابلواگذاریبودهاســت؛بنابرایناستمرار
جریانمذکورموجبعدمتحققاهدافخصوصیســازیدر

برنامهیدومتوسعهشد.

تحلیل عملکرد خصوصی ســازی در اجــرای قوانین 
برنامه های اول و دوم توسعه

برمبنایمطالعاتمیدانیصورتپذیرفتهوبررســیهای
عمیقکارشناسیدرخصوصارزیابیعملکردخصوصیسازی
درطولدوبرنامهیاولودومتوســعه،باماحظهیمجموع
مطالبعنوانشدهوبادرنظرگرفتنآمارهاونتایجحاصلهاز
عملکردخصوصیسازیدرطولدوبرنامهيتوسعه،میتوان
نتیجهگرفتکهدولتدراعمالسیاســتخصوصیســازی
توفیقچندانینداشــتهونتوانستهاستاهدافاولیهیخودرا
محققســازد.مهـــمترینعواملمؤثربرعدمتوفیقسیاست
خـــصوصیسازیدرکـــشوررامـــیتوانبهصورتزیر

خاصهکرد:
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الف-قوانینخصوصیســازیدرکشــوربیشــترفرایند
خصوصیســازیدرواحدهایتولیدکنندهیکاالراموردنظر
داشتهوامرخصوصیســازیخدمات،کمترموردتوجهقرار
گرفتهاســت،درصورتیکهبخشخدماتدرجهانامروز،
آنقدرگســتردهشدهکهنیازبهقانونهایخاصخودرادارد؛
توجهبیشــتربهبخشتولیدکاالازمشخصاتکشورهایدر
حالتوســعهاســتوالزماســتحیطهیفعالیتدربخش
خدماتبهصورتکاملتریتعریفگرددوخصوصیسازی

دراینبخشضوابطدقیقتریپیداکند.
ب-یکیازعلــلاصلیوکلیدیعدمتوفیقسیاســت
خصوصیسازیدرکشــوررامیتواننبودبررسیهایدقیق
درخصوصتواناییهــایبخشخصوصیدربارهیامکانات
مالیومدیریتیآنانو...دانست،درحالیکهبخشعمدهای
ازتولیــدناخالصداخلــیدراختیاردولتوشــرکتهای
دولتیاســت،تواناییبخشخصوصــیبرایبهعهدهگرفتن

فعالیتهایتحتاختیاردولتبسیارمحدودمیباشد.
ج-جامعنبودنقوانینمصوبمربوطبهخصوصیسازی
منجــربهآنشــدهکهطــیچندســالیکهسیاســتهای
خصوصیســازیدرکشوربهاجرادرآمده،ضوابطگوناگونی
دراینبارهبهتـــصویببرســدکهاینامرخـــودباعـــث
سردرگمیوعدماعتمادبخشخـصوصیبهاینسیاستهای

دولتشدهاست.
د-یکیازعواملدیگرکهنقشبهسزاییدرعدمتوفیق
سیاستهایخصوصیســازیدرکشورداشــتهاست،عدم
تفکیک"اهدافاجتماعی"از"اهــدافاقتصادی"دراجرای
سیاستخصوصیســازیبودهاست؛دراینموردمیتوانبه
قانوننحوهیواگذاریســهامدولتیبهایثارگرانوکارگران
اشارهکرد؛کهدراینقانون،ازخصوصیسازیبهعنوانابزاری
جهتاعمالسیاستهایحمایتیاستفادهشدهاست!ریشهی
اینطرزبرخوردرامیتواندرگرایشجامعهبهتوزیعثروت
بهجایخصوصیســازیبهمنظورافزایشکارآییدولتویا

کاهشهزینهآندانست.
هـ-بسیاریازگروههایجامعهکهازاولویتدرواگذاری
سهامبرخوردارشــدهاندازتوانمالیالزمجهتخریدسهام
برخوردارنبودنــدبنابراینیابایدواحدهابهقیمتپایینتراز
ارزشبازاریآنانواگذارمیشدویاازطریقدادناعتبارات
بانکیخاص،امکانخریدســهامبرایآنانفراهممیگردید.
اینطــرزبرخوردمجدداًبااهدافمتداولخصوصیســازی

مغایرتپیدامیکند.
و-مشــکلدیگرمربوطبهوضعیتنامطلوبســاختار
شرکتهایدولتیاست؛درواقعبسیاریازشرکتهایدولتی
ازساختارمالیوســازمانیمناسبیبرخوردارنبودهوادامهی
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حیاتآنهادرشــرایطحمایتیوبــابهرهگیریازیارانههای
متــداول،امکانپذیربودهاســت.ازاینجهــتاینواحدها
معموالًامکانادامهیفعالیتدرشــرایطرقابتیرانداشــتهو

بنابراینجذابیتچندانیبرایبخشخصوصیندارند.
ز-یکیدیگرازمشکاتاساسیدرفرایندخصوصیسازی
درکشــورایناستکهمتقاضیاناصلیخریدواحدهایقابل
واگذاری،مؤسسههاونهادهایوابستهبهدولتنظیربانکها،
ســازمانتأمیناجتماعیوصندوقبازنشستگیوشرکتهای
ســرمایهگذاریوابســتهبهآنــانبودهانــد.بنابرایــنروند
خصوصیسازیبهانتقالمالکیتازیکبخشدولتيبهبخش
دیگردولتيمبدلشــدهاســت.البتهانتقالواحدهايتولیدي
بهمؤسســههايبیمهايبهعنوانواسطهبرايخصوصيسازي

واقعیدرمرحلهیبعدقابلتفکروبرنامهریزیاست.
ح-بهواســطهیفقدانبسترمناســببرایفعالیتهای
اقتصادیدرکشــوروعدماطمینانبخشخصوصیبهبازده
مالیاینواحدها،منابعمالیبخشخصوصیبیشتربهسمت
فعالیتهایزودبازدهنظیرخریدارز،مستغاتوفعالیتهای
تجاریواســطهایمتمایلبودهاست.اکثرفعالیتهایصنعتی
درکشــورمابهدلیلفعالیتهایتجاریمرتبطباآنسودآور
شــدهاند.بهعبارتدیگرفعالیتهایصنعتیبدونبهرهگیری
ازسودحاصلازفعالیتهایوارداتی،معموالًسودآوریکافی

ندارند.
ط-مشــکلدیگرفقدانیکسیســتممناســبجهت
قیمتگذاریواحدهــایقابلواگذاریبودهاســت.ازیک
طرفاینانتظاروجودداردکهقیمتگذاریبراساسداراییها
صورتپذیرد.ازطرفدیگــرمقتضیاتبازار،قیمتگذاری
براساسســودآوریراترجیحمیدهد.اختافدردونگرش
فــوقموجبمذاکراتواختافنظرهایبســیاردرســطح
جامعهبودهومشــکاتزیادیرابهوجودآوردهاســت.به
عبــارتدیگر،ارزشگــذاریبراســاسداراییهاییکهدر
شرایطموجودمنجربهدرآمدنمیگردند،موجبقیمتگذاری
غیرواقعیسهاماینگونهشرکتهامیشود؛درحالیکهقیمت
ســهامدربازار،انعکاسیازســودآوریآنان-صرفنظراز
ارزشداراییها-میباشــد؛بنابراینشــرکتهایدولتیکه
عمدتًاقادرنیستندازداراییهایخودبهدرستیاستفادهنمایند
وبااینکهشــرایطبازاراجازهیبهرهگیریمناســبازدارایی
آنهارانمیدهد؛سودآوریبسیارکمترینسبتبهداراییهای
خوددارند؛بهعاوهداراییاکثراینواحدهادردفاترشــانبه
دلیلبهکارگیرینرخارزرسمیدروارداتماشینآالتشان
کمترازقیمتروزبازاریآنها،ارزشگذاریشــدهاستو
بنابراینارزشدارایی،نرخاســتهاکوماندهیستوندارایی

اینشــرکتهابااختالجّدیهمراهاســت؛ازاینروسود
آوریمندرجدرصورتهایمالیباواقعیتعملکردواحدها،

انطباقندارد.
ی-درواگــذاریواحدهایدولتــی،"تواناییمدیریتی
خریداران"نقشعمدهاینداشــتهاســتدرحالیکهیکیاز
عواملمهمدرموفقیتخصوصیسازی،کارآمدبودنمدیریت
بخــشخصوصیاســت)دربســیاریازکشــورها،کیفیت
تخصصــیومدیریتیخریــدارانوتعهداتیکهبرایادامهی
فعالیتواحدمیسپارند،بیشترازطریقمزایدهدرقیمتخرید

اهمیتداشتهاست(.
ک-عامــلدیگــریکــهفرایندخصوصیســازیرادر
کشورمانبامشکلروبهروساخته،وجوددیدگاههایمخالف
بخشخصوصیدرمیانسیاستمداران،دانشگاهیانواقشار
مختلفجامعهمیباشــد،بنابراینبخشخصوصیهنوزخود
رامصــونازمصادرهیآتیاموالنمیداندودرصورتیاقدام
بهخریدمینمایدکهســودآوریموردانتظار،بتواندخطرات

احتمالیرانیزپوششدهد.
مجموعهیعواملفوقبیانگربخشیازمشکاتفراروی
خصوصیســازیدرکشورطیســالهایاجرایبرنامههای
اولودومتوســعهبودهاســت.ازاینمنظر،موفقیتدرامر
خصوصیســازینیازبهایجادیکبســترمناسباقتصادی،
اجتماعــی،فرهنگیویکبرنامهریزیجامــعوفراگیردارد.
بهعاوهمالکیتدولتیفعالیتهــایاقتصادیهمراهباایجاد
مقرراتدرتمرکزتصمیمگیریتوســطدولتبودهاســت،
پسخصوصیسازیبدونمقرراتزدایی،بسترمناسببرای
فعالیــتبخشخصوصیرافراهمنمــیآورد.فعالیتبخش
خصوصــیزمانیمنجــربهکارآییباالتــرخواهدگردیدکه
تحتفشــاررقابت،مجبوربهکاهشهزینهوافزایشکارآیی
گرددکهدرنهایــتجامعهازآنمنتفعخواهدشــد.فعالیت
بخشخصوصیدرفضایغیررقابتیموجبانتقالرانتهای
حاصلازحمایتازبخشدولتیبهبخشخصوصیخواهد

شدکهنتیجهیآنبرایجامعهبدتراست.
همچنینباتوجهبهفرایندجهانیشدنوادغاماقتصادی
کشــورها،لزوماســتفادهیبهینهازمنابعموجوددرکشورو
همچنیناســتفادهیمؤثرازآنهابــرایحضوردربازارهای
بینالمللیوگســترشصــادرات،قطعیاســت؛درنتیجهبا
اســتفادهیمطلوبازسیاســتخصوصیسازیدریکبستر
رقابتیمیتــوانکاراییبنگاههاوتخصیصمنابعدرکشــور
رابهینهکــردوافزایشداد،ازاینطریقبهرهگیریازاقتصاد
جهانیوشــرکتدرفرایندجهانیشــدندرجهتافزایش

منافعجامعه،تسهیلمیگردد.
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برای چالش های  اقتصادی  در جســت وجوی رهیافت 
اجرایی دو برنامه ی توسعه ی اول و دوم

ایجادفضایرقابتییااقتصادمبتنیبربازاررقابتیسالمو
عادالنهباخصوصیسازیحقیقیرابطهیتعاملیومتقابلدارد
بهاینمضمونکهبروزفضایاقتصادمبتنیبرســازوکارهای
بازار،زمینهرابرایخصوصیسازیحقیقیمهیامیکند.وامر
خصوصیسازیحقیقیراتســهیلوتسریعمیکندازطرفی
دیگرخصوصیسازیحقیقیبروزفضایاقتصادمبتنیبربازار
راخواهناخواهنضجمیدهد.اّماتوســعهیاینفضایرقابت
بــهعواملدیگرنیزنیازداردکــهدرفرصتهایدیگربهآن

خواهیمپرداخت.

مشکالت، موانع و چالش هاي عملکرد خصوصي سازي 
در دوره ی برنامه ی سوم توسعه

برمبنايتحقیقــاتبهعملآمــدهدرخصوصاقدامات
سازمانخصوصيسازيدردورهزمانيمربوطبهقانونبرنامه
ســومتوسعه)از1379لغایت1383(ازلحاظاجرايصحیح
فرایندخصوصيســازينکاتبرجســتهايکهبهواســطهي
تجربیاتحاصلازواگذاريســهامدولتيومتعلقبهدولت
درطولاجرايقانونخصوصًادرآخرینســالاجرايقانون
مزبــوریعني)ســال1383(ازابعادگوناگــونودرمراحل
مختلفواگذاري،قابلتجزیهوتحلیلاستوميتواندرسه
بعدودرقالبنکات،موانــعوچالشهايپیشرويفرایند

خصوصيسازيبهشرحزیرمطرحکرد.

1- نکات، موانع و چالش هاي طرف تقاضا )خریداران( 
به همراه راهکارهاي پیش برنده

عمدهترینموانعوچالشهايطرفتقاضا)خریداران(در
جهتتحققصحیحفرایندخصوصيسازيدرپنجگروهزیر

است:
1-1-دربرخــيمــواردازواگذاريهاودردورهیپس
ازواگذارياحیانًاعملکــردخریداران)بخشخصوصي(که
عهــدهدارمدیریتشــرکتنیزميشــوندازجهتحرفهاي
رضایتبخــشوکارآمــدتلقــيميگــردد.لیکنشــرکت
خصوصيشدهممکناستدرآندورهیزماني)منظوردوره
پسازواگذاري(،درزمــرهيصنایعيقرارگیردکهبهلحاظ
شرایطمحیطياقتصادي،صنعتيوتجاريبارکوددرفعالیت
مواجهباشدواینامرتلقيعملکردنامطلوبخریدارانبخش
خصوصيرابهذهنمتبادرميســازدکهبــاواقعیت،تطبیق
نداردوصحیحنیست،دراینزمـینهتمهـیداتوپیـشبینـي
خـاصـيدرمقرراتونیزنـظارتویـژهايدرایـنخصوص

تدارکدیدهنشدهاست.
2-1-محرومشدنشــرکتهايواگذارشدهازامتیازاتي
کهدرگذشــتهبرخورداربودند)زمانيکهدولتيبودند(مثل
اســتفادهازبرخيازمعافیتهايمالیاتيوعوارضگمرکي،
اختیارترکمناقصهدرخصوصشــرکتهايمشــاورهايیا
خدماتيوپیمانکاريازجملهمواردقابلتأملاستکهوقتي
شرکتيخصوصيميشودازاینمزیّتهاکهدارايمنافعقابل
توجهاقتصادينیزهســتند،محرومميشــوندوخریداران،با
وضعیتخاصيدرشرکتمواجهميشوندکهموجبافزایش
هزینههاوخروجوجوهنقدبیشــتريازشرکتميگردد،که
اینامرتأثیرمنفيدرارزیابيعملکرددربخشخصوصيبعد

ازواگذاريدارد.
3-1-مدیریتدولتيشــرکتهاقبلازواگذاريداراي
نکاتقابلتأمّلياســتبهعنوانمثالقراردادهايمنعقدهقبل
ازواگذاريشــرکتتوســطمدیراندولتياینشرکتهادر
برخيمواردبهضرروزیانمنجرميشــودکهدرایناثنانیز
واگذاريصورتميپذیــردوعمًامدیرانبخشخصوصي
خریدارشــرکتهايمذکورراباضرروزیانناشيازدوران
قبلازواگذاريروبهروميســازد،کهتدابیرالزمنیزمتأسفانه
تاکنونبرايرفعاینمعضلپیشبینينشــدهاســت،بنابراین
حداقلدرارزیابيشرکتهايخصوصيشدهبهاینموضوع
بایدتوجهویژهمبذولداشــتواینضرروزیانناشــياز
قراردادهايمذکورراازعملکردشــرکتهايواگذاريشده
بــهبخشخصوصي،تفکیککردتــادرقضاوتها،مطابقبا
واقعیت،اموروعملکردهايبخشدولتيوخصوصيراقبل

وبعدازواگذاريموردسنجشوارزیابيدقیقترقرارداد.
4-1-بیمهنبودنخریدارانشــرکتهايدولتيدرمقابل
کتمانحقایقتوســطفروشــنده)دولت(کهاینموضوعرا
ازجملهمواردبااهمیتميســازد،چنانکهدرکشــورهاي
خارجيکهدارايتجربیاتارزندهيخصوصيســازيموفق
هستند،خریداردرمقابلضرروزیاناحتماليکهدراثرکتمان
حقیقتتوســطفروشنده)دستگاههايدولتيووابستهبهآن(
براوواردميشودبیمهميشونداّمادرسازوکاراجرایيکنوني
نهتنهااینموردپیشبینينشــدهاست،بلکههنگامواگذاري
ازخریداریاخریــدارانتعهداخذميگرددکهحقهیچگونه
شــکایتيعلیهمدیراندولتيشرکتواگذارشدهراندارند!در
واقــعقراردادواگذاريازاینحیثبهطوریکطرفهوبهنفع
دولتومدیراندولتي،منعقدميگردد.اینامرنادرستعامل
واردآمدنلطمهبهفرایندصحیحاجرایيکردنخصوصيسازي

درنظاماقتصاديکشورميشود.
5-1-احساسناامنينسبتبهعدمثباتدرامورمرتبطبه
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قانونگذارينیز،یکيدیگرازعواملياستکهنزدخریداران
واحدهايواگذارشــده،مشاهدهميشود.قوانینمغایر،متغیر،
بيثبات،بخشــينگروگاهيمتضاددرعمل،بسترمناسبو
امنيبرايسرمایهگذاريبخشخصوصيبهوجودنميآوردو
یکيازدالیلبارزوآشــکاراینوضعیت،عدمانجامکارهاي
عمیقوگستردهيکارشناسيتخصصيدرزمینهيقانونگذاري
خصوصيســازياقتصادکشوراســتکهاینامرنیزمنتجاز
ضعــف"علمباوري"وآننیزنتیجــهيضعف"خودباوري"
وضعــفاعتمادبهنفسعلميوتخصصيمقنّنميباشــد؛
عاوهبرآنبهدلیلعدموجودفراکسیونقدرتمنديازبخش
خصوصيدرمجلسشــوراياساميکهدارايشرایطاحراز
رأيمناسبومطلوبيباشند؛احساسامنیتواطمیناننسبت
بهقوانینخصوصيســازيوسرمایهگذاريبخشخصوصي
بــهوجودنخواهدآمدواینموضــوعدرعدمموفقیتکامل
مدیریتکشورماندرجذبمطلوبوکافيسرمایههايکان
بخشخصوصيســرمایهگذارایرانيمقیمخارجازکشــورو

سرمایهگذارانخارجي؛نقشکلیديومؤثريدارد.
همیــنضعفدرجذبســرمایهها،منجربهعدمکفایت
سرمایهبهمنظورسرمایهگذاريمولّدوکارآميشودواینهااز
مواردياستکهموجبعدمایجادفرصتهايشغليگسترده
ومطلوببرايبهوجودآوردنفضايمناســب،براياشتغال

جوانانتحصیلکردهيبیکارميشــودازاینجهتدولتبه
تنهایينميتواندمشکلبیکاريجوانانرابرطرفنمایدبلکه
بایدآنرابهســازوکارهايخودکارنظاماقتصادمبتنيبربازار
رقابتيبســپاردکهدرآنفضا،بخشخصوصي،رقیبمثبت
وقدرتمندبخشدولتيوعمومياقتصادکشــورمحســوب

ميشود.

2- نکات، موانع و چالش هــاي »عمومي« در زمینه ي 
فرایند خصوصي سازي به همراه راهکارهاي پیش  برنده

موانعوچالشهايعموميفرایندخصوصيســازيرااز
پنجبعدوجنبهکهشــاملموانعفرهنگي،موانعقیمتگذاري،
موانعسیاســي،موانعقانونيوموانعمحیطرقابتياســت.به

ترتیبموردبررسيقرارخواهیمداد.
الــف(موانعفرهنگي:عمدهترینموانعفرهنگيدرجهت
تحققصحیحفرایندخصوصيســازيراميتوانبهشرحزیر

توضیحداد:
1-الف-نگاهخاصبهخصوصيسازيوبدترازآننگاه
منفيبهبخشخصوصيوطرفســرمایه،ازموانعياستکه
بایــددراینزمینهکارفرهنگيعمیقيصورتگیرد،تمرکزو
تداولثروتاگرمنجربهسرمایهگذاريمولّدگرددکهزمینهي
اصليایجادفرصتهايشغلياست،بایدگراميشناختهشود
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اّماتمرکزوتداولثروتيکهمنجربهایجاداختافطبقاتيو
توسعهيتجملگرایيوکاخنشینيشود،بهشّدتبایدمذموم

واقعشود.
ازایــنجهتبایــدایننکتهيمهــمرادرعمقفرهنگ
اقتصــاديجامعهنضجدادکــهســرمایهگذاريمولّدبخش
خصوصيدربخشهايصنعت،خدمات،بازرگاني،کشاورزي
و...بدونتمرکزوتداولالزموکافيثروت)سرمایه(حاصل
نخواهدشدوبدوناینسرمایهگذارينیزدارایيهايمولدي
بهبهرهبردارينخواهندرسیدکهاینامرزمینهسازاولیهيایجاد
فرصتهايشــغليجدیدبرايجوانانبیکارتحصیلکردهي
کشــورمانميباشد؛بنابراینميبایستيدرفرهنگجامعهيما
بینسرمایهداريکهباســرمایهگذاريهوشمندانهيخوددر
شناختمزیّتنســبي،دارایيهايمولدوکارآمديراایجاد
ميکندودراینراهریســکناشــيازسرمایهگذاريمولدرا
ميپذیردباســرمایهداريکهازتمرکــزوتداولثروتخود،
تجملگرایي،انواعفسادواختافطبقاتيراتوسعهميدهد،
تمیزوتفکیکقائلشد؛ایندورانبایدبایکچشمنگاهکرد،
ایندواختافاساســي،زیربنایيوماهويباهمدارند.اولي
ســرمایهگذارکارآفرینمتعهدومتخصصدرجهتتوسعهو
رشداقتصاديجامعهاستودوميسرمایهدارتجملگراییکه

اختافطبقاتيراتوسعهميدهد.

2-الف-ضعففرهنــگکارآفرینيوبهرهگیريازتوان
کارآفرینان:

»کارآفرینــي«کهپارهایکارشناســاناقتصــاديازآنبه
عنــواننیرویمحرکاقتصادوعاملاصليتوســعهيپایدار
یــادميکنند،عبارتاســتاز:فراینديکهفــردکارآفرینبا
ایدههاينووخاقوشناسایيمزیّتهاينسبياقتصادکشور
وتشــخیصفرصتهايجدیدبابسیجمنابعماليوانساني،
مبادرتبهایجادکسبوکارتوأمباپذیرشمخاطرهوریسک
کردهومنجربهمعرفيمحصولویاخدمتجدیديبهجامعه
ميشــود.تأملدرتعریفکارآفریني،نشــانميدهدکهاین
عاملميتوانددرافزایشحجمفعالیتهاياقتصادي،انباشت
ثــروت،بهبودکیفیتزندگي،تبدیــلتنگناهابهفرصتهاو
ایجادفرصتهايشغـــلي،نقـــشمؤثريداشتهباشدواگر
جامعــهآنرابهعنوانیکارزشبپذیرد)کهمســتلزمانجام
کارهايفرهنگيگستردهاست(ميتواندشـــاهدتحوالتيدر
عرصههايمختلفاقتصاديواجـــتماعيباشـــد،بانگاهي
بهوضعیتاقتصاديکشــورهايپیشــرفتهوتوسعهیافتـــه
کـهبهمـــسئلهيکارآفرینيتوجهکـــردهاند،نشانمـيدهد
کهاینکـــشورهاباتوجهبهمقولهيکـارآفرینيتـوانستهاند
بهپیـــشرفتهايچشمگیريدررفعبحـــرانهاياقتصادي
وبرطــرفکردنبیکاريدرجامعهدســتیابندیاحداقلاز
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بحرانهايپیشآمدهبهسامتعبورکنندویابحرانهایيکه
وقوعآنراپیشبینيميکردند،مهارکنند.

ســایرعوامليکهميتوانآنهارابهعنوانموانعفرهنگي
فرایندخصوصيسازي،بهطورخاصهمطرحکردبهقرارزیر

هستند:
1-یکيانگاشــتنمنافعدولتبــامنافعمّلي،درفرهنگ

عامه.
2-نگرانينســبتبهافزایشبیکاريوکاهشاشــتغال

ناشيازاجرايبرنامهيخصوصيسازي.
3-عدمرعایتعدالتدراجرايقوانینیاحتّيدربرخي

مواقعدرتصویبقوانین،بینبخشدولتيوخصوصي.
4-اســتفادهازرانتهــايمختلفواحدهــاياقتصادي
واگذارشــدهکهقبًانــزدبخشدولتيبودهانــدووقتيبه
بخشخصوصيمنتقلميگردند،اینرانتهاحذفميشــوند
وشــرکتواگذارشدهبهبخشخصوصيمنافعناشيازاین
رانتهاراناگهانازدســتميدهــدازاینلحاظایننگرش
وجــودداردکهاینرانتهامنحصــراًبایددرخدمتبخش
دولتيباشــد،تامنافعمّليمحفوظباقيبماند!درصورتيکه
دریکاقتصادســالمنهبخشدولتيونهبخشخصوصياز
اینرانتهانبایداستفادهکنند،چراکهمحیطرقابتيراازمیان
برميداردوباعثميشودبهجايرشداستعدادها،زمینههاي
بروزفســادهايماليواقتصاديمهیاگرددکهاینخودیک

عاملضدتوسعهاست.
5-نگرشدرآمديدولتبهخصوصيســازيبهمنظور
تأمینکســريبودجهيدولت.درصورتيکههدفونگرش
بایدزمینهسازيالزموکافيبهوسیلهياعمالفرایندصحیح
خصوصيســازيبهمنظورارتقايســطحکارآیيواثربخشي
اقتصادي)بهرهوري(توسطکارآفرینانبخشخصوصيباشد،
کهالزمــهيآن،هزینهکردنبرايایجادآنزمینههاتوســط

بخشدولتياست.
6-تعریفمشخصيازخصوصيســازيدرکشورارائه
نشدهبودواقداماتيهمچونانتقالسهامدولتبابترددیون
بهدستگاههايطلبکار،واگذاريفعالیتهابهبخشغیردولتي
)بخشعمومي(درراســتايکاهــشتصديهايدولتودر
اجرايماده88قانونتنظیمبخشيازمقرراتماليدولت،اجازه
فعالیتبخشغیردولتيدربرخيبخشهاوفعالیتهاکهقبًا
درانحصاردولتبودهاستوسایرموارديکهگاهدرزمرهي
انواعروشخصوصيسازيهستندوگاهخصوصيسازيتلقي
نميگردند،تمامًابهعنوانکارنامهسازمانخصوصيسازيثبت
ميشوددرحاليکهنبودتعریفمشخصيازخصوصيسازي
درکشورباعثشدهتاشزیاديازمجریانخصوصيسازي

بامفهومفروشســهامدولتکهصرفًاازاختیاراتووظایف
اینسازمانميباشــدبهتبیینتعاریففوقوبرائتازسایر
اقداماتدســتگاههايدولتيوغیردولتيتخصیصیابد.این
امرعاوهبرموضوعذکرشدهنگاهمنفيگروههایتهیدست
جامعــهرابهبرنامهیخصوصيســازي)بهدلیلاینکهتلقي
مشــخصيازخصوصيســازيوجودندارد(بهدنبالداشته

است.

ب(موانعقیمتگــذاري-عمدهترینموانعقیمتگذاري
ســهامشــرکتهايقابلواگذاريرادرجهتتحققصحیح

فرایندخصوصيسازي،ميتوانبهشرحزیرعنوانکرد:
1-)ب(-عــدمانجامکارکارشناســيجامع،منصفانهو
دقیقدرفرایندقیمتگذاريســهاموارزشــیابيشرکتهاي
قابلواگذاري،موجبشدهکهقیمتگذاريباتوجهبهنگرش
درآمديدولتبهخصوصيســازيبهمنظورتأمینکســري
بودجــهدولتباقیمتهايبــاالوحداکثري،صورتبپذیرد
وقیمتگذاريباالوغیرواقعبینانهيکارشناســيیعنيعدم
فروشواینبهمعنايتثبیــتمدیرانموجودودرنهایتبه
معنيعدمواگذاريواســتمرارتصدیگــريدولتواقتصاد

دولتياست.
2-)ب(-ازآنجــاکــهحقالزحمهیکارشناســيبراي
ارزشــیابيشرکتهاوقیمتگذاريســهامشرکتهايقابل
واگذاري،تابعيازقیمتارزیابيشدهيکارشناساست،خواه
ناخواهمنجربهاینجریانميگرددکهارزیاب،تمایلبهقیمت
باالگذاشتنسهامداشتهباشدکهدرنهایتمنجربهعدمتمایل
متقاضي)خریدار(بهدلیلقیمتگذاريغیرمنصفانهودرنتیجه
عدمواگذاريميشودکهاینامرفرایندخصوصيسازيرابه

کنديوچالشميکشاند.
ازاینلحاظميبایســتيتمهیداتيبراياستانداردســازي
شــیوههايارزیابيسهاموقیمتگذاريشــرکتها،برجاي
گذاشتتاحقالزحمهيکارشناســيتابعيازقیمتارزیابي
شدهيسهامنباشدوشــاخصهايدیگريبهغیراز»قیمت
ســهامشــرکتقابلواگذاري«ماکمحاســبهوســنجش

»حقالزحمهيکارشناس«باشد.


ج(موانعسیاســي-عمدهترینموانعسیاســيدرجهت
تحققصحیحفرایندخصوصيســازيراميتوانبهقرارزیر

توضیحداد:
1-)ج(:احســاسصاحبانسرمایهدرعدموجودثباتو
امنیتبهمیزانقابلقبولدرکشورخصوصًادرزمانيکهبازار

بورسازاینقبیلمواردمتأثرميگردد.
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2-)ج(:عدموجوداجماعنهایيوضعفدروفاقمّليبر
رويمسئلهوموضوعخصوصيسازيدرکشور

3-)ج(:نگرانيازشکلگیريقدرتاقتصاديبرايبخش
خصوصيوبهدنبالآنایجادقدرتسیاسيوحاکمیتيبخش
خصوصــيبهتبعقدرتاقتصاديایــنبخش،ازاینجهت
تــازمانيکهبخشخصوصي،قدرتاقتصــاديپیدانکندو
آنمیــزانازســهاممدیریتيمؤثردرکنتــرلصنایعومعادن
بزرگواســتراتژیکوواحدهاياقتصــاديزیربنایيرادر
کناربخشدولتيدردســتنداشتهباشــد،نميتواندقدرت
اقتصــاديوبهتبعآنقدرتسیاســيپیداکنــدودرنتیجه
نميتوانددارايقدرتقانونگذاريوحاکمیتيگرددکهاین
موضــوعمنجربهعدمتثبیتدرقوانینومقرراتموضوعهي
خصوصيســازيودرنتیجهعدماحساسامنیتالزموکافي
درنزدسرمایهگذارانوکارآفرینانبخشخصوصيميگردد؛
چراکهبخشخصوصيجایگاهوقدرتمناسبيرادرساختار
مدیریتي،سیاسيوقانونگذاريکشورنداردوتااینجایگاه
وقدرتحاصلنشــودامنیتسرمایهگذاريبخشخصوصي
درکشورمانهموارهدرمعرضمخاطرهوتهدیدقرارميگیرد،
ازایــنلحاظدراینمحیطوبااینشــرایطعمًانميتوانیم
سرمایهگذارانوکارآفرینانبزرگوعمدهيبخشخصوصي
ایرانيمقیمخارجازکشوریاداخلراجذبنماییمواقتصاد
کشــورماازاینحیثفرصتهايگرانبهایيرابرايتوسعه
ورشــدپایداراقتصاديازدســتميدهد؛بنابراینبهوجود
آمدنفراکســیونقدرتمنديدرمجلسشــوراياسامياز
بخشخصوصياقتصادکشــوردراینشرایط،ضرورتمّلي

محسوبميگردد.

د(موانعقانوني-عمدهترینموانعقانونيدرجهتتحقق
صحیحفرایندخصوصيسازيدردورهییادشدهراميتوانبه

شرحزیرتوضیحداد:
1-د-فقدانقانونيجامع،فراگیرویکپارچهيمنســجم
کهقابلیتاجرایيداشتهوبرايفرایندخصوصيسازيدایمي
باشد،درایندورهودراینزمینهصرفًاالیحهايتحتعنوان
الیحهخصوصيسازيتهیهشدکهبهمرحلهيتصویبوتأیید
نهایيتوسطمجلسشوراياســامينرسیدوتوسطدولت
اینالیحهپسگرفتهشد.البتهدرسالهایبعدقانوناصل44

خاءقانونییادشدهراپرکرد.
2-د-عدماصاحاتضروريدرقوانیناساســي)مواد
43و44(،کار،تجارت،وارداتوصادرات،مالیاتهاوتأمین
اجتماعيدرطولدورهیزمانيقانونبرنامهيسومتوسعهبه
منظورگسترشحمایتوپشــتیبانيازبخشخصوصي،که

اینامرمهمدرواقعنوعيبسترســازيزیربنایيبرايارائهي
وجاهتقانونيبهمنظورتحققاصوليوصحیحفرایندجامع
خصوصيسازيدرکشــورتلقيميشودوموجبتوسعهي
دامنهيخصوصيســازيواســتحکام»موادقانوني«پشتیباني
کنندهميگردد،بنابرایناعمالاصاحاتزیربنایيقوانینذکر
شدهدرشرایطحساسوبحرانياقتصادکشوردرحالحاضر

یکضرورتمّليمحسوبميشود.
3-د-عدموجودیکنظامتأمیناجتماعيقدرتمندجهت
کاهشمشــکاتاحتماليحاصلازخصوصيسازيبهدلیل
تعدیلوکاهشنیروهايانســانيمــازادبراحتیاجواحدهاي
اقتصاديواگذارشدهبهبخشخصوصي،بعدازاعمالفرایند

واگذاريبهبخشمزبور.
ازاینلحاظبهدلیلآنکهدرســنواتگذشــتهسازمان
تأمیناجتماعيوسایرســازمانهايمشابه)بهدلیلنقدینگي
باالیيکهبهخاطرضرورتهايقانونيدارد(درواقعبهنوعي
تنخواهگرداندولتشــدهبودندوهروقتکهدولتمواجهبا
کسريبودجهميگردیدقســمتيازوجوهالزمهبرايجبران
کســريبودجهيدولتازمنابعنقديســازمانهايمذکور،
تأمیــنميگردید!یاآنکهواحدهــاياقتصاديدولتيبدهي
خودشانرابابتبیمهيسهمکارمندوکارفرمابهسازمانهاي
مذکــوربهموقعپرداخــتنميکردند!بنابراینســازمانهاي
تأمیناجتمـاعيکشـورمـانعمًاضعیفنگهداشتهشدهاندو
تناسبمعقوليبینخدماتبالفعلوبالقـوهايکهميتوانندو
بایدارائهکنند.باوجوهدریافتيازواحدهاياقتصادي،برقرار

نیست.
بنابرایندولتميبایستيدرشرایطحساسوبحرانيحال
حاضراقتصادکشــور،بایکمدیریتکارآمدوبرمبنايیک
جدولزمانبنديدقیقوکارشناسيشدهازمحلافزایشهاي
حاصــلازدرآمدهاينفتيبــهدلیلروندصعــوديقیمت
جهانينفــت)بهجايافزایشبيرویهیواردات(،بدهيهاي
کانخــودرابهســازمانهایيکهوظیفــهيتأمیناجتماعي
درکشــوررادارند،بپردازدوباتحولاساســيدرساختارو
مدیریتاینگونهســازمانها،چترحمایتيآنهاراگستردهتر،
تأمینکنندهتروقدرتمندتربررويواحدهاياقتصاديواگذار

شدهبهبخشخصوصي،بگستراند.
4-د-یکســانبرخوردنکردنقانونمالیاتهابینبخش
خصوصيودولتيازجملهموانعقانونيدیگراست،بهعنوان
مثالمالیاتحقوقومزایايکارمندانبخشخصوصيباهمان
کارمنددربخشدولتي،متفاوتمحاسبهميشودوباتوجهبه
بررســيهايصورتپذیرفتهدردورهیزمانيقانونبرنامهي
ســومتوســعهبررويقوانینمالیاتحقوقکارمندانبخش
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خصوصيودولتــي،عمًاکارمندبخــشخصوصيمالیات
بیشتريراپرداختميکندودربرخيازمواقعمشمولجرایم
مالیاتيبیشــترينیزميشــوند؛چرا؟ازاینلحاظبهتراست
دریکدورهيگذارودریــکمحدودهيزمانيوبهمنظور
تشویقوتوسعهیبخشخصوصي،بهگونهايقوانینمالیاتي
راتدوین،تصویبوبهاجراگذاشــتکهبخشخصوصياز
هرجنبهموردحمایتوپشــتیبانيبیشــترينسبتبهبخش
دولتيقرارگیردومالیاتکمتريرابپردازدوليبعدازدورهي
گذاروتوســعهینسبيبخشخصوصي،بایدقانونمالیاتها
یکسانبرخوردنمایدکهاگرقانونمالیاتهايمستقیمبهطور
یکسانبیـنبخـشهايمخـــتلفاقتصاديجاريوساري
شــود،موجبایجاداحســاسامنیتحقوقــي،اقتصاديو
اجتماعيميگرددکهزمینهســازتعاليورشداقتصادیکشور

است.
5(موانــعمحیطرقابتي-ازعمدهتریــنموانعمحیطي
اقتصادکهمنجربهبروزعدمکارایيواثربخشــيکاملبخش
خصوصيدرصحنهياقتصادکشــورميشود،بهوجودآمدن
محیطغیررقابتياست.بخشخصوصيتنهادرمحیطرقابتي
اســتکهبهموتوررشدوتوسعهبرايکشورتبدیلميگردد
درصورتــيکهدرمحیــطحمایتي،بیشــترمصرفکنندهي
منابعمملکتميشــود؛کهاینامــرباعثميگردد،هدفاز

خصوصيســازياقتصادکشــوربهنتایجمطلوبخوددست
پیــدانکند.بخشخصوصيدرمحیطغـــیررقابتينميتواند
پتانسـیلهايتولیـدارزشافـــزودهيخـودراظـاهرکند-
زیرادربندمقرراتونظارتهايچندگانهگرفتاراســت-و
بنابراینازدیگرمنابعمملکت)چوننفت(شــروعبهاستفاده

ميکند.
درحاليکــهبخــشخصوصيدرمحیــطرقابتيمجبور
استبرايبقايخودپتانسیلهاينهفتهرابیدارکند،هزینهي
تولیدراکاهشدهد،تکنولوژيتولیدراارتقابخشــد،کیفیت
محصــوالترابهبوددهدودرنهایتبقايخودراازمســیر
کاهشهزینه،رشدتکنولوژيوارتقايکیفیتاستمراربخشد
وکشورهايغربيبااســتفادهازهمینسازوکار،شرکتهاي
بخشخصوصيرامجبورکردندکهبخشعمدهايازســود
خــودراصرفتحقیقوتوســعه)R & D(کنندودرنتیجه،
ســرمایهگذاريدرتکنولوژيدربیســتســالگذشتهرشد
خارقالعادهايیافتهاســت.بنابراینروشناستکهدرمحیط
غیررقابتــيچونایران،بخشخصوصينميتواندنقشمثبت
خودرابهدرستيایفانماید،ودراینوادينميتوانبهبخش
خصوصيایرادگرفت.بلکهایرادرابایدبهسیاســتگذاراني
گرفــتکهشــرایطرقابتيرابافعالیــتبخشخصوصيبه
درســتيهمراهنکردهاند؛خوباســتفقطبهروندافزایش
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تعرفههايگمرکيدرچندماهگذشــتهتوجهنماییم؛براساس
اخبارمنتشــرهتعرفههابین5تا100درصــدافزایشیافتهیا
خواهدیافت؛افزایشتعرفهیعنيایجادمحیطغیررقابتيبیش
ازآنچهکهگرفتارشبودهایم،باایـــجادمحـــیطغیررقابتي،
بخــشخصوصيناتوانترواتکاياوبهرانتخواريودولت
بیشترميشود؛دردنیايامروز،بهخصوصباتوجهبهکمرنگ
شدنمرزهاياقتصاديدرجهانوازجملهدرکشورخودمان
کهورودکاالازچهارســواعمازرسميوغیررسميباآزادي
بیشــتريصورتميگیردکــهالبتهاقتصادکشــوربااتکابه
روشهايگذشتهسروســاماننخواهدگرفتوبهتراستبا
اســتفادهازپتانســیلهايجامعهکهمهمترینآنموتوربخش
خصوصياســت-بهشــرطحضوردرمحیطرقابتي-روي

آوریم.
دراینبســتر،اقتصادرشــدبیشــتريميکندوعدالت-
درصورتيکهمتکيبرکارآیيباشــد-اســتقراربهتريپیدا
مينماید.البتهبخشخصوصيبدونسیاستگذاريونظارت
دولت،پتانسیلانحرافداردکهبایدباتقویتتخصصيدولت
وتجهیــزنظارتفرهیخته-کهمتکيبراســتفادهازابزارهاي
نظارتيهماهنگباســازوکاربازارباشــد-راههايکجروي
مســدودگرددوبااســتقرارنظاميقانونمند،زمینهيرشــد

پتانسیلهايجامعهفراهمآید.

3- نــکات، موانع و چالش هاي طرف عرضه واحدهاي 
اقتصادي به همراه راهکارهاي پیشبرنده: 

عمدهترینموانعوچالشهايطرفعرضهدردورهزماني
قانونبرنامهيسومتوسعه)ازسال1379-لغایتسال1383(

بهشرحزیراست:
3-1-براســاسآمارهايبررسيشــدهدرسهسالآخر
اجرايقانونبرنامهيســومتوسعه،رگههایيهرچندمحدود
وکوچکازخصوصيســازيحقیقيدربرخيازواگذاريها
مشــاهدهشــدهاســت؛بهعبارتیدیگر،خصوصيسازيبا
اختصاصيســازيوعموميســازيتفاوتماهويدارد.در
واقععموميســازيیعنيمشارکتدادنعامهیمردموبخش
عمومياقتصاد)سازمانتأمیناجتماعي،صندوقبازنشستگي،
شــهرداريوغیره(درخریدسهامشرکتهايقابلواگذاري
بهطورنقدواقســاطکــهميتواندباارائــهيتخفیفاتینیز
توأمباشــدکهایــنفرایندلزومًامنجربــهبهبوددرمدیریت
واحدهايواگذارشــدهبــهبخشعمومينميگــردد،حتّي
مشاهدهوبررسيشــدهکهدراغلبموارد،وضعیتکارآیي،
میزاناثربخشــيوضریببهرهوريواحــداقتصاديواگذار
شدهبهبخشعمومی،کاهشنیزیافتهودرنتیجهسیرنزولي
اینشــاخصها،بعدازواگذاريبــهبخشعمومياقتصادو
عامــهيمردم)بهطــورپراکنده(آغازگردیدهاســتوحتي
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الفـمنابعفارسي
1ـسیدمحّمدهاشــمي،حقوقاساسيجمهورياسامي
ایــرانجلداول:اصولومبانيکلينظام،نشــرمیزان،چاپ

چهارمبهارسال1382.
2ـمهديفرشــاد،نگرشسیستمي،انتشــاراتامیرکبیر،

چاپاول،سال1362.
3ـیوجینبریگامجیمزپاپاس،اقتصاددرمدیریت)جلد
اول(،ترجمةعلياصغرموسويالغروي،مرکزنشردانشگاهي،

چاپاول،سال1365.
4ـمهندسابوطالب،تقويمهــدي،مالیةعمومي،چاپ

هفتم،سال1371.
5ـگلیهيفــرد،اقتصادکان:نظریهوسیاســت،ترجمة

مهديتقوي،انتشاراتفروردین،چاپدوم،سال1370.
6ـباريیــرج،اقتصادایــران)12791349(،مؤسســة

حسابرسيسازمانصنایعمليوسازمانبرنامه.
7ـمهديتقوي،تجارتبینالملل،انتشاراتپیشبرد.

8ـرضاشــباهنگ،حســابداريمدیریت،مرکزتحقیقات
تخصصيحســابداريوحسابرسيسازمانحسابرسي،چاپ

ششمباتجدیدنظرکامل.
9ـقانونوضوابطاجرایيبودجةسال1384کلکشور.

10ـقانونبودجةسال1385کلکشور.
11ـقانونبرنامةچهارمتوســعةاقتصــادي،اجتماعيو

فرهنگيکشوربخشاول.
12ـفــردآر.دیویــدمدیریتاســتراتژیکترجمةعلي
پارســائیانوسیدمحمداعرابيانتشــاراتدفترپژوهشهاي

فرهنگيچاپهفتم،سال1384.
مقــررات و قانــون خصوصيســازي، ســازمان 13ـ

خصوصيســازيدربرنامةسومتوسعةاقتصادي،اجتماعيو
فرهنگيج.ا.ایرانباافزودههاواصاحات،بهمنسال1382.

ب-تجربیاتواطاعاتجذبشدهيحاصلازشرکت
درهمایشهايذیل:

26ـهمایش»چشــماندازخصوصيســازيدرایران«26
و27ديماهســال1379برگزارکننده:سازمانماليگسترش
مالکیتواحدهــايتولیديباهمکاريوهمیاريســازمان
همکاريهايفنيآلمان)GTZ(؛درمحلســالنهمایشهاي

رازي
27ـهمایــش»نظارتبراجرايسیاســتهايکّلياصل
44قانوناساســي«اولودومتیرماهسال1387برگزارکننده:
سازمانبازرســيکلکشوربامشــارکتوهمکاريهیجده
ارگانمهمکشــور،درمحلسالنهمایشهايصداوسیماي

جمهورياساميایران.

ج-گزارشهايکارشناسيوتخصصي
28ـشــرکتســرمایهگذاريصنایــعملــي،واگذاري
فعالیتهاياقتصاديبخشعموميدرایران،ارزیابيعملکرد

دوساله،گزارشتحقیقيشمارۀ32.
29ـشرکتســرمایهگذاريســازمانصنایعمليایران،
»درسهایيکهازخصوصيکردندرکشورهايدرحالتوسعه
ميتوانآموخت«،گزارشتحقیقيشماره16،اسفندماه1370.
30-شــرکتســرمایهگذاريســازمانصنایــعمّلــي
ایــران،"بــورساوراقبهادارتهران:ســاختنادرســتو
نامناسب"،گزارشتحقیقيشمارهي24، سیاستگذاريهاي

مهرماه1371.

شرایطنامطلوبتريرانسبتبهقبلازواگذاريپیداکردهاند.
درصورتيکهخصوصيســازيبهمعنايحقیقيکلمهیعني
واگذاريآنمیزانازســهاممالکیتيکهقانونًاوعمًامنجربه
اعمالمدیریتمؤثروکارآمــدکارآفرینانواقعي)خریداران
واحـدهايمشمولواگذاري(بخشخصوصيشودکهقـطعًا
ميبایستيمنجـربهافـزایشکـارآیي،تخصیصبهینهيمنابع
اقتصادي،ارتقايضریباثربخشيودرنهایتتعاليبهرهوري
درواحداقتصاديمربوطه،بعــدازواگذاريبهبخشمزبور

نسبتبهشرایطقبلازواگذاريگردد.
بنابراینميبایستيبینمفهوموعملکردعموميسازيکه
درواقعصرفًانوعيتبدیلازبخشدولتيبهعمومياســت،

باخصوصيســازيحقیقيتمیزوتفکیکقائلشویم؛چراکه
عموميسازيهمانخصوصيسازينیست،ایننکتهيمهمي
استکهميبایستيمسئولینوکارشناسانماليواقتصاديآن
رادرنظرگرفتهودرتصمیمگیريها،قضاوتهاوارائهنتایج

عملکردخصوصيسازيآنراملحوظکند.
دراختصاصيســازينیزدرواقعنوعيشبهدولتيسازي
مجددانجامميشــودکهموجبمسخفرایندخصوصيسازي
ميگردد؛چراکهبراثراختصاصیسازی،فضايبازرقابتيدر
اقتصادبهوجودنميآیدوریشــهيخصوصيسازيصحیح،
وقتينضجميیابدکهفضايبازرقابتآزادســالمدراقتصاد

کشوربهوجودآیدوالغیر.

منابع
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31ـســازمانهمکاريهــايفنيآلمــانGTZگزارش
خصوصيســازيدرآلمان:دکتریورگنزیورت،دکترویلهم

ویلتینگ،دکترنورمانوانشرپنبرگر.
32ـمعاونتمطالعاتوارزیابيسازمانخصوصيسازي
شــامل:قانون،مقرراتومصوباتواگذاريســهامدولتيو
متعلقبهدولتدربرنامههايسوموچهارمتوسعةاقتصادي،

اجتماعيوفرهنگي.ج.ا.ایرانباافزودههاواصاحات.
33ـسازمانخصوصيسازيگزارشکارشناسيعملکرد
سازمانخصوصيســازيبارویکردواگذاريسهامدولتيو
متعلــقبهدولتدرســال1383،متضمناطاعاتواگذاري

سهامدرسالهاياجرايبرنامةسومتوسعه.
34ـسازمانخصوصيسازيگزارشکارشناسيعملکرد
سازمانخصوصيســازيبارویکردواگذاريسهامدولتيو
متعلقبهدولتدرســال1384مشتملبراطاعاتواگذاري

سهامعدالت.
35ـسازمانخصوصيسازيگزارشکارشناسيعملکرد
سازمانخصوصيســازيبارویکردواگذاريسهامدولتيو
متعلقبهدولتدرســال1385مشتملبراطاعاتواگذاري

سهامعدالت.
36ـســازمانخصوصيســازيگزارشعملکردسازمان
خصوصيسازيدرســال1386بارویکردمقایسهباعملکرد

سالهايگذشته.
37ـســازمانخصوصيســازيگزارشعملکردسازمان

خصوصيســازيدرسال1387.بارویکردمقایسهباعملکرد
سالهايگذشته.

دـمجاتونشریاتتخصصي:
38-نشــریةبرنامهریزيتلفیقيمرکزبرنامهریزيتلفیقي

گروهصنعتيایرانخودروسال1384.
39-تقويمهدي،شــیوههايواگذاريواحدهايدولتي
بهبخــشخصوصي،مجلةرونق،ســالاول،شــمارۀدوم،

اردیبهشتسال1369.
40-مجلةتحقیقاتماليدانشکدۀعلوماداريومدیریت
بازرگانيدانشــگاهتهرانباهمکاريدانشــکدۀعلوماداري

دانشگاهشهیدبهشتيسالاولشمارۀ4پائیز1373.
41-نشـــریهبورسصاحبامتیاز:ســازمانکارگزاران
بورساوراقبهادارتهرانشــمارۀ54و55شــهریورومهر

سال1385.
42-نشــریهاتاقبازرگانيصاحبامتیاز:اتاقبازرگاني
وصنایعومعادنجمهورياســاميایرانشــمارۀاستاندارد

بینالمللي10243011مردادماهسال1385شمارۀ5.
43-نشــریهاتاقبازرگانيصاحــبامتیازاتاقبازرگاني
وصنایعومعادنجمهورياســاميایرانشــمارۀاستاندارد

بینالمللي3011-1024تیرماهسال1385شمارۀ4.
44-نشریهکارآفرینصاحبامتیاز:انجمنمدیرانصنایع

تیرماه1385شمارۀ41.
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گزارش شورای عالی
به مجمع عمومی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

سند راهبردی
دراجرایقانوناســتفادهازخدماتتخصصیوحرفهایحسابدارانذیصاحبهعنوانحسابداررسمیوبهمنظوراعمال
نظارتمالیبرواحدهایتولیدی،بازرگانیوخدماتی،همچنینحصولاطمینانازقابلاعتمادبودناطاعاتمالیواحدهای
مزبورودرجهتحفظمنافععمومی،صاحبانسرمایهودیگراشخاصذیحقوذینفع،سندراهبردیجامعهحسابدارانرسمی

ایرانبهعنوانجامعهایمستقل،غیردولتیوخودانتظامبهشرحزیرتدوینمیگردد:
چشم انداز

دستیابیبهاهدافراهبردیجامعهحسابدارانحرفهایدرسطحکشورهایپیشرفتهدرافقدهساله.
مأموریت

تنظیمامورواعتایحرفهحسابداریوحسابرسیدرکشورونظارتحرفهایبرکارحسابدارانرسمی.
برنامه های عملیاتی

جهتتحققاهدافراهبردیحدودیکصدبرنامهعملیاتیتهیهشدهاست.
تحقق برنامه های عملیاتی

انجامبرنامههایعملیاتیدرحوزهزمانی3سالهبرنامهریزیشدهاست.بهمنظورنظارتبرپیشبردبرنامههایاجرایی، الف(
هریکازاعضایشورایعالیبهشرحزیرمسئولیتبخشیازبرنامههارابهعهدهگرفتهاند:

ب(نظربهاینکهبرنامههادراوایلسال1390مصوبگردیده،محورهایاجراشدهازبرنامههابهشرحذیلاست:
•تعاملباسازمانهاوارگانهابهمنظورایجادزیرساختهایمقرراتیمربوط.

•شناساندنخدماتحرفهایبهسرمایهگذارانواستفادهکنندگانازخدماتمزبور.
•ترویجوگسترشآگاهیهایعمومیوتقویتجایگاهجامعه،خدماتحسابرسیوسایرخدماتاعتباربخشیدرکشور.

عضو ذیربط شورای عالی هدف های راهبردی
آقاینادریانتوسعهفرهنگحسابدهی،حسابخواهیوخدماتاعتباربخشی

آقایبزرگاصلساماندهیوگسترشتشکلحسابدارانرسمی
آقایخستوییگسترشبازاروتنوعخدماتحرفهای

آقایانشمساحمدیوبهبودتقویتمستمرکیفیتخدماتحرفهای
نیکوکار ارتقاینظارتبرعملکرداعضاوکنترلکیفیتخدماتحرفهای

آقایشلیلهارتقایاصولوضوابطحسابداریوحسابرسی
آقایعربمازارتقویتهمکاریوتعاملبانهادهاومراجعذیربط

آقایهشیحمایتازحقوقحرفهایومنافعمادیومعنویاعضا
آقایجمشیدیفردارتباطمستمربامؤسساتوتشکلهایحرفهایداخلیوبینالمللی

آقایکانترپور/آقایزاهدیتقویتساختارونظامهایداخلیجامعه
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•سازماندهیمناسبفعالیتحسابدارانرسمیشاغلانفرادی؛
•پیگیریاجرایصحیحآییننامهراهکارهایافزایشضمانتاجراییوتقویتحسابرسی.

•گسترشخدماتحرفهایاعضاناشیازاجرایسیاستهایاصل44.
•پیگیریاجرایصحیحآییننامهنحوهانتخابحسابرسبرایشرکتهایدولتی.

•بررسیزمینههایتوسعهوترویجدامنهخدماتارائهشدهازسویاعضایجامعه.
•افزایشدانشتخصصیحسابدارانرسمی.

•تدوینوبهبودرهنمودهاوآییننامههاودستورالعملهایحرفهای.
•ایجادبانکاطاعاتیدرزمینهسوابقحرفهایوعملکرداعضایجامعه.

•اعمالنظارتمستمربرکیفیتخدماتارائهشدهازسویاعضایجامعهوارزیابینتایجحاصلازآن.
•بازنگریمستمرضوابطومعیارهایمربوطبهکنترلکیفیتخدماتارائهشدهتوسطاعضا.

•ارزیابیکفایتواثربخشیعملیاتیسیاستهاوروشهایکنترلکیفیتدرمؤسسات.
•اخذدیدگاههاونظراتاعضادررابطهبامسائلجامعهجهتتجدیدنظرواصاحامورذیربط.

•توسعهوتقویتسیستمهایروابطعمومی،اطاعرسانیدربرقراریارتباطمستمروسازندهبااعضاوسایراستفادهکنندگان
ازخدماتاعضایجامعه.

•اســتفادهازبرنامههایگوناگوندرجهتایجادنزدیکیوهمدلیبیناعضاوجامعهدرجهتتقویتوتوسعهبنیانهای
پایدارحرفهای.

•بازنگریمستمردرساختارسازمانی،آییننامههاومقرراتجامعه.

2- خالصه وضعیت اعضای جامعه
وضعیتاعضایجامعه)اعضایحقیقیوحقوقی-تعدادکارکنانآنان(ازابتدایتشکیلجامعهتاپایانسال1390بهشرح

زیرمیباشد:

افزایشتعدادمؤسساتحسابرسیازابتدایتشکیلجامعهمعادل211مؤسسه)میانگینخالصافزایشساالنه21مؤسسه(
وافزایشتعداداعضایحقیقیجامعهمعادل913نفر)میانگینخالصافزایشساالنه91نفر(بودهاست.

تعداد سال
مؤسسات

تعداد اعضای حقیقی

شاغل
شریک

شاغل در استخدام 
سازمان حسابرسی

شاغل در 
مؤسسات 
حسابرسی

شاغل 
تعداد کارکنان جمعغیر شاغلانفرادی

حرفه ای

1380267821017322291918*
*125ر1381109330274261693261
*150ر1382125381252311583281
700ر2972ر1383136403292601913511
800ر3712ر1384143420272742273781
400ر4293ر1385160446282732094191
100ر4924ر1386177567249701684381
700ر5874ر1387187606259871494861
300ر6535ر1388201661266931514821
000ر7526ر13892297372611021784741
200ر8317ر13902377732521511814741

*اطاعاتدردسترسنیست.
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3- خالصه اطالعات مالی جامعه
1-3-خاصهاطاعاتمالیجامعهدرسال1390بهشرحزیرمیباشد:

میلیون ریال

964ر48جمعداراییها
475ر7جمعبدهیها

489ر41مازاد
بخشعمدهمازادبهمصرفایجادداراییهایثابت)عمدتًاساختمان(رسیدهاست.

2-3-صورتدرآمدوهزینههایجامعهطیسال1390)براساسفعالیت(بهشرحزیرمیباشد:
افزایش)کاهش(سال1389سال1390

 درصدمیلیون ریالمیلیون  ریالمیلیون  ریال
درآمدها :

27%144ر07118ر23-حقعضویت
88%180ر2221ر2-درآمدآموزشی
)10(%819913-سایردرآمدها

237ر11220ر26جمع
هزینه ها:

44%575ر0065ر8فعالیتهایفنی،تخصصیونظارتی
52%678ر5581ر2فعالیتهایآموزشی

49%019682ر1فعالیتهایروابطعمومی
17%532ر2944ر5فعالیتهایمالی،اداریوعمومی

)467ر12()877ر16(
770ر2357ر9مازادطیسال

3-3-درآمدهایمتغیراعضا)شاملمؤسساتحسابرسیواعضایشاغلانفرادی(طیسنواتمختلفبهشرحزیرمیباشد:

مبلغ- میلیون ریالسال
 درصد افزایش

نسبت به سال قبلنسبت به سال مبنا )1381(
--474ر138136
288%3/9برابر614ر1382141
78%6/9برابر391ر1383252
34%9/3برابر758ر1384337
37%12/7برابر326ر1385462
54%19/6برابر195ر1386713
25%24/5برابر597ر1387893
16%28/4برابر838ر035ر13881
44%40/8برابر335ر487ر13891
33%54/3برابر130ر981ر13901

همانگونهکهدرجدولفوقالذکرمشهوداست،درآمدهایاعضایجامعه)مؤسساتحسابرسیواعضایشاغلانفرادی(
ازابتدایتشکیلجامعهتاپایانسال1390بالغبر54/3برابرگردیدهاست.بهنظرمیرسدافزایشقابلتوجهدرآمدهایاعضا

طیسهسالاخیر،ناشیازاجرایمقرراتمربوطبهراهکارهایضمانتاجراییتقویتحسابرسیباشد.
شایانذکراستکهسهمجامعهازبازارکارحسابرسیدرایرانحدود80درصدمیباشد.
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4-3-ساعاتمصرفشدهطیسنواتقبلجهتارائهخدماتحرفهایونیزتعدادقراردادهایمنعقدهطیسنواتمزبور
بهشرحزیرمیباشد:

تعداد قراردادهاساعات مصرف شدهسال
1381**
1382**
000ر0003ر100ر13834
300ر0004ر775ر13845
500ر0005ر592ر13856
100ر0009ر284ر13868
700ر00010ر265ر13879
360ر00012ر162ر138810
900ر00015ر276ر138912
000ر00024ر570ر139014

*اطاعاتدردسترسنیست.
5-3-توزیعدرآمدمؤسساتطیسهسالاخیربهشرحزیرمیباشد:

139013891388شرح
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

--31/310/5مؤسساتبادرآمدباالتراز50میلیاردریال
--10/410/5مؤسساتبادرآمدبین40تا50میلیاردریال
--20/910/5مؤسساتبادرآمدبین30تا40میلیاردریال
104/311563مؤسساتبادرآمدبین20تا30میلیاردریال
4017/22511/62010مؤسساتبادرآمدبین10تا20میلیاردریال
6628/35425/13216مؤسساتبادرآمدبین5تا10میلیاردریال
9741/68941/410251مؤسساتبادرآمدبینیکتا5میلیاردریال

1463315/44020مؤسساتبادرآمدزیریکمیلیاردریال
233100215100200100

4- اهم تصمیمات شورای عالی
کلیات

1-تصویببودجهسال1390جامعه.
2-تصویببرنامههایاجراییهیأتمدیرهبرایسال1390.

3-تصویبگزارشعملکردصورتهایمالیسال1389جامعه.
4-تصویببرگزاریآزمونکارکنانحرفهای.

5-تصویببرگزاریروزحسابدار.
6-تصویبساختارسازمانیجامعه.
7-تأییدبودجهسال1391جامعه.

تنظیم امور حرفه
1-تعییناعضایهیأتانتظامیبدوی)دوم(.

2-تعییننمایندگانجامعهدرهیأتهایهماهنگی.
3-ایجادممنوعیتحسابدارانرسمیغیرشاغلازارائهخدماتغیرحسابرسیباعنوانحسابداررسمی.
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4-تصویبفرمهایارائهاطاعاتهفتگیتوسطاعضا.
5-ایجادممنوعیتپذیرشحسابرسیشرکتهاییکهازبیشازیکدفتربرایثبتعملیاتمالیخوداستفادهمیکنند.

6-نشستبا:
الف-وزیراموراقتصادیودارایی.

ب-رئیسکلسازمانامورمالیاتیکشور.
پ-رئیسکلبانکمرکزی.

ج-معاونمجلسشورایاسامی.
د-رئیساتاقبازرگانیایران.

7-مکاتبهبا:
وزارتاموراقتصادیوداراییدرباره“برخورددوگانهشــورایعالیباســازمانحسابرسیومؤسساتحسابرسی الف-

عضوجامعهحسابداران”.
ب-بانکمرکزیایراندرباره“ضوابطانتخابمؤسساتحسابرسیموردتأییدبانکمرکزی”.

پ-وزارتاموراقتصادیوداراییدربارهاصاحاتپیشنهادیمربوطبهماده272ق.م.م.
ت-گزارششورایعالیبهوزیراموراقتصادیودارایی.

ث-رئیسمجلسشورایاسامیدربارهارائهخدمات“ارزیابیسهاموسهمالشرکهوداوریمالی”.
ج-وزیراموراقتصادیوداراییدربارهدالیللزوماصاحاساسنامهجدیدجامعه.

8-تعدادجلساتکارگروههایمختلفوساعاتمصروفهآنانطیسنواتمختلفبهشرحزیرمیباشد:

کار گروه
تعداد جلسات )سالهای(

13901389138813871386138513841383
25221014356148آیینرفتارحرفهای
6775265172آموزشوپژوهش

------1514حسابرسیداخلیوعملیاتی
911-161411912فنیواستانداردها

56948475016254کنترلکیفیت
-13-1815161130مالیاتی

414-4--2624مؤسساتحسابرسی
106595122022قوانینومقررات

-------12کنترلکیفیتمالیاتی
----134115توسعهبازارکارواصل44

------91حسابرسیکامپیوتری
-------4مبارزهباپولشویی

9-اهمفعالیتکارگروههاطیسال1390بهشرحزیرمیباشد:
اهم موارد مطرح شده در کارگروه مؤسسات حسابرسی

•فعالیت3شاغلانفرادیبررسیوپسازبررسیتخلفاتبههیأتانتظامیارجاعشد.
•بحثوبررســیدرخصوصتدوینروشاجراییاحرازرتبههایحرفهایازطریقآزمونســالیانهوهمچنینحداقل

حقوقومزایایرتبههایحسابرسی.
•بررسیمشکاتساختاری،قانونیومقرراتیواساسنامهایمؤسساتحسابرسی.

•بررسیوتصمیمگیریدرخصوص3مؤسسهعضووارجاعبههیأتانتظامی.
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•تعیینضوابطحقالزحمهمربوطبهحسابرسیمؤسساتحسابرسیعضو.
•بررسیشکایاتواصلهازشاغلینانفرادیومؤسساتعضو.

•بررسیپروندهمؤسساتیکهتعدادشرکایآنهابهحدنصابنرسیدهاست.
•تهیهوتدوینپیشنویسمشارکتنامهبرایشرکایمؤسسات.

اهم موارد مطرح شده در کارگروه کنترل کیفیت
•نتایجبررسیپروندههایحسابرسیمربوطبهچهارشاغلانفرادی،بررسیوبههیأتانتظامیارجاعشد.
•بررسیسهموردپرسشنامههایکنترلوضعیتمؤسساتوطبقهبندیآنهاوارجاعبههیأتهایانتظامی.

•شکایاترسیدهازبورسدرخصوصمؤسساتمعتمدبورسبررسیویکموردبههیأتانتظامیارجاعشد.
•بررسیشکایترسیدهدرموردگزارشهایحسابرسی.

•بررسیپرسشنامهکنترلکیفیتکار13نفرازشاغلینانفرادیوپرسشنامههایکنترلکیفیتتعدادیازمؤسسات.
•بررسیاعتراضهایمؤسساتدرموردامتیازدهیوکنترلوضعیتآنها.

اهم موارد مطرح شده در کارگروه فنی و استانداردها
•بررسیدستورالعملحسابرسمستقلدرموردبررسیاجمالیصورتهایمالیمیاندورهای.

•بررسیسئوالهایمطرحشدهوارائهپاسخ.
•بررسیسئوالهایمتعدداعضادرخصوصاستانداردحسابرسیبخش600.

•بررسیاستانداردهایبخش1و220کنترلکیفیتوهمچنینپیشنویساستانداردحسابداریتسعیرارز.
•بررسیبخشنامهسازمانبورسومشکاتاجراییآندرخصوصحسابرسیصورتهایمالیمیاندورهای)براساس

استانداردحسابرسیبخش700(.
•بررسیتعیینسطحاهمیتدرحسابرسی.

•بررسیمقدماتیدستورالعملحسابرسیشرکتهایفرعی.
•بررســیواظهارنظردرموردتطبیقآییننامهاجراییموضوعبند“ب”بودجهســال1390بااستانداردهایحسابداری

درخصوصتجدیدارزیابیداراییهایثابت.
•بررسیدستورالعملگزارشحسابرسمستقلوبازرسقانونیبراساساستانداردهایحسابرسیبخشهای705،700و706.

اهم موارد مطرح شده در کارگروه مالیاتی
•بررسیسئوالهایاعضایجامعهوارائهپاسخبهآنها.

•بررسیماده272قانونمالیاتهایمستقیم.
•بررسیواعامنظردربارهپیشنویسوحدترویهمعافیتمالیاتی،موضوعماده132قانونمالیاتهایمستقیم.
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•بررسیپیشنویسالیحهتحولنظاممالیاتیکشورواعامنظربهسازمانامورمالیاتی.
اهم موارد مطرح شده در کارگروه قوانین و مقررات

•بررسینامههاوسئواالتمطرحشده.
•بررســیسئوالســازمانســرمایهگذاریوکمکهایاقتصادیوفنیایراندرموردتکلیفبهمؤسساتحسابرسیکه

شرکتهایتحتحسابرسیآنهاسهامدارخارجیدارند.
اهم موارد مطرح شده در کارگروه حسابرسی کامپیوتری

•بحثوبررسیدرموردپیشنویسآییننامهاجراییکارگروه.
•بررسیمصوبهشورایعالیدرخصوصیکسانسازینحوهعملمؤسساتحسابرسی.

•شناسایینرمافزارهایمؤسساتعضوونمایشنرمافزارتوسطیکیازمؤسسات.
•بررسینحوهاستفادهازکامپیوتردرانجامحسابرسی.

اهم موارد مطرح شده در کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی
•بررسیآییننامهاجراییکارگروهدرسال1390.

•بررسیحسابرسیعملیاتی.
•تهیهپیشنویسدستورالعملراهبریشرکتی.

•بررسیترجمهمتناستانداردهایبینالمللیحسابرسیداخلی.
•بررسیمنشورحسابرسیداخلی.

•بررسیترجمهآیینرفتارحرفهایمربوطبهحسابرسیداخلی.
•بررسیپرسشنامههایکنترلهایداخلیوهمچنینبررسیرهنمودهایتهیهشدهدرخصوصپرسشنامههایحسابرسیداخلی.

•بررسیاستقرارواحدحسابرسیداخلیدرشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار.
•بررسیپیشنویسدستورالعملکنترلهایداخلیبرایناشرانپذیرفتهشدهدرسازمانبورسواعامنظربهسازمانبورس.

اهم موارد مطرح شده در کارگروه آیین رفتار حرفه ای
•بررسیوبازنگریترجمهآیینرفتارحرفهای.

•بررسیپرسشهایمطرحشدهتوسطمؤسساتوشاغلینانفرادیوشرکتها.
•بررسیموضوعارائهخدماتغیرحسابرسیتوسطاعضایغیرشاغل.

•بررسیواظهارنظردرموردانعقادتفاهمنامهبیندومؤسسهباکانونسراسریبرخیانجمنها.
•تعیینوضعیتارائهصورتهایمالیحسابرسیشدهمؤسساتحسابرسیبهجامعه.

•بررسیآخرینوضعیتمؤسساتحسابرسیکهصورتهایمالیحسابرسیشدهخودراتاتاریخمقرربهجامعهارائهنکردهاند.
•بررسینحوهاطاعرسانیسوابقکاریاعضا.

•بررسیگزارشهایحسابرسیمالیاتییکیازمؤسسات.
•بررسیآخرینوضعیتصورتهایمالیحسابرسیشدهمؤسسات.

اهم موارد مطرح شده در کارگروه توسعه بازار کار و فرهنگ حسابدهی
•بررسیآییننامهاجراییکارگروه.

•تعیینظرفیتهایقابلاستفادهازقوانینمربوطبهاصل44قانوناساسی.
•بررسیآییننامهراهکارهایافزایشضمانتاجراییوتقویتحسابرسی.

•بررسیلزومورودجامعهبهسیاستهایکاندرحوزهحسابداریوحسابرسیکشور.
•بررسیواظهارنظردرخصوصهمسوییاقداماتکارگروهبابرنامههایراهبردیمصوبجامعه.

•بررسیضوابطتعیینشدهتوسطسازمانبورسوسایردستگاههاینظارتیجهتانتخابونظارتبرمؤسساتحسابرسی.
•بررسیرخدادشبکهبانکیکشور.

•بررسیکلیچالشهایحرفهحسابرسیوانتخابمحورهایمرتبطباوظایفکارگروه.
•بررسیوتصمیمگیریدرخصوصفرصتهاوتهدیداتناشیازفعالیتمؤسساتحسابداری.

•بررسیابعادتوسعهیپایدارخدماتحسابرسی.
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مقررات جامعه
1-تعیینمفادیازاساسنامهجدیدکهبهتدوینآییننامه،ضوابطوتصمیمگیرینیازدارد.

2-دستورالعملگزارشگریحسابرسیبرپایهاستانداردهایحسابرسی)بخشهای705،700و706(.
3-ضوابطتغییروضعیتحسابدارانرسمیشاغلدراستخدام.

4-آییننامهاجراییمؤسساتحسابرسیموضوعماده28اساسنامه)جدید(.
5-آییننامهاجراییاعضایشاغلانفرادی.

6-ضوابط“مدیرحسابرسی”.

5- نظارت حرفه ای 
دراجرایفصلچهارماساســنامهجامعهمبنیبرنظارتحرفهایوآییننامههایاجراییمربوطنســبتبهکنترلکیفیتو
کنترلوضعیتازاعضایشــاغلاقدامگردیدهاست.رویکرداساسیشورایعالیدراینبخشتجدیدنظردرزیرساختهای
مقرراتیموضوعودســتیابیبهنظارتحرفهایکارآمدوروزآمدمیباشد.همچنینتعیینمدیریتنظارتحرفهایدرساختار

سازمانیجامعهوتوسعهنظارتهابههمهاعضایشاغلودرراستایتأمیناعتمادذینفعانبودهاست.
1-5-نتایجحاصلازکنترلوضعیتمؤسساتحسابرسیبهشرحزیرمیباشد:

طبقه

1389-901388-891387-881386-871385-861384-851383-841382-83

مرحلهاولمرحلهدوممرحلهسوممرحلهچهارممرحلهپنجممرحلهششممرحلههفتممرحلههشتم

 درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

97458044653851322820181414121315الف

91438345774662405236554330262225ب

209127221323154431312525222629ج

73845321131813231845402831د

21510018310016910015710014210012710011410089100

همانگونهکهدرجدولفوقماحظهمیگردد،روندنتایجحاصلازکنترلوضعیتمؤسساتحسابرسیروبهرشدبوده،
بهطوریکهرتبههای“الف”و“ب”از40درصددرمرحلهاولبه88درصددرمرحلههشــتمافزایشداشتهاستورتبههای

“ج”و“د”از60درصددرمرحلهاولبه12درصددرمرحلههشتمکاهشیافتهاست.
2-5-نتایجحاصلازفعالیتکارگروههاینظارتیبهشرحذیلاست:

نامکارگروه
1390

1389
شاغلانفرادیمؤسسهارجاعبههیأتانتظامی

4714334کنترلکیفیت
312562آیینرفتارحرفهای

--11کنترلکیفیتمالیاتی
11832مؤسسات

9048428جمع
3-5-ازتعداد90پروندهارجاعشدهبههیأتانتظامیتاپایانسال1390تعداد67پروندهموردرسیدگیاست.ضمنًاآرای

صادرهازابتدایتشکیلجامعهتاپایانسال1390بهشرحزیراست:
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هیأت های انتظامی
1390138913881387138613851384138313821381
قطعیقطعیقطعیقطعیقطعیقطعیقطعیقطعیقطعیقطعی

1010115000اخطاربدوندرجدرپرونده
14103131419000توبیخبادرجدرپرونده

33051071410000عدمپذیرشکارجدیدبرایمدتمعین
10437894000تعلیقعضویتتایکسال

1001100000تعلیقعضویتبیشازیکسال
0000000000لغوعنوانحسابداررسمی

80023911000نقضرأییاارجاعبهکارگروه
675923334749000جمع

وضعیت داخلي و جهاني حرفه
حرفهحسابداريدرجهانیکيازحرفههايمعتبرتلقيشدهکهدرآمدحاصلازخدماتدراینحرفهدرسال2011معادل
361میلیارددالر)5درهزارتولیدناخالصداخليجهان(وتعدادافرادشاغلدرآن5،716،000نفرگزارششدهاست.درمقایسه
باآن،کلدرآمداعضايجامعهحسابدارانرسميایراندرسالگذشتهحدود0/03درصدتولیدناخالصملي)GDP(ونسبت
اعضايشــاغلدرحرفهبهجمعیتکشــورحدود0/01درصدبودهدرحالیکهدرآمداینحرفهدرکشــورهايپیشرفتهوروبه
توسعهرقميحدود0/5تا2درصدتولیدناخالصماليبودهاست.اساساًنسبتتعدادحسابداررسميیکيازشاخصههايمهم
اقتصاديتلقيميگردد.بایدیادآورشــددرحالیکهمتوسطحقالزحمهساعتيحسابدارانرسميدرسال2011معادل121دالر
برايرسیدگيهریکمیلیوندالرگزارششدهاینرقمدرایرانفارغازمبالغموردرسیدگيحداکثرساعتي7تا9دالرميباشد.

تحلیل شرایط
آمارواطاعاتارائهشــدهحاکیازرشــدکمیوکیفیجامعهدرطول10سال)ازابتدایتأسیستاکنون(میباشد.لکن
مقایسهتعدادشرکتهایموردرسیدگیتوسطاعضایجامعه)حدود000ر20شرکت(باتعدادشرکتهاییکهاظهارنامهمالیاتی
تســلیمنمودهاند)حدود000ر300شــرکت(حاکیازفاصلهعمدهبینواحدهایقابلرســیدگیوواحدهایموردرسیدگی
میباشدبهعبارتیضریبنفوذحسابرسیدرمقایسهباکشورهایتوسعهیافته)طبقآمارفوق(ودرمقایسهبادستاندرکاران
کســبوکارکشوربهمراتبپاییناســتکهنتیجهاینامرمیتوانددرشــفافیتآمارواطاعاتماليکشوروهمچنینعدم

دستیابيدولتبهدرآمدهايمالیاتياثرگذارباشد.
تبلیغعملیوتئوریبرایشناساندنحرفهوخدماتآن،تقویتفرهنگاستفادهازخدماتحرفهایدربینذینفعان،جلب
پشــتیبانیدولــتومراجعتأثیرگذاربرکارحرفه،بهبودوکیفیت،توجهبهنیــازذینفعانوتنوعدهیبهمحصوالتحرفهای،
همکاریســازمانیافتهبامراکزعلمیودانشــگاهیوانجمنهایحرفهایدنیا،تجهیزحرفهبهفنآوریهاینوین)حسابرسی
کامپیوتریوحسابرســیمبتنیبرریســک(،محورهایمهمیاستکهتوسطاینشــوراموردتوجهقرارگرفتهودرآیندهنیز

میبایستبهنحومؤثریپیگیریشود.
توصیه ها

1-مشارکتهرچهبیشتراعضادرقالبکمیتههایتخصصیوسایرارکانجامعه.
2-نظارتمستمربرعملکردارکانواطمینانازاثربخشیعملیاتجامعهتوسطاعضا.

3-تاشدرجهتهرچهبهترشناساندنحرفهوخدماتآنبهذینفعان.
4-کاهشفاصلهانتظاراتباذینفعانازجهتبهبودکیفیتوتنوعخدمات.

5-توجهبهاینکهعملکردتکتکاعضا،مبنایقضاوتجامعهنســبتبهحرفهبودهوعملکردهرعضودرافزایشاعتبار
یابیاعتباریجامعهمؤثراست.

6-توجهکاملبهرعایتاستانداردهاومعیارهایاخاقیحرفهوپرهیزازرقابتناسالم.
7-تقویتفرهنگمؤسسهداریحرفهایوپرهیزازاقداماتانفرادی.
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سیوپنجمیننشستســاالنهشورایفدراسیونبینالمللی
حســابداران)IFAC(روزهایچهاردهــموپانزدهمنوامبردر
کیپتاونافریقایجنوبیبرگزارشــد.درایننشســتکهبا
حضورنمایندگانیاز127کشورجهانبرگزارشد،سیدمحمد
علویوعباساربابسلیمانی،نمایندگانجامعهیحسابداران
رسمیایراننیزحضورداشتند.دربخشیازنشست،فدراسیون
سمینارساالنهیخودراکهدرسالجاریبهگزارشگریتلفیقی

اختصاصداشتبرگزارکرد.
دراینســمینارکهباعنوانتغییریبنیادیدرگزارشگری
شرکتهـــابـــرگزارشدپروفـسورمروینکـــینگ،رییـس
شورایگزارشگریتلفیقیبیـــنالمللیسخـــنرانیکـــرد.
تجربیاتوچشمانـــدازیگزارشـــگریتلفیقـیدرشـرایط
عـــملیوتجربهیافریقایجـنوبیدراینزمینهوچالشهای

بنگاههایکوچکومتوســطدرایــنزمینهازموضوعاتمهم
موردبررسیبود.

درســمینارامسالنقشمهمحرفهیحسابداریدرارائهی
گزارشــگریتلفیقیدرشماربیشتریازسازمانهامطرحشد.
ازجملهگفتهشدکهگزارشگریتلفیقیصرفاًیکروندنیست،
بلکهبازتابتغییراتجهانیدرروشهایمطلوبوانتظارات

گروههایذینفعازگزارشگریمالیاست.
ازجملهسخنرانانمهمســمینارامسالپروفسورالکساندرا
واتسونازدانشــکدهیحسابداریدانشگاهکیپتاون،مالکولم
گری،گراهامتری،یانجیمسون،هلنبراند،مایکلری،نیکی

وانهیلوراجبرتابوربودند.
درشــمارهیآتیفصلنامهمشــروحگزارشسمینارارائه

خواهدشد.

برگزاری نشست ساالنه فدراسیون بین المللی حسابداران


